Šilheřovický zpravodaj
Duben 2017

Velikonoční workshop
v rámci projektu
„Společně můžeme více – 20 let spolupráce Mateřských škol
v Chalupkach a Šilheřovicích“

ZASTUPITELSTVO OBCE

Výpis z usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 29. 3. 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 13/2017/1 Program jednání, předložený starostou obce doplněný o body „Rezignace
a volba předsedy Kontrolního výboru“, „Smlouva o poskytnutí dotace
z rozpočtu MSK ´Program na podporu přípravy projektové dokumentace
2017´“ a „Předložení návrhu na pořízení změny Územního plánu
Šilheřovice“ a rozhodlo, že o každém bodu programu se bude hlasovat
samostatně a veřejně
ad 13/2017/3 Ověřovatele zápisu Pavlu Thomasovou a Ing. Stanislava Machalu
ad 13/2017/5 Zprávu starosty obce o kontrole usnesení ZO č. 12 konaného dne
14. 12. 2016
ad 13/2017/9 Účetní závěrku obce Šilheřovice k rozvahovému dni 31. 12. 2016
ad 13/2017/11 Navýšení odměn za výkon funkce neuvolněným členům zastupitelstva obce
o 4% dle Nařízení vlády platného od 1. 1. 2017. Neuvolněným členům bude
náležet odměna ve výši 80% z maximální výše odměny s účinnosti
od 1. 3. 2017
ad 13/2017/13 Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci „Programu
na podporu přípravy projektové dokumentace 2017“ na realizaci projektu
„Vypracování kompletní projektové dokumentace polyfunkčního domu
v centru obce Šilheřovice“
ad 13/2017/13 Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace 2017“
na realizaci projektu „Vypracování kompletní projektové dokumentace
polyfunkčního domu v centru obce Šilheřovice“
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
ad 13/2017/4 Platnost zápisu ze zasedání ZO č. 12 konaného dne 14. 12. 2016
ad 13/2017/6 Zprávu o činnosti Rady obce č. 70/2016 – 76/2017
ad 13/2017/7 Rozpočtová opatření č. 11/2016 a 1-2/2017
ad 13/2017/8 Zprávu o výsledcích inventarizace majetku obce za rok 2016
ad 13/2017/10 Výroční zprávu Obecního úřadu v Šilheřovicích za rok 2016 o poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Zastupitelstvo obce zvolilo:
ad 13/2017/12 V souladu s ustanovením § 84, odst. 2, písm. m) a § 117 odst. 4 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění do funkce předsedy kontrolního
výboru paní Kristinu Rymerovou
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
ad 13/2017/14 Pořídit změnu územního plánu spočívající ve změně funkčního využití
pozemků parc. č. 1520/3 a 1520/9 v k. ú. Šilheřovice ze zastavitelné funkční
plochy OS – občanské vybavení – sportovní zařízení, na zastavitelnou
funkční plochu SO – smíšenou obytnou
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Zastupitelstvo pověřilo:
ad 13/2017/13 Starostu obce podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje v rámci „Programu na podporu přípravy
projektové dokumentace 2017“ na realizaci projektu „Vypracování
kompletní projektové dokumentace polyfunkčního domu v centru obce
Šilheřovice“

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 8. 3. 2017 č. 76/2017
RO schvaluje:
ad 76/2017/3 Úhradu prokazatelné ztráty firmy ARRIVA MORAVA a. s. pro rok 2017
ve výši roku 2016, a to ve výši do 218.350,- Kč, souhlasí se zasláním faktur
z této částky a o nedoplatku prokazatelné ztráty pro rok 2017 bude obec
průběžně jednat s Moravskoslezským krajem a vládou ČR
ad 76/2017/4a Předfinancování grantu Základní a mateřské škole, příspěvkové organizaci
ve výši 10.088,- Kč pro MŠ k 20. výročí partnerství MŠ Šilheřovice
a Chalupek reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000657 s názvem: „Společně
můžeme více“
ad 76/2017/4b Proplacení doplatku za spotřebu elektřiny Základní a mateřské škole,
příspěvkové organizaci za období 27. 9. 2016 – 13. 2. 2017 ve výši
5.983,- Kč

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 21. 3. 2017 č.77/2017
RO schvaluje:
ad 77/2017/2 Udělit souhlasné stanovisko majitele pozemku parc. č. 386/7 a 386/28 v k. ú.
Šilheřovice se zásahem do pozemku za účelem povedením přípojky plynu
a vody pro Tělovýchovnou jednotu Mittal Ostrava – Park Golf Club,
Dolní 412, Šilheřovice
ad 77/2017/3 Rozpočtové opatření č. 3/2017 předložené ekonomkou obce

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 22. 3. 2017 č.78/2017
RO schvaluje:
ad 78/2017/4 Bezplatný pronájem sálu obecního úřadu Střední škole hotelnictví,
gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o. za účelem přednášek
Úřadu práce Ostrava pro absolventy školy
ad 78/2017/5 Výsledek hodnocení pořadí nabídek, který předložila komise pro hodnocení
nabídek veřejné zakázky na tvorbu aplikace „Po stopách brouka Páchníka“.
Vítěznou firmou je ALTAIR SOFTWARE s. r. o., Havelkova 90/6, 779 00
Olomouc s nabídkovou cenou 330.330,- Kč včetně DPH
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ad 78/2017/6

ad 78/2017/7

Proplacení antivirových programů pro 50 školních počítačů Základní
a mateřské škole Šilheřovice, příspěvkové organizaci, Kostelní 230,
Šilheřovice na dobu 3 let ve výši 28.800,- Kč
Cenovou nabídku STAVEBNÍ ČINNOST - Ing. Stanislav Machala,
Maštalní 430, Šilheřovice na realizaci stavby „Prodloužení splaškové
kanalizace ul. U Obory“, za cenu 159.813,40 Kč bez DPH

RO doporučuje:
ad 78/2017/2 Zastupitelstvu obce schválit přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského
kraje v rámci „Programu na podporu přípravy projektové dokumentace
2017“ na projekt „Vypracování kompletní projektové dokumentace
polyfunkčního domu v centru obce Šilheřovice“

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Pozor na platnost řidičského průkazu
Prvním lednem 2001 nabyl účinnosti nový zákon o silničním provozu (zákon č. 361/2001
Sb.), v němž je mimo jiné stanovena povinnost výměny tehdy platných řidičských průkazů.
Zákon rovněž nově stanovil, že řidičský průkaz má omezenou dobu planosti. Platnost
řidičského průkazu lze najít ve zmiňovaném dokladu na jeho čelní straně v bodu 4b.
Celorepublikově bylo v roce 2007 vydáno nejvíce řidičských průkazů v historii, celkem přes
800 tisíc. Protože jsou řidičské průkazy vydávány s platností na deset let, jejich majitelé
je musí vyměnit během tohoto roku. Výměnu zatím provedlo přes 130 tisíc řidičů, stále tedy
zbývá 670 tisíc průkazů, které by se měly vyměnit v letošním roce. V březnu vyprší platnost
zhruba 40 tisícům řidičských průkazů.
Z počtu 670 tisíc průkazů, které ještě nebyly vyměněny, jich je již 47 tisíc propadlých,
protože si je řidiči měli vyměnit během ledna a února tohoto roku, ale neučinili tak.
V našem správním obvodu, tj ORP Hlučín, schází vyměnit cca 2000 řidičských průkazů.
Za výměnu řidič neplatí žádný poplatek, a to ani v případě, že mu řidičský průkaz
již propadl. Ovšem při řízení motorového vozidla bez platného řidičského průkazu se řidič
vystavuje riziku pokuty, a to až do výše 2000 korun na místě, v případě správního řízení
až 2500 korun.
Takže rada na závěr: zkontrolujte platnosti svého řidičského průkazu. V případě, že se jeho
platnost chýlí ke konci, nebo dokonce vypršela, navštivte příslušný odbor obce s rozšířenou
působností podle nahlášeného místa trvalého pobytu. Vezměte s sebou jednu fotografii
o rozměrech 3,5 x 4,5 cm odpovídající podobě žadatele v době podání žádosti, platný doklad
totožnosti a stávající řidičský průkaz.
Robert Vitásek, vedoucí odboru dopravy Městského úřadu Hlučín
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BIO ODPAD – kontejnery
Vážení spoluobčané,
v nejbližších dnech dojde k přesunu kontejneru na BIO odpad od obchodního domu Tempo
k Čističce odpadních vod Šilheřovice, na ulici Dolní. Tento prostor bude monitorován.
Umístění ostatních kontejnerů
a na fotbalovém hřišti.

zůstává

nezměněno,

jsou

umístěny

na

hřbitově

Kontejnery na BIO odpad jsou určeny pouze pro občany Šilheřovic!

Co můžeme do těchto kontejnerů umístit? Listí; trávu; plevel; zbytky ovoce, zeleniny,
rostlin; piliny; spadané ovoce.
Větve a keře např. túje je nutno před vhozením do kontejneru nařezat na menší části,
ideálně naštěpkovat.
Mezi bioodpad NEPATŘÍ zbytky jídel, uhynulá zvířata, kosti, exkrementy masožravých
zvířat, znečištěné piliny a samozřejmě všechny další biologicky nerozložitelné odpady.
Udržujte prosím pořádek okolo kontejnerů.

Upozornění na poničený majetek
Žádáme naše malé spoluobčany a mládež, aby neničili majetek v obci.
Jedná se především o to, že jsme již byli nuceni opravit nově postavený plot kolem areálu
základní školy – horní budovy, neboť děti a mládež tento plot přeskakují v době uzamčení
areálu a dochází k jeho poničení.
Dále se stále častěji setkáváme se stížnostmi na nevhodné chování dětí a mládeže v areálu
Baumšula, kde také dochází k ničení majetku.
Žádáme proto o slušné chování v těchto prostorách a v případě, že se poškozování majetku
bude opakovat, budeme nuceni sjednat nápravu a žádat opravu, popř. finanční kompenzaci
po těch, kteří poškozují tento majetek.

Děkujeme za pochopení.
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Očkování psů
Vážení spoluobčané,
v sobotu 20. května 2017 proběhne v obci očkování psů proti vzteklině.
Očkování proběhne na těchto místech:
- ulice U Dvora
- před obecním úřadem
- ulice Na Bělidle

10:00 – 10:15 hodin
10:20 – 11:00 hodin
11:10 – 11:30 hodin

S sebou si přineste očkovací průkaz a doklad o zaplacení poplatku ze psů za rok 2017.
Pes musí mít náhubek! Základní očkování je zdarma. Doočkování již nebude!

za obecní úřad
Lenka Pecháčková

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Do Muzea Hlučínska symbolicky zavítali Masaryk s Benešem
Stejně jako jarní příroda začíná pomalu hýřit barvami rašících květů, tak prostory Muzea
Hlučínska ožily nejroztodivnějšími tvary vystavovaných klobouků. Až do června zde totiž
bude k vidění výstava s názvem Dámy a pánové, držte si klobouky!
Na výstavě je prezentováno více než 100 klobouků, prostřednictvím kterých je zachycen
jak průřez vývojem pokrývek hlavy za posledních 200 let, tak i rozličnost forem tvarů
a materiálů. Exponáty zachycují výstřelky dámské i pánské módy, vojenské přilby a čepice,
klobouky kočích a lokajů, pokrývky hlavy podle různých profesí, ale třeba i klobouky
náboženského charakteru. Návštěvník tak bude moci porovnat kvadrátky kněží i rabínů,
nebo se pokochat krásou kardinálského klobouku. Výstava obsahuje i nejrůznější pokrývky
hlavy ze všech koutů světa. Indonésii reprezentují svatební čepice, severní Ameriku
zastupuje pravé mexické sombrero, klobouk kovboje a černošského sluhy. Mezi
vystavenými exponáty je k vidění také klobouk z Číny nebo z Uzbekistánu. Milovníky
přírody pak jistě zaujmou pokrývky hlavy vyrobené z houby choroše, lesní trávy nebo
smrkové kůry. Část výstavy je věnována výrobě klobouků, která má u nás dlouholetou
tradici. Pro návštěvníky je připraven krátký film, který dokumentuje celý výrobní postup
od králíka spokojeně přežvykujícího zelný list, až po výslednou buřinku. „Málo se ví,
že novojičínské fabriky zásobovaly svými výrobky téměř celý svět. Například klobouky
kovbojů se nevyráběly v Americe, ale u nás. Ze Spojených států se dovážela bobří srst, z níž
se v Novém Jičíně vyráběly speciální klobouky, a ty pak putovaly zpátky do Nového světa,“
přiblížil jeden z aspektů kloboučnické výroby ředitel muzea Metoděj Chrástecký. „A další
zajímavostí je, že jeden z pobočných závodů jičínské firmy Hückel, předchůdce dnešního
Tonaku, byl v německé Ratiboři. Výroba tedy nebyla výlučnou záležitostí Nového Jičína,“
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doplnil ředitel. Největší lákadlo ovšem představují klobouky a čepice tří československých
prezidentů, kteří navštívili Hlučín. Součástí výstavy je také fotokoutek, kde si návštěvníci
mohou některé klobouky sami vyzkoušet. Výstava klobouků byla realizována ve spolupráci
s Muzeem Novojičínska a potrvá do 9. června 2017.
Jiří Neminář

EKOLOGICKÁ PORADNA
Nevíte, kam s ní? Pomůže Vám nová aplikace
V průměrné české domácnosti je nyní 15 kusů světelných zdrojů. Jsou mezi nimi
jak klasické a halogenové žárovky, tak i úsporné zářivky či LED diodové žárovky.
Kam s nimi, když doslouží? Wolframové žárovky je možné vyhodit do běžného odpadu.
Úsporky je však, vzhledem k malému obsahu rtuti, potřeba odevzdat k recyklaci. Navíc
se díky recyklaci využije více než 95 % materiálů, ze kterých jsou vyrobené.
Pokud i vám v domácnosti dosloužila úsporná zářivka a vy přemýšlíte, kde je ve vašem
okolí nejbližší sběrné místo, využijte užitečnou mobilní aplikaci „Kam s ní“ společnosti
EKOLAMP.
Nová aplikace vám rychle pomůže najít sběrný dvůr, obchod s elektrem, supermarket,
obecní úřad, nebo další místa ve vašem okolí, kde jsou umístěny sběrné nádoby. Aplikaci
si můžete zdarma stáhnout do mobilního telefonu nebo tabletu s operačním systémem
Android nebo iOS. Kromě mapy sběrných míst aplikace navíc obsahuje přehledný popis
jednotlivých druhů světelných zdrojů a kvíz na procvičení znalostí.
QR kód iOS

QR kód Android
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V naší obci můžete vysloužilé světelné zdroje odevzdat ve sběrném dvoře (za Obecním
úřadem Šilheřovice, Střední 305 v době od 7:00-14:00) nebo zanést do malé sběrné nádoby,
která je umístěna v přízemí obecního úřadu.
V Česku je nyní k dispozici přes 4400 sběrných míst. 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 ušetří Šilheřovice finanční
prostředky, které bychom jinak museli vynaložit na recyklaci nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Akce ZŠ v březnu 2017
Den

Akce

11.3.
16.3.
16.3.
16.3.
18.3.

Den pro ženu – akce UR, na které vystoupili žáci ZŠ
Přednáška pro 8. a 9. tř. KYBERŠIKANA
Anglické divadlo pro 3. – 7. tř.
Turnaj se ZŠ Ludgeřovice – Street hockey
Vítání občánků – 5. třída (Mgr. Fojtíková)
Akce v ZŠ Chalupky VÍTÁNÍ JARA – taneční vystoupení žáků 9. tř.
Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat p. Adamcové a p. Karle
Smolkové za dopravu dětí do školy v Chalupkách v dopoledních
hodinách.
Projektová výuka v 1. tř. VESELÉ ZOUBKY ve spolupráci s DM
drogerií (Mgr. Žvaková)
Soutěž VELKÁ SOUTĚŽ ZOO Ostrava 2017
(Mgr. Tichá, Mgr. Bachroníková)
Baletní představení ZUŠ Hlučín ALENKA V ŘÍŠI DIVŮ
(1., 3. a 5. tř.)

BŘEZEN 21.3.
24.3.
24.3.
29.3.

POZVÁNKA
Základní škola Šilheřovice vás zve na tradiční

DEN MATEK
dne 12. 5. 2017 v 16.00 hod.
v Kulturním domě Šilheřovice
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Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, telefon 595 054 146, Kostelní 230
Základní škola Šilheřovice uskuteční v budově 1. - 5. ročníku
dne 28. dubna 2017 od 10.00 hod. do 17.00 hod.

Zápis dětí do 1. třídy
K zápisu, prosím, doneste: kopii rodného listu dítěte
občanský průkaz
vyplněné dotazníky

Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, telefon 595 054 146, Kostelní 230
Mateřská škola Šilheřovice uskuteční v budově na ulici Střední 29
dne 3. května 2017 od 9.00 hod. do 16.00 hod.

Zápis dětí do MŠ
K zápisu, prosím, doneste: kopii rodného listu dítěte
občanský průkaz

Rodilý mluvčí na naší škole
Rádi bychom občanům Šilheřovic představili našeho učitele anglické konverzace.
Emmanuel Aisu Oyolo se do ČR přistěhoval před 5 lety. Nyní žije v Píšti. Zcela jistě jste
mohli Emu potkat v obchodě na náměstí, jak si lámanou češtinou objednává jeho oblíbený
hamburger. Ema nás vyučuje od září a moc jsme si ho oblíbili. Jeho hodiny jsou naučné
a zábavné (samozřejmě tak, jak od všech našich učitelek☺). V hodině mluvíme jenom
anglicky, takže nás to donutí procvičovat si slovní zásobu. Často se nás ptá na otázky
k danému tématu a vždy se prostřídáme úplně všichni. Přinášíme krátký rozhovor s tímto
naším lektorem.
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Jak se Vám žije v Česku?
Dobře.
Které jídlo Vám zde nejvíce chutná?
Klobása a tlačenka.
Co máte rád na české republice?
Hodné a milé lidi.
Máte rád české pivo?
Ano, Radegast, Pillsner Urquell, Ostravar.
Když jste žil ještě v Keni, slyšel jste někdy o České
republice?
Ne, slyšel jsem jen o Československu.
Proč jste přišel do České republiky?
Mám rád dobrodružství, rád potkávám nové lidi a získávám nové zkušenosti.
Líbí se Vám české ženy?
Ano, samozřejmě. České ženy jsou krásné.
Jak jste se dostal do Šilheřovic?
Do Šilheřovic jsem se dostal díky paní učitelce Hluchníkové, která mi přislíbila,
že pokud budu učit na této škole, bude mi chystat svačinky. Což se stalo asi jen
dvakrát.☺
Bylo v Keni něco, co Vám nyní hodně chybí?
Chybí mi „blázniví“ lidé, zvířata, párty a hlučná auta.
Jaký obor jste studoval?
Studoval jsem informační technologii – IT.
Jaké jsou Vaše koníčky?
IT, grafika, jídlo, dívání se na televizi, čtení, sport, poznávání nových lidí, procházky
v lese, řízení auta, spánek.
Kolik máte sourozenců?
Mám dva bratry a dvě sestry.
Jaké země jste navštívil?
Navštívil jsem: Holandsko, Slovensko, Rakousko, Polsko, Tanzánii, Ugandu.
Navštívil jste někdy v poslední době svou rodinu?
Ne, od té doby, co jsem se přistěhoval do České republiky, jsem s rodinou nebyl.
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Jaké jídlo Vám nejvíce chutnalo v Keni?
Pilao – jsou to kousky masa s rýží – je to něco jako rizoto, ale chutná to lépe.
Máte rád zimu?
Mám rád sníh, ale nemám rád zimu a zasněžené cesty. Už jsem zkoušel bruslit,
ale lyžování mě teprve čeká.

Hana Prokšová a kolektiv 8. třídy

Do Základní školy v Šilheřovicích
opět zavítal poslanec Herbert Pavera
Ve středu 5. dubna 2017 měli žáci 7. – 9. třídy Základní školy v Šilheřovicích tu čest přivítat
významného hosta. Byl jím člen Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
předseda Sdružení obcí Hlučínska a dlouholetý starosta obce Bolatic, Mgr. Herbert Pavera.
V úvodu přednášky pan poslanec hovořil o struktuře Parlamentu České republiky, jakožto
dvoukomorovém zákonodárném sboru ČR, tvořeném Poslaneckou sněmovnou a Senátem.
Pan poslanec představil webové stránky Parlamentu ČR, názorně ukázal žákům,
jak se v nich mají orientovat, odkázal na další zdroje, z nichž je možno čerpat informace
z politického spektra. Na programu přednášky byly parlamentní volby, proces přijímání
zákonů, přehled zákonodárné činnosti, hlasovací a jednací řád sněmovny, náplň a provoz
poslanecké kanceláře aj. V závěru přednášky byl vymezen prostor pro dotazy žáků
i vyučujících, který byl bohatě využit, poněvadž dotazů bylo opravdu hodně.
Přednášky tohoto charakteru jsou pro žáky velmi cenné. Málokdy totiž mají žáci možnost
setkat se „s vysokou politikou v praxi“.
Mgr. Pavlína Řehánková
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STŘEDNÍ ŠKOLA STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ,
GASTRONOMIE A SLUŽEB SČMSD ŠILHEŘOVICE S. R. O.
Vážení spoluobčané,
dovolte nám v následujícím textu přiblížit tři pestré měsíce, kterými intenzivně žila
naše škola. Vzhledem k vysoké konkurenci se musíme a chceme snažit o to, aby naši
stávající studenti v budoucnu směle obstáli na trhu práce, aby se nám dařilo i v budoucnu
získávat takové mladé lidi, u kterých bychom prohloubili jejich zájem zvolený obor,
rozvíjeli a podporovali jejich talent.
Opravdu se snažíme. Snažíme se, prezentujeme se široké odborné i laické veřejnosti a –
soutěžíme.
Právě měsíce leden, únor a březen byly na soutěžní klání středních škol velmi
bohaté. A pro šilheřovickou SŠ úspěšné. Soutěžili jsme v nejen v odborných praktických
dovednostech a znalostech, ale také v cizích jazycích.
Soutěžní „maraton“ začal již koncem ledna. V lázních v Jeseníku proběhla soutěž
mladých cukrářů „O Priessnitzův dortík“. Soutěžním tématem byla výroba valentýnského
dortu. Kromě slavnostního dortu byli soutěžící povinni absolvovat další dvě soutěžní
kategorie, a to zdobení perníku glazurou a dohotovení velkého modelovaného dezertu
s pišingrovou náplní. Žákyně 3. ročníku oboru Cukrář SŠ hotelnictví v Šilheřovicích
Daniela Koutná získala 3. místo za slavnostní dort na téma „sv. Valentýn“. Celkově
se D. Koutná umístila na 2. místě a ve zlatém pásmu, které zajistilo šilheřovické SŠ
nominaci do soutěže Gastrojunior Brno v roce 2018. Danielin dort získal rovněž 1. místo
v hodnocení publika. Slečnu Koutnou připravovala učitelka odborné přípravy a trenérka
v jedné osobě Anežka Míčková.

V únoru se opět konala soutěž mladých cukrářů, tentokrát ve Frýdku – Místku,
pod názvem Podbeskydský Ještěr. SŠ v Šilheřovicích reprezentovala opět Daniela Koutná
se svým slavnostním dortem. Obsadila krásné 4. místo. Připravovala ji na soutěž opět
A. Míčková.
V březnu pokračovalo soutěžní klání v Kroměříži, ve které byl uspořádán již šestý
ročník soutěže mladých odborníků v oblasti gastronomie. SŠ v Šilheřovicích reprezentovali
3 studenti, a to Robin Ferenc a Denis Joura – oba z 2. ročníku oboru Hotelnictví, a Alena
Nesnídalová – studentka 2. ročníku oboru Cukrář. D. Joura se umístil s úpravou kachních
prsou dle vlastní receptury ve stříbrném pásmu. Oba kuchaře odborně vedly
Mgr. Lackovičová a Mgr. Buchtová. Slečna Nesnídalová se pak umístila v pásmu
bronzovém, a to se svými cupcakes s tématikou Black&White.
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V Brně proběhla soutěž Asociace SŠ oborů Kadeřník a Kosmetička – Harmonie
Brno 2017. Naše škola měla zastoupení v obou oborech, a to v kategorii fantazijního líčení
na téma „Rhapsody in Blue“ školu reprezentovala Kateřina Moravcová, v kategorii Nail–
art 2D na téma „Na vlnách Nilu“ pak Vanessa Pawlicová - studentky 3. ročníku, v kategorii
účesové tvorby nás reprezentovala Darina Fulnečková, 2. ročník, s Historickým účesem
v moderním pojetí inspirovaným dobou císařovny Sissy.
Ve Znojmě se konala soutěž v cizích jazycích, tentokrát na téma „ Návrat
do minulosti“. Za jazyk německý naši školu reprezentovali Dilara Filiz a Hamza Hadji oba studenti druhého ročníku, kteří se umístili na krásném 2. místě. Angličtináři –
Markéta Mrózová a Romana Tomaschková, také studentky 2. ročníku, vybojovaly 3. místo.
Nejen soutěžemi je však šilheřovický středoškolák živ. Vedení školy ve spolupráci
s šéfkuchaři hotelů Imperial Ostrava panem V. Poštulkou a Buly Aréna Kravaře panem
V. Mučkou organizuje pro 1. ročníky gastrooborů semináře a workshopy o nejnovějších
trendech v gastronomii.
V rámci mezinárodního projektu Přeshraniční spolupráce za účasti polského
partnera byl z 5 plánovaných zorganizován již 2. vzdělávací workshop, který velmi poutavě
a bezprostředně vedl pan Petr Slovák – barman Baru hotelu Lanterna ve Velkých
Karlovicích.
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

ZPRÁVA O ČINNOSTI TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE – BŘEZEN
Dne 26. 3. odehráli naši muži první utkání jarní části fotbalové sezóny, ve kterém podlehli
Vřesině 1:2.
Další zápasy dopadly následovně:
2.4. Šilheřovice – Kozmice 2:3
8.4. Dolní Lhota – Šilheřovice 0:0
9.4. začala soutěž také pro dorost, který podlehl v Kozmicích 2:7.
Dne 27. 5. se uskuteční tradiční vesnický turnaj za účasti týmů Kocurkova, Vrchu, Spodku
a Středu, který obhajuje loňský triumf. Další informace o turnaji budou upřesněny.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka

PARK GOLF CLUB OSTRAVA

Sportovní aktuality PGCOV 4 / 2017
Soustředění Welten - Báč
Ve dnech 23. - 26. 3 proběhlo již druhé jarní soustředění na Slovensku, na hřišti Welten.
Stejně jako minulý rok byla velmi slušná účast – 15 hráčů, včetně těch, kteří hrají extraligu.
O přípravu hráčů se staral HEAD PRO Martin Kopecký, o to, aby hráči dostali zabrat
i fyzicky zase náš extraligový hráč Tomáš Návrata, který si vzdělávacími kurzy zvyšuje
svou kvalifikaci v oblasti fyzioterapie a fitness. Až na poslední den, kdy hráče trošku
překvapil silnější vítr, bylo počasí téměř dokonalé pro to, aby se pomaličku rozehráli před
začátkem roku. Velké poděkování patří klubu za štědrý příspěvek pro každého účastníka
soustředění, stejně jako Pavlu Pniakovi za doprovod a pomoc při organizaci soustředění.
Díky dobré odezvě jsme již také zarezervovali termín soustředění pro rok 2018 ☺
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Večerní rozcvička pod taktovkou Toma Návraty, níže fotka všech účastníků soustředění

Josefovský drive
Naši dlouholetí členové i letos zahájili sezónu tradičním setkáním na svátek Josefa. Kdysi
nazývaný turnaj - Josefovský drive pánové pojali po svém a vyrazili si zahrát několik
jamek. Od klubu patří poděkování za dodržování těchto sympatických tradic ☺
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Václav Kulich při odpalu, na další fotce celá skupinka

Klubové jamkovky
Stejně jako v minulých letech i letos je možné se přihlásit na klubové jamkovky, buďto
jednotlivců nebo dvojic. Obě soutěže opět probíhají pod vedením Petra Čuraje, na které
se můžete přihlásit do 16. 4. na serveru čgf, kde jsou také uvedeny podrobné podmínky
pro tyto dlouhodobé soutěže. S dovolením ještě fotografií připomeneme finálový match
z minulého roku – Martina Bujnoška a Pepu Šimončíka, kteří porazili naše greenkeepery
Mirka Juhanika a Pavla Michálka.
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Golfová školička
Tréninky SNAG pro děti od 4 do 6 let v našem klubu probíhají již 6. rokem a nejinak
to bude v sezóně 2017.
KDE: Tyto tréninky budou probíhat v sezóně 2017 na cvičné louce v Šilheřovicích.
KDY: Každou středu buďto od 16:00 nebo od 17:00. První trénink proběhne 19. 4.
Ukončení pak bude začátkem října (v závislosti na počasí). Tréninky probíhají také
v období velkých letních prázdnin.
CENA: 3 500 Kč
VÝBAVA, TRENÉŘI: Hole i míče budou k dispozici (SNAG golf)
- O rozvoj dětí se bude starat Ondřej Chlebiš
- V případě zájmu není problém si přijít s dítětem trénink vyzkoušet
KONTAKT: Ondra.chlebis@gmail.com, tel. 737 811 494

Za PGCOV
Ondřej Chlebiš
Tel. 737 811 494
Mail: Ondra.chlebis@gmail.com
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ZUBNÍ ORDINACE ŠILHEŘOVICE
Pracovní doba zubní ordinace v Šilheřovicích v měsíci květnu
Od 2. 5. 2017 do 12. 5. 2017
Pondělí a Středa 8:00 – 16:00
Úterý – Čtvrtek – Pátek 7:00 – 12:00
Od 15. 5. 2017 do 2. 6. 2017
Pondělí a Středa 8:00 - 16:00
Mimo toto období, v případě bolesti navštivte zubní pohotovost.
Adresa: Varenská 3131/5
70200 Ostrava
Provozní doba: Pondělí - Pátek: 18:00 – 6:00
Sobota, Neděle, Svátky: nepřetržitě
Telefon: 596 191 111, 731 446 690

Děkujeme za pochopení.

POZVÁNKA
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Dne 20. 5. 2017
se uskuteční
3. ročník

TENISOVÉHO TURNAJE ČTYŘHER
od 9:00 hodin
na kurtech ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula.
Ve večerních hodinách zahraje skupina NO STRES.

Bleší trhy
proběhnou dne 20. 5. 2017 od 8:00 – 15:00 hod v prostorách sálu Stará Pekárna v Šilheřovicích
Zájemci o prodej se můžou hlásit na tel. číslech:
p. Majerové: 725834548 nebo p. Stárkové: 728474422. E-mail: penzionstarapekarna@seznam.cz
Po domluvě můžete také věci donést, a my Vám je prodáme. Poptáváme vše, co doma překáží
a druhým udělá radost. Např. pohlednice, fotografie, knihy, starožitnosti, látky, oblečení,
šperky apod. Fantazii se meze nekladou. Prodejci, kteří si své věci chtějí prodávat sami
v prostorách zahrady penzionu, přijďte nejlépe na 8 hod. Ostatní po tel. domluvě.
Prosím hlaste se co nejdříve, kapacita stolů a míst je omezena.
Na setkání s vámi se těší pořadatelky Dámského spolku.
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KALENDÁŘ

Kalendář kulturních a sportovních akcí v roce 2017 pořádaných místními spolky,
složkami a organizacemi v obci Šilheřovice
Termín

Název

Pořadatel

Místo

29. dubna 2017

Stavění máje a pálení čarodějnic

Obecní úřad

Baumšula

13. května 2017

TFA – silová soutěž dospělých

Hasiči

Baumšula

20. května 2017

Tenisový turnaj

26. května 2017

Kácení máje

Obecní úřad

Baumšula

27. května 2017

Vesnický turnaj

TJ Sokol

Hřiště TJ Sokol

2. června 2017

Smažení vaječiny

KDU-ČSL

Baumšula

3. června 2017

Hry bez hranic

Obecní úřad

Baumšula

9. června 2017

Noc kostelů

Farnost + Obecní
úřad

Kostel

23. - 25. června 2017

Stanování

Unie rodičů při ZŠ

Hřiště TJ Sokol

15. července 2017

Pivní slavnosti

Obecní úřad

Baumšula

11. - 13. srpna 2017

Šilheřovický odpust

Obecní úřad

Baumšula

1. září 2017

Ukončení prázdnin – letní kino

Obecní úřad

Baumšula

2. září 2017

Rybářské závody

Sdružení rybářů

Park - rybník

2. září 2017

Šilheřovický šlaušek

Prajzský sportovní
klub

Hřiště TJ Sokol

9. září 2017

Strassenfest

16. září 2017

Slavnosti obce, Mše svatá u
příležitosti 640 let obce

Obecní úřad

Kostel

29. září 2017

Letní kino s vinobraním

Obecní úřad

Baumšula

7. října 2017

Drakiáda

Unie rodičů při ZŠ

Hřiště TJ Sokol

13. října 2017

Setkání s jubilanty

Obecní úřad

28. října 2017

Guláš fest

Obecní úřad

Baumšula
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Kulturní dům

11. listopadu 2017

Uctění památky válečných veteránů

Hřbitov

1. prosince 2017

Rozsvěcování vánočního stromu

Obecní úřad

OÚ
Kulturní dům

2. prosince 2017

Pletení adventních věnců

Obecní úřad

sál OÚ

8. prosince 2017

Karaoke pro děti

Unie rodičů při ZŠ

Kulturní dům

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2017 partnerských
obcí v rámci česko-polské spolupráce
p. č.
Název akce
Termín
8. Międzynarodowy Przegląd Teatrzyków
26.-27.4.2017
Przedszkolnych w Tworkowie pod patronatem
Starosty Raciborskiego
9. 3. cyklovýlet - Hať a okolí
6.5.2017
10. TFA - Hasičská silová soutěž
13.5.2017
11. Jarmark na granicy w Chałupkach Festyn „Majówka
14.5.2017
z historią w tle” w parku przy Zamku w Chałupkach
12. Mezinárodní soutěž hasičů družstev mužů a žen
19.5.2017
13. Koncert „Hudba nezná hranic“
20.5.2017
14. Koncert Poświęcony Pamięci Franciszka Liszta i
20.5.2017
Ludwika van Beethovena
15. Hry bez hranic
3.6.2017
16. Multižánrový festival HAFEST
3.6.2017
17. V. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych
4.6.2017
18. Noc kostelů - 640 let obce
9.6.2017
19. Noc kostelů s programem
9.6.2017
20. Olympiáda mateřských škol
15.6.2017
21. XVIII. ročník turnaje žáků v kopané „O putovní
17.6.2017
pohár starosty obce
22. XIX. ročník soutěže mladých hasičů „O putovní pohár 17.6.2017
starosty obce“
23. Spływ Kajakowy „Otwieranie Granicznych
24.6.2017
Meandrów rzeki Odry”
24. Chovatelská výstava
24.6.2017
25. Mezinárodní sportovní olympiáda škol
červen 2017
26. Den obce Hať
1.7.2017
27. Tradiční turnaj v minigolfu
13.7.2017
28. Pivní slavnosti
15.7.2017
29. Międzynarodowy Turniej Oldbojów o Puchar Wójta
22.7.2017
Gminy Krzyżanowice
30. ODPUST - odpustový koncert duchovní hudby;
5.8.2017
zábavný lunapark, tradiční ohňostroj
Odpustové veselice ODPUST FEST 2017 na
4.-7.8.2017
prostranství před obecním úřadem
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Organizátor
Gmina Krzyżanowice
Obec Hať
Obec Šilheřovice
Gmina Krzyżanowice
Obec Píšť
Obec Hať
Gmina Krzyżanowice
Obec Šilheřovice
Obec Hať
Gmina Krzyżanowice
Obec Šilheřovice
Obec Píšť
Obec Píšť
Obec Hať
Obec Hať
Gmina Krzyżanowice
Obec Píšť
Obec Hať
Obec Hať
Obec Píšť
Obec Šilheřovice
Gmina Krzyżanowice
Obec Píšť

Píšťský odpust - 2 bohoslužby, odpolední koncert
duchovní hudby
31. Dożynki województwa śląskiego, Powiatu
Raciborskiego i Gminy Krzyżanowice w Tworkowie
32. Haťské dožínky
33. XI. Międzynarodowe Zawody Sportowo - Pożarnicze
CTIF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP o
Puchar Starosty Powiatu Raciborskiego
34. Letní zábava
35. Mše svatá u příležitosti 640 let obce - slavnostní
galavečer
36. Zahrádkářská podzimní výstava ovoce, zeleniny a
hobby
37. Chovatelská a zahrádkářská výstava
38. Haťský krmáš
39. Setkání chrámových sborů
40. Gulášfest
41. Adventní a vánoční výstava
42. Vánoční ladění

INZERCE
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6.8.2017
26.-27.8.2017

Gmina Krzyżanowice

27.8.2017
9.9.2017

Obec Hať
Gmina Krzyżanowice

9.9.2017
16.9.2017

Obec Šilheřovice
Obec Šilheřovice

16.-17.9.2017

Obec Píšť

17.9.2017
17.9.2017
8.10.2017
28.10.2017
listopad 2017
prosinec 2017

Obec Hať
Obec Hať
Obec Hať
Obec Šilheřovice
Obec Píšť
Obec Hať

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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

Vydal: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice
Tel.: 595 054 120
Fax: 595 054 129
e-mail: urad@silherovice.cz
E-podatelna: epodatelna.silherovice@seznam.cz
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www.silherovice.cz
Redaktorka: Lenka Šomodi
Informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
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