Šilheřovický zpravodaj
Leden 2016

„24. Tradiční ples obce Šilheřovice“
16. 1. 2016

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
první řádky lednového Zpravodaje jsou určeny k tomu, abychom vám popřáli pevné
zdraví, mnoho spokojenosti a radosti, mnoho úspěchů v životě nás všech a naší obce
Šilheřovice.
Ke konci minulého roku se radní obce mimo jiné zabývali:
- inventarizací majetku obce
- udělením souhlasu Tempu (bývalá Jednota) k přestavbě horního patra na 9 bytových
jednotek podporovaného bydlení
- smlouvou o spolupráci s Městským obvodem Slezská Ostrava
- návrhem rozpočtu obce na rok 2016
- zahájením přípravných kroků nutných k rekonstrukci ulic Sokolské a Kostelní
- projektovými záměry v rámci CZ-PL spolupráce (rekonstrukce povrchu ulic Horní,
Střední, Dolní a Rakowiec; rekonstrukce kinosálu; rekonstrukce povrchu cyklostezek;
vybudování naučné stezky; dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasičů)
Rada obce je velmi ráda a cenní si toho, že CZ-PL spolupráce se rozrůstá o další partnery!
Po našich fotbalistech se přidávají i golfisté a Jezdecký klub Šilheřovice se sídlem na
Pasekách.
Závěrem nám dovolte vřele poděkovat všem sponzorům 24. plesu obce Šilheřovice za jejich
dary do tomboly. Členům kulturní komise, obecního úřadu, hasičů a Klubu důchodců
děkujeme za profesionální organizaci této akce!

Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta

ZASTUPITELSTVO OBCE
Výpis z usnesení z 8 . zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 16.12.2015
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 8/2015/1
Program jednání předložený starostou obce a rozhodlo, že o každém bodu
programu se bude hlasovat samostatně a veřejně
ad 8/2015/3
Ověřovatele zápisu Ludmilu Maloňovou a Ing. Stanislava Lipinského
ad 8/2015/5
Zprávu starosty obce o kontrole usnesení ZO č. 7 konaného dne 18. 11. 2015
ad 8/2015/8
A) Rozpočet obce pro rok 2016 takto:
Celkové příjmy rozpočtu ve výši 20.438.500,00 Kč
Financování ve výši
8.393.722,00 Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši 28.832.222,00 Kč
B) Závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky č. I. a II. návrhu rozpočtu
obce Šilheřovice pro rok 2016.
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C)

ad 8/2015/9
ad 8/2015/10

Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí
dotací dle návrhu rozpočtu obce Šilheřovice pro rok 2016 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
2016 dle závazných ukazatelů.
Navýšení ceny vodného o 2,- Kč/m3 a stočného o 1,- Kč/m3 s účinností
od 1. 1. 2016
Uzavření Smlouvy o spolupráci mezi Obcí Šilheřovice a Statutárním městem
Ostrava, městským obvodem Slezská Ostrava

Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
ad 8/2015/4
Platnost zápisu ze zasedání ZO č. 7 konaného dne 18. 11. 2015
ad 8/2015/6
Zprávu o činnosti Rady obce č. 35/2015 – 36/2015
ad 8/2015/7
Rozpočtové opatření č. 8/2015
Zastupitelstvo pověřilo:
ad 8/2015/10 Starostu obce a místostarostu obce podpisem Smlouvy o spolupráci mezi
Obcí Šilheřovice a Statutárním městem Ostrava, městským obvodem
Slezská Ostrava

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 8. 12. 2015 č. 37/2015
RO schvaluje:
ad 37/2015/3 Odměny členům komisí rady obce (Komisi životního prostředí a Kulturní,
sociální a sportovní komise) za jejich celoroční aktivní přístup při plnění
požadavků obce
ad 37/2015/4a Prodloužení nájmu obecního bytu č. 5, domu č. p. 162 na ulici Dolní
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2016
ad 37/2015/4b Prodloužení nájmu obecního bytu č. 1, domu č. p. 117 na ulici Střední
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2016
ad 37/2015/4c Prodloužení nájmu obecního bytu č. 4, domu č. p. 162 na ulici Dolní
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2016
ad 37/2015/4d Prodloužení nájmu obecního bytu č. 2, domu č. p. 162 na ulici Dolní
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2016
ad 37/2015/4e Prodloužení nájmu obecního bytu č. 1, domu č. p. 18 na ulici Střední
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2016
ad 37/2015/4f Prodloužení nájmu obecního bytu č. 1, domu č. p. 21 na ulici Střední
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2016
ad 37/2015/4g Prodloužení nájmu obecního bytu č. 6, domu č. p. 21 na ulici Střední
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2016
ad 37/2015/4h Prodloužení nájmu obecního bytu č. 7, domu č. p. 21 na ulici Střední
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2016
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ad 37/2015/4i Prodloužení nájmu obecního bytu č. 4, domu č. p. 117 na ulici Střední
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2016
ad 37/2015/4j Prodloužení nájmu obecního bytu č. 5, domu č. p. 117 na ulici Střední
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2016
ad 37/2015/4k Prodloužení nájmu obecního bytu č. 7, domu č. p. 117 na ulici Střední
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2016
ad 37/2015/4l prodloužení nájmu obecního bytu č. 3, domu č. p. 117 na ulici Střední
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2016
ad 37/2015/6 Žádost Základní školy a mateřské školy Šilheřovice, p. o. Kostelní 230,
Šilheřovice o změnu intervalu plateb na provoz ZŠ a MŠ Šilheřovice
ad 37/2015/8 Rozpočtový výhled pro rok 2018 – 2019
ad 37/2015/9 Žádost manželů XXXXX, XXXXX o zařazení příjezdové komunikace
do plánu zimní údržby
ad 37/2015/10 Pronájem sálu kulturního domu XXXXX, XXXXX dne 31. 12. 2015
ad 37/2015/11 Žádost o povolení provozování výherního hracího přístroje v restauraci
Stará pekárna
ad 37/2015/12 Cenovou nabídku p. Lubomíra Kuřidéma na zpracování projektové
dokumentace a vyřízení stavebního povolení pro akci „Rekonstrukce
povrchu komunikace pro cyklostezku – SO 106 a vybudování cyklostezky SO 107 „ za nabídkovou cenu 98.000,-Kč
ad 37/2015/13 Bezplatné zapůjčení zahradních setů dne 19. 12. 2015 na akci na ulicích
Kostelní a Školní
ad 37/2015/14 Cenový výměr č. 1/2015 za svoz a likvidaci komunálního odpadu firmou
OZO Ostrava, s. r. o. na území obce Šilheřovice s účinností od 1. 1. 2016
RO doporučuje:
ad 37/2015/7 Zastupitelstvu obce projednat a schválit navýšení vodného o 2,- Kč/ za m3
a stočného o 1,- Kč/ za m3 s účinností od 1. 1. 2016
RO bere na vědomí:
ad 37/2015/2 Oznámení o změnách provozu zubní ordinace G A Dent s. r. o.
ad 37/2015/5 Žádost o přidělení obecního bytu p. XXXXX, XXXXX. Žádost bude
zařazena do pořadníku o přidělení obecního bytu
ad 37/2015/7 Oznámení SmVaK Ostrava a. s. o změně ceny vody předané od 1. 1. 2016

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 16. 12. 2015 č. 38/2015
RO schvaluje:
ad 38/2015/2 Rozpočtové opatření č. 9/2015 předložené ekonomkou obce
ad 38/2015/3 Udělit souhlas se stávajícím napojením stávající přípojky dešťové kanalizace
na stávající dešťovou kanalizaci obce i po provedení stavebních úprav
pro akci: „Obchodní dům TEMPO Šilheřovice – stavební úpravy“
Šilheřovice, ul. Střední č. p. 326, parc. č. 9/2 k. ú. Šilheřovice
ad 38/2015/4 Poskytnutí dotace na činnost CHPS na 4. čtvrtletí roku 2015
ad 38/2015/5 Termín zápisu do 1. třídy Základní školy Šilheřovice dne 15. 1. 2016
ad 38/2015/6 Nákup cen do tomboly na Obecní ples 2016 do výše 15.000,- Kč
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 21. 12. 2015 č. 39/2015
RO schvaluje:
ad 39/2015/2 Proplacení zbylé částky odvodů daní vyměřených Základní škole a mateřské
škole Šilheřovice, p. o. ve výši 8.975,- Kč
RO bere na vědomí:
ad 39/2015/2 Rozhodnutí o prominutí daně Základní škole a mateřské škole Šilheřovice,
p. o.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 28. 12. 2015 č. 40/2015
RO schvaluje:
ad 40/2015/2 Rozpočtové opatření č. 10/2015 předložené ekonomkou obce

HOSPODAŘENÍ OBCE

Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 12. 2015
do 31. 12. 2015:

DVOŔÁK LESY, SADY… - revitalizace potoka
DVOŘÁK LESY, SADY… - kontrola stromů
SmVak – 11/2015
MV STAVBY VJAČKA – odvoz panelů
Stavořemesla – oprava zábradlí (potok)
ČEZ – VO, OÚ, ČOV, bytové, nebyt. domy
ALS AGRO – servisní prohlídka (traktor)
ALS AGRO – nájem traktoru
CHLEBIŠ s. r. o. – nájem malého traktoru
Deutsche leasing – splátka fekálu
KB splátka úvěru + úroku
OZO – svoz komunálního odpadu

513 807,- Kč
28 459,- Kč
225 850,- Kč
23 430,- Kč
31 200,- Kč
63 670,- Kč
20 954,- Kč
16 335,- Kč
14 944,- Kč
10 612,- Kč
598 695,17 Kč
242 313,- Kč

Dále v tomto období obec hradila běžné výdaje spojené s chodem obce, obecního úřadu
a údržbou obce.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Kalendář 2016 – vývoz popelnicových nádob
Vážení spoluobčané,
v kalendáři na rok 2016, který vydal obecní úřad, došlo k tiskové chybě, a to přehození
týdnů (sudých, lichých) ve svozu popelnic na komunální odpad a popelnic na bioodpad,
které jsou odváženy 1 x za 14 dní.
Vývoz popelnicových nádob bude tedy v roce 2016 probíhat
-

u komunálního odpadu (1 x za 14 dní) každou sudou středu
u bioodpadu každý lichý pátek.

Vítání občánků
Vážení rodiče,
v měsíci březnu se uskuteční vítání občánků obce Šilheřovice.
Přihlásit se můžete, pokud se Vaše dítě narodilo od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2015 a má
od narození trvalý pobyt v Šilheřovicích. Stačí, když se jeden z rodičů dostaví se svým
občanským průkazem a rodným listem dítěte na Obecní úřad v Šilheřovicích do kanceláře
p. Šomodi a p. Pecháčkové.
Přihlásit se můžete nejpozději do 19. 2. 2016.
Lenka Šomodi - referentka OÚ Šilheřovice

Cena vodného a stočného v roce 2016
Zastupitelstvo obce na svém 8. zasedání dne 16. 12. 2015 schválilo navýšení ceny vodného
o 2, Kč/ m3 a stočného o 1,- Kč/ m3 s účinností od 1. 1. 2016, tzn. že ceny budou účtovány
v této výši:
vodné
30,- Kč/m3
stočné
20,- Kč/m3
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Výňatek z „Deníku“ ze dne 22. prosince 2015
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Charita Hlučín - Tříkrálová sbírka 2016
OBEC
Antošovice
Dolní
Benešov+Zábřeh
Bělá
Hlučín Bobrovníky
Bohuslavice
Bolatice
Borová
Darkovice
Hlučín Darkovičky
Hať
Hlučín - město
Chuchelná
Kobeřice
Kozmice

vykoledovaná
částka
20 580 Kč

OBEC

vykoledovaná
částka

82 713 Kč

Kravaře
Kravaře-Kouty

209 280 Kč

17 823 Kč

Ludgeřovice

147 974 Kč

43 490 Kč

Markvartovice

56 147 Kč

95 456 Kč

57 852 Kč

Píšť
Rohov
Strahovice
Sudice

65 654 Kč
26 787 Kč
40 195 Kč
26 055 Kč

65 550 Kč

Šilheřovice

46 868 Kč

105 448 Kč

101 400 Kč
196 573 Kč
48 819 Kč
127 705 Kč
73 058 Kč

Štěpánkovice
Třebom
Vřesina
Závada
Celkem:

117 609 Kč
4 969 Kč
50 383 Kč
26 087 Kč
1 854 475 Kč

Při Tříkrálové sbírce v roce 2016,
kterou ve 25 obcích regionu Hlučínsko organizovala Charita Hlučín,
byla vykoledována částka 1 854 475 Kč.
Z výtěžku sbírky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče
65%, což představuje částku 1 205 409 Kč. Děkujeme jménem svým i
jménem našich klientů všem dárcům, koordinátorům, koledníkům,
spolupracovníkům a všem, kdo se na úspěšném průběhu sbírky podíleli!
DĚKUJEME, ŽE NÁM POMÁHÁTE POMÁHAT!

Ve vykoledované částce v obci Antošovice je započítána také část
vykoledované částky v obci Šilheřovice. Celková částka, která byla
vybrána v obci Šilheřovice tedy je 53.603,- Kč a v Antošovicích 13.845,- Kč.
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PODĚKOVÁNÍ
Dne 16. ledna 2016 proběhl 24. tradiční ples pořádaný zastupitelstvem obce ve spolupráci
s obecním úřadem. Tímto bychom chtěli poděkovat všem, kteří jakkoli pomohli při
přípravě a organizaci plesu.
Děkujeme také sponzorům, kteří přispěli do tomboly svým darem, a to:
DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s. r. o.
American Home s. r. o.
MAFRED spol. s. r. o.
ZX-BENET CZ s. r. o.
Klub důchodců Šilheřovice
Jan Svěrkoš
Statek Šilheřovice s. r. o.
ODS Šilheřovice
manželé Silvie a Radek Kaňovi
manželé Dagmar a Daniel Václavíkovi
Mateřská škola Šilheřovice
manželé Lenka a Radim Pecháčkovi
KAMA CAR servis s. r. o.
CIMEA TRAVEL
manželé Marcela a Miroslav Niedermeierovi
Kateřina Lazar Fulnečková
manželé Jarmila a Jiří Thomasovi
Unie rodičů při Základní škole Šilheřovice
Rothschildova cukrárna
manželé Magda a Štěpán Kopiovi
manželé Iveta a Jan Čecháčkovi
Stolařství Jiří Gatnar
TJ Sokol Šilheřovice
manželé Radmila a Miroslav Piskallovi
manželé Martina a Stanislav Lipinští
manželé Jana a Karel Matuškovi
Sbor dobrovolných hasičů Šilheřovice
Pekárna M + K
manželé Lenka a Michal Šomodi
Restaurace a penzion „NA NÁMĚSTÍ“
manželé Alena a Martin Fulnečkovi
manželé Margit a Jaroslav Tkačíkovi
ELTOMACH Tomáš Machala
Lesy ČR
manželé Marie a Valdemar Kupkovi
manželé Květa a Stanislav Machalovi
manželé Silvie a Roman Schullovi
manželé Pavla a Martin Thomasovi

Mgr. Zdeněk Žvaka
manželé Lucie a Daniel Reichlovi
Střední škola hotelnictví, gastronomie
a služeb SČMSD s. r. o.
PARK GOLF CLUB OSTRAVA – hřiště
Šilheřovice
manželé Hana a Pavel Kolaskovi
manželé Ludmila a František Maloňovi
manželé Marcela a Petr Lazarovi
manželé Milena a Vilém Čočkovi
Chlebiš s. r. o.
Stolařství Petr Krzikalla
manželé Kristina a Gerhard Rymerovi
Kadeřnictví Eva Willertová
Libor Pindur - IBEX
manželé Gabriela a Petr Válkovi
KDU – ČSL Šilheřovice
Sdružení rybářů Šilheřovice
Stolařství Jan Miník
Sdružení včelařů Šilheřovice
Ing. Martin Čecháček
Askino s. r. o.
Krámek NA NÁVSI
Restaurace a penzion Stará pekárna
Zahradnictví Korner
ANIMALS DREAM - Tomáš Rzidký
manželé Ilona a Libor Bartschovi
Základní škola Šilheřovice
manželé Ludmila a Erich Janoschovi
Opel Novotný
Stolařství Petr Hudeček
manželé Eliška a Milan Šrotkovi
Keramika Dori – Dorota Stárková
manželé Vladislava a Dalibor Pavlínkovi
P. Petr Huvar
manželé Ivo a Eva Tvrdí
Kateřina Matušková
MUDr. Františka Martinásková
Obecní úřad Šilheřovice
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE
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KLUB DŮCHODCŮ
Zpráva o činnosti za rok 2015
Přípitkem s přáním dobrého zdraví jsme zahájili na výroční členské schůzi naši činnost.
Přivítali jsme hosty – starostu a místostarostu obce a zástupce klubu důchodců Petřkovice.
Následovala zpráva o činnosti a hospodaření klubu a plán činnosti pro rok 2015.
Do výboru byla navržena a zvolena paní Alena Smolková za dlouhodobě nemocnou paní
Plačkovou. Výbor pracoval ve složení: Cibulková Hedvika, Miklová Marta, Nováčková
Růžena, Kuchařová Magda a Smolková Alena. Kroniku nadále zpracovávala a tvořila paní
Mgr. Eliška Dorníková. Klub důchodců má 64 členů, ale ne všichni se zúčastňují akcí.
Po oficiální části následovala volná zábava, točilo se kolo štěstí, a jak už to bývá štěstí
je vrtkavé, ne každý odcházel s výhrou. K pohodě přispěla i dobrá večeře z kuchyně paní
Nováčkové.
V únoru nám paní Anna Malchárková představila další poutavý příběh „VYHNALOVEC“.
Děj románu nás vtáhne do období začátku 20. století, rozpadu stávajících státních zřízení
a rozpadu Slezska. Nezaměstnanost nutila obyvatele pašovat, to znají i naši pamětníci. Její
předchozí román „GRUNT“ byl nominován na Evropskou literární cenu za rok 2014
a umístil se na 2. místě.
V březnu jsme již tradičně oslavili Den babiček a dědečků. Potěšilo nás vystoupení dětí
z mateřské školy a našich úžasných mažoretů pod vedením Mgr. Žvaky.
V dubnu 40 lidí shlédlo v divadle Jiřího Myrona muzikál QUO VADIS. Celkem 28 seniorů
relaxovalo v lázních Bojnice na Slovensku. Každý účastník absolvoval 18 procedur a denně
koupání v termálním bazénu. Navštívili jsme také hrad, první zmínka je již z roku 1113
a zoologickou zahradu. Pro velkou spokojenost budeme i v roce 2016 opakovat relaxační
pobyt, tentokrát v lázních Vyšné Ružbachy.
V červnu jsme grilovali v nových prostorách Baumšuly.
V září jsme navštívili Krakow a solné doly Wieliczka. V dolech jsme absolvovali
3 hodinovou prohlídku, zdolali jsme 800 schodů při teplotě 16°C.
V říjnu na akci „Kluby Klubům“ v Hlučíně naše 3 členky vystoupily s ukázkou „Jak se
škubalo peří a co se u teho všecko smlelo.“Povídání bylo v nářečí i v dobovém pracovním
oblečení a sklidilo velký potlesk i písemné poděkování starosty Hlučína.
V listopadu jsme položením kytice uctili památku obětí obou světových válek. Na Martina
jsme se sešli v restauraci Stará pekárna, abychom si pochutnali na martinské huse. A jak
svatý Martin přišel k huse? Pověst vypráví, že sv. Martina při Kázání znepokojovaly husy,
a proto trpí na pekáči. Jiná pověst praví, že ve své skromnosti před volbou biskupem se
schovával v husinci, ale husy ho svým kejháním prozradily. Ať jsou pověsti pravdivé nebo
ne, Svatomartinské posvícení je dobrá tradice. Krásným zpestřením večera byli naši
mažoreti, kteří přišli s novým programem – kankánem i s novými kostýmy.
V prosinci jsme ukončili rok Mikulášským posezením. Postava svatého Mikuláše je pro děti
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předzvěstí blížících se vánoc. Veškerý majetek rozdal v almužnách chudým a nemocným.
Kolem roku 300 se stal biskupem v turecké Myře. Pro své činy se stal světcem a přítelem
dětí, patronem zajatců, mučedníkem a pomocníkem v nouzi. Jeho atributy jsou ornát, mitra
a berla. Přišli nás potěšit děti z mateřské školy, zazpívaly koledy za klavírního doprovodu
paní ředitelky. Také čerti, andělé a Mikuláš v podání žáků základní školy nás potěšili
zpěvem, hrou na klavír a flétnu. Také my zpěvem jsme si vysloužili dárek od Mikuláše.
Občerstvení bylo výborné a tombola bohatá.
Spolupodíleli jsme se na akcích - stavění máje s pálením čarodějnic
- kácení máje, pivní slavnosti
- rozsvícení vánočního stromu
- pletení adventních věnců
Našim jubilantům blahopřejeme na našich akcích nebo je navštívíme doma i s malým
dárkem.
Rozloučili jsme se s našim členem panem Antonínem Svěntkem.
Stále spolupracujeme s Klubem seniorů v Polsku – Chalupkách. Navzájem se navštěvujeme
na akcích i v hojném počtu.
Závěrem děkujeme Obecnímu úřadu za vstřícnost, podporu a finanční příspěvek.
Starostovi a místostarostovi i přes jejich pracovní vytížení, že si udělají čas a přijdou mezi
nás na naše akce. Velmi si toho vážíme.
Poděkování patří také dětem a pedagogickým pracovníkům z mateřské a základní školy
za jejich vystoupení.
Poděkování děvčatům z místní scholy. Poděkování skupině mažoretů s Mgr. Žvakou.
Poděkování patří také našim stálým sponzorům.
Za výbor důchodců
Hedvika Cibulková

POZVÁNKA
Dne 14. 2. 2015 se v sále Obecního úřadu Šilheřovice uskuteční od 15:00 hodin
Výroční členská schůze Klubu důchodců.

SPOLEK RYBÁŘŮ ŠILHEŘOVICE

Vánoční turnaj v šipkách
Spolek rybářů Šilheřovice pořádal ve dnech 1. – 28. 12. 2015 turnaj v šipkách. Turnaje
se zúčastnilo 12 účastníků.
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O vítězi turnaje rozhodla rozehrávka na 2 vítězné sety, protože dva účastníci skončili
se stejným počtem bodů.
Vítězem turnaje se nakonec stal Lukáš Žofaj s celkovým počtem bodů 24. Na druhém místě
skončil se stejným počtem 24 bodů Jakub Svěntek a na třetím místě se umístil Radek Janoš
s 22 body.
O turnaj v šipkách byl zájem, všichni se pobavili.

Předseda spolku rybářů
Chmelař Oldřich

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

Dne 28. 1. se bude konat 1. trénink v tomto roce. Tréninky se každé úterý odehrají
v Šilheřovicích a ve čtvrtek v Hlučíně. Začátek je naplánován vždy od 18:30.
V rámci přípravy se před jarní částí sezóny uskuteční přípravné zápasy. První z nich se pak
odehraje s Markvartovicemi v Hlučíně dne 12. 2. od 18:30. Informace o dalších zápasech
budou postupně dodávány.
Tréninky žáků a minižáků pokračují v průběhu ledna nadále v tělocvičně.
Dne 30. 1. se od 9:00 uskuteční turnaj minižáků v místní tělocvičně, kterého se zúčastní
týmy Píště, Haťi, Twórkova, Šilheřovic a česko-polský tým tvořený hráči Šilheřovic
a Twórkova. Všichni fotbaloví fanoušci jsou srdečně zváni.
Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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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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