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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
letošní krmáš byl stejně jako v loňském roce spojen s velice povedenou akcí „Gulášfest“.
Jedlo se, pilo, hodovalo, tančilo a zároveň se vybíral ten nejlepší guláš. Jsem velmi rád,
že je tato vzpomínková slavnost na posvěcení kostela hojně navštěvována. Upřímné
poděkování patří všem soutěžícím, panu Kornerovi i odborné porotě!
S blížící se zimou žádáme všechny řidiče, aby parkovali svá auta na svých odstavných
plochách, v garážích či na parkovištích! V ulicích, kde bude automobil překážet,
se odhrnutí sněhu neprovede! Obyvatelé dané ulice si pak můžou stěžovat přímo majiteli
zaparkovaného vozidla a žádat ho o odklizení sněhové nadílky na jeho náklady.
Rada obce ve spolupráci s kulturní komisí pro vás všechny opět připravila vánoční dárek
v podobě stolního kalendáře na příští rok, kdy oslavíme 640 let od první písemné zmínky
o naší obci. Každý rodinný dům (byt v bytových domech) má nárok na jeden výtisk
zdarma. Kalendáře jsou k vyzvednutí na obecním úřadě, případně 25. 11. 2016 při konání
akce „Rozsvěcování vánočního stromu“.
P.S.
Od 1. ledna 2017 se bude o naší bezpečnost, veřejný pořádek a dodržování dopravních
předpisů v naší obci kromě Policie ČR starat i Městská policie Hlučín!

Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 10. 2016 č. 65/2016
RO schvaluje:
ad 65/2016/3 Cenovou nabídku firmy Fontana R, s. r. o., Příkop 4, 602 00 Brno
na Samočistící česle typu SČČ-HVM za nabídkovou cenu 251.000,- Kč
bez DPH
ad 65/2016/4 Uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-8004160, „Šilheřovice, Kostelní,
obnova vNN“ uzavřenou mezi Obcí Šilheřovice a ČEZ Distribucí, a. s..
ad 65/2016/5 Uzavření Příkazní smlouvy v rámci podání žádosti o dotaci k projektu
„Konec samé teorie a hurá s pokusy do praxe“ mezi Obcí Šilheřovice
a jk grant s. r. o.
ad 65/2016/6 Rozpočtové opatření č. 8/2016 předložené ekonomkou obce
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 12. 10. 2016 č. 66/2016
RO schvaluje:
ad 66/2016/2 Uzavření Pojistné smlouvy na pojištění majetku obce mezi obcí Šilheřovice
a Českou pojišťovnou a. s.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 10. 2016 č. 67/2016
RO schvaluje:
ad 67/2016/3 Poskytnutí dotace Charitě Hlučín ve výši 2.450,- Kč na činnost Charitní
pečovatelské služby ve 3. čtvrtletí roku 2016
ad 67/2016/4 Bezplatný pronájem sálu Kulturního domu Střední škole hotelnictví,
gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o. za účelem soutěže žáků
oboru Kadeřník a Kosmetické služby dne 16. 11. 2016
ad 67/2016/6 Kladný hospodářský výsledek za rok 2015 Základní a mateřské školy,
Šilheřovice příspěvkové organizace, Kostelní 230, Šilheřovice ve výši
195.041,78 Kč
ad 67/2016/6 Převedení kladného hospodářského výsledku za rok 2015 Základní
a mateřské školy Šilheřovice, příspěvkové organizace, Kostelní 230,
Šilheřovice do rezervního fondu s tím, že o jeho čerpání bude předem
vyrozuměna Rada obce Šilheřovice
ad 67/2016/7 Pravidla pro oceňování životních jubileí občanů obce Šilheřovice
ad 67/2016/8 Znění Smlouvy č. ERS-CZ/2016/223 o financování mikroprojektu typu B/C
realizovaného v rámci „Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu
Silesia“ v programu Intereg V-A Česká republika – Polsko, předmětem
je realizace mikroprojektu „Po stopách brouka Páchníka“ reg. č.
CZ.11.2/45/0.0/0.0/16013/0000223
ad 67/2016/9 Smlouvu o spolupráci s městem Hlučínem v oblasti komunitního plánování
sociálních služeb a souvisejících aktivit v období 2018 – 2022
ad 67/2016/10 Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
určenou k finanční podpoře zabezpečení plošného pokrytí území
Moravskoslezského kraje jednotkami požární ochrany SDH
ad 67/2016/10 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje určenou
k finanční podpoře zabezpečení plošného pokrytí území Moravskoslezského
kraje jednotkami požární ochrany SDH
RO neschvaluje:
ad 67/2016/2 Žádost o umístění a provedení stavby prodloužení splaškové kanalizace
a vodovodu na ulici U Obory k novostavbě RD na parc. č. 1619/62 v k. ú.
Šilheřovice
RO souhlasí:
ad 67/2016/5 S udělením licence k provozování vnitrostátní veřejné linkové osobní
dopravy na lince 910068 Ostrava – Šilheřovice dopravci ARRIVA
MORAVA a. s., Vítkovická 3133/5, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
RO rozhodla:
ad 67/2016/9 O spolupráci s městem Hlučínem v oblasti komunitního plánování sociálních
služeb a souvisejících aktivit v období 2018 – 2022
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Vánoční koncert
Vážení spoluobčané koncert, plánovaný dne 26. 12. 2016 bude z organizačních důvodů
přesunut na 7. ledna 2017.
Děkujeme Vám za pochopení a omlouváme se za vzniklé komplikace.
Obecní úřad Šilheřovice

Kalendáře 2017
Obecní úřad si pro vás opět připravil kalendáře na rok 2017, kde naleznete informace
o dění v naší obci. Každý rodinný dům (byt v bytových domech) má nárok na jeden výtisk
zdarma, popřípadě si můžete kalendář zakoupit za cenu 70,- Kč. Kalendáře jsou
k vyzvednutí na obecním úřadě, případně 25. 11. 2016 při konání akce „Rozsvěcování
vánočního stromu“.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice

Zrušení veřejného telefonního automatu
Z důvodu výrazného poklesu zájmu obyvatel o využívání sítě veřejných telefonních
automatů se společnost O2 Czech republic a. s. rozhodla zrušit nevyužívaný veřejný
telefonní automat, který je umístěný na budově zdravotního střediska na ulici Střední,
č. p. 18 v Šilheřovicích. Automat byl natrvalo odstraněn dne 8. 11. 2016.
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VOLBY 2016

Výsledky voleb do Zastupitelstva kraje konané ve dnech 7. – 8.října 2016 v obci
Šilheřovice
Kraj Moravskoslezský
Počet osob zapsaných do výpisu do stálého a zvláštního seznamu voličů
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů
Procento volební účasti

1292
458
449
35,5 %

Výsledky hlasování pro strany
počet platných
hlasů

Číslo Název strany
1

Volte Pravý Blok…..

2

Občanská demokratická strana

9

Komunistická strana Československa

12

platné hlasy
v%
1

0,2

145

32,3

4

0,9

Česká strana sociálně demokratická

58

12,9

24

Křesťanská a demokratická unie – Československá strana
lidová

58

12,9

26

Koruna Česká

0

0

28

Romská demokratická strana

0

0

30

ANO 2011

93

20,7

31

Změna pro lidi

0

0

32

Top 09

16

3,6

37

Komunistická strana Čech a Moravy

21

4,7

41

Národní demokracie

0

0

43

Úsvit s Blokem proti islamizaci

4

0,9

45

Moravané

1

0,2

46

Dobrá volba

0

0

47

STAROSTOVÉ a nezávislí

7

1,6

52

Svobodní a Soukromníci

2

0,4

65

PRO REGION

1

0,2

67

NE ILEGÁLNÍ IMIGRACI…

0

0

68

NEZÁVISLÍ

3

0,7

70

SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK

1

0,2

75

DSSS – Imigranty, islám nechceme!

1

0,2
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78

Koalice SPD a SPO

25

5,6

81

SPR – REP.STR. ČECH, MORAVY, SLEZSKA

0

0

82

Česká pirátská strana

8

1,8

Další informace o výsledcích voleb naleznete na internetových stránkách www.volby.cz.

PODĚKOVÁNÍ

Poděkování jubilantky obce
Velice děkuji za příjemné setkání s jubilanty a zároveň za návštěvu p. starosty,
místostarosty, p. Chmelářové a p. Plačkové k mým narozeninám.

Marta Sládková

Gulášfest 2016
Máme za sebou 2. ročník Gulášfestu, ve kterém tentokrát změřili své síly a předvedli nám
své dovednosti ve vaření guláše zástupci strassenfestových ulic. Návštěvníci tohoto festu tak
mohli okusit 7 soutěžních gulášů, vybrat si ten, který jim nejvíce chutnal a dát mu svůj hlas.
Mezi návštěvníky pak zvítězil guláš z ulice U Obory a Na Stráni, 2. byl guláš z ulice
ZAFAMA a 3. guláš z ulice Na Bělidle.
Nejen občané, ale také odborná porota ve složení místostarostky z obce Píšť p. J. Plačkové,
místostarosty z obce Hať p. M. Šuly, zástupce wójta z gminy Krzyzanowice p. G. Swobody
a místostarosty z obce Šilheřovice p. J. Čecháčka a p. B. Dvořáka hodnotila uliční speciály
a shodla se na následném pořadí nejlepších gulášů: 1. místo ulice Na Bělidle, 2. místo ulice
Kostelní a Školní, 3. místo ulice Horní.
Pozvání přijal p. Korner – Zahradnictví Korner, který si pro nás připravil pštrosí guláš,
mohli jsme tak ochutnat nevšední guláš.
V odpoledních hodinách přispěl příjemnou hudební atmosférou p. S. Šeliga, ve večerních
hodinách jsme se mohli zaposlouchat, ale také rozhýbat své boky při hudbě skupiny
Random band.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě tohoto dne, zvláště pak odborné
porotě, která přijala naše pozvání a ohodnotila ten nej… guláš, dále poděkování patří
p. Kornerovi za uvaření speciálního pštrosího guláše, p. S. Šeligovi za jeho hudební
doprovod.
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Speciální poděkování patří všem strassenfestovým ulicím, kteří měli na této akci největší
podíl, protože bez jejich spolupráce bychom neměli co ochutnávat, a v neposlední řadě také
návštěvníkům za jejich hojnou účast, neboť bez nich by to také nešlo.
Obecní úřad Šilheřovice

Poděkování - Nová šance, z. s.
Vážený pane starosto,
Jak jistě víte, asi před čtrnácti dny jsme měli v naší organizaci Nová šance návštěvu. Přijeli
k nám nejen ředitelka Probační a mediační služby ČR, ale také pan náměstek Ministra
spravedlnosti p. Mgr. Zimmel. Minulý týden nám přišel od pana náměstka dopis, ve kterém
hodnotí naši práci. V příloze Vám tento dopis zasílám.
Posílám Vám to proto, protože jako obec Šilheřovice s námi spolupracujete, pomáháte nám,
tudíž si myslíme, že byste měli vědět, jak je naše práce hodnocena z tzv. vyšších míst státní
správy.
Chtěl bych Vám na závěr ještě jednou poděkovat za to, že jste přijal mé pozvání a zúčastnil
se našeho společného setkání se zástupci Probační a mediační služby a Ministerstva
spravedlnosti.
Přeji Vám krásné a pohodové dny.
S pozdravem
Petr Novák
ředitel
-7-
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Kniha Dědictví v Polsku
Spisovatelka Eva Tvrdá vydala v Polsku již druhou knihu, tentokrát se jedná o knihu
Dědictví. Blahopřejeme a děkujeme za skvělou propagaci Hlučínska.
Obecní úřad Šilheřovice
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Výňatek z OPAVSKÉHO A HLUČÍNSKÉHO DENÍKU ze dne 25. 10. 2016
Hlučínští strážníci by od příštího roku mohli působit také v Šilheřovicích
O služby Městské policie Hlučín je velký zájem také mimo město. Hlučínští strážníci jezdí
kontrolovat několik obcí z okolí. Jejich počet by se brzy mohl opět navýšit.
Úterky, čtvrtky a soboty jsou dny, kdy se Šilheřovice musí potýkat se zvýšenou dopravní
intenzitou. Kvůli trhům v polském Zabelkówě obcí projede podstatně více aut. Ne všichni
řidiči přitom poctivě dodržují předpisy. Problém některým dělá především povolená
rychlost.
„V těchto dnech se padesátka porušuje. Máme s tím potíže," popisoval šilheřovický starosta
Radek Kaňa hlavní důvod, proč stojí o to, aby hlučínští strážníci působili také
v Šilheřovicích.
Dále pak dodal: „Měření rychlosti především v inkriminovaných dnech by mohlo být
prioritní. Na našem území by se ovšem věnovali také jiné kontrolní činnosti. Zatím
to vypadá, že spolupráce by mohla začít fungovat od 1. ledna příštího roku.
Inspirovali jsme se zkušenostmi z okolních obcí, kde si přítomnost strážníků nemohou
vynachválit."
Městská policie Hlučín dlouhodobě zajíždí do Kozmic a také Dobroslavic. Na začátku
letošního roku přibyly také Ludgeřovice s Darkovicemi. Zhruba po půlroce je následovala
i Hať s Markvartovicemi.
„Zájem o naše služby je velký. Vše se snažíme plánovat tak, aby obce na sebe navazovaly.
Pokud tedy jsme v Ludgeřovicích, přejedeme také do sousedních Markvartovic
a podobně," popisoval velitel hlučínských městských policistů Luděk Olšovský.
Na počtu strážníků se působnost i mimo hranice Hlučína zatím neodrazila. Zatím k tomu
není důvod. „Momentálně máme sedmnáct lidí. Od začátku roku u nás působí také
preventista. Maximální povolený počet strážníků, které můžeme mít, byl na zastupitelstvu
ustanoven na osmnáct. Jeden tedy ještě může přibýt.
Pokud bychom zahájili spolupráci také se Šilheřovicemi, zvážili bychom možné doplnění
stavu," pokročil dále.
Po domluvě se starosty se městští policisté dozvídají o problému, který obec nejvíce trápí.
„Nejčastěji to je parkování, měření rychlosti, ale zaměřujeme se také na veřejný pořádek
a další věci," poznamenal na závěr Luděk Olšovský.
Autor: Petr Dušek

Hlučínští strážníci objíždějí i obce v okolí.
Foto: archiv MP Hlučín
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Modernizace nákupního střediska
V lednu letošního roku proběhl na naší prodejně v Šilheřovicích vnitřní remodeling.
Prodejna byla převedena do řetězce Tuty a rozšířila tak nabídku zboží zákazníkům.
U slavnostního otevření jsme panu starostovi přislíbili realizaci plynofikace objektu a stejně
tak provedení fasády.
V současnosti zajisté zaregistrovali občané obce Šilheřovice stavební činnost v patře
nákupního střediska obchodního družstva Tempo. V rámci dotačního programu
ministerstva pro místní rozvoj „Pečovatelské byty„ byly zahájeny stavební práce
na vybudování 9 bytů. Jedná se o malometrážní byty velikosti 41 až 49 m2, které jsou
vhodné i pro tělesně postižené spoluobčany. Projekt ve svém řešení myslí na tyto občany
a obyvatelé bytů se do patra dostanou nově vybudovanou plošinou přístupnou ze vstupního
vestibulu do prodejny. Rovněž tak vybavení koupelny s WC a kuchyňský kout jsou
přizpůsobeny potřebám těchto nájemníků.
Mimo zřízení bytů, dostane nákupní středisko také nový kabát a obec se tak zbaví šedivé
stavby ze sedmdesátých let minulého století. Do poloviny roku 2017 bude rovněž zrušena
stávající kotelna na tuhá paliva, která určitě nepřispívala ke kvalitě ovzduší v obci.
Věříme, že občané obce budou s výsledkem veškerých stavebních úprav na tomto objektu
spokojeni a že naše družstvo přispěje ke zkvalitnění bydlení v Šilheřovicích.
Helena Rabinská, mpř. a technická náměstkyně
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EKOLOGICKÁ PORADNA

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?
Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat
k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je jejich další osud.
Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou důvodů. Tím prvním je ochrana
životního prostředí před nebezpečnou rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství
obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg rtuti. Při mnohonásobně vyšších
koncentracích může tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí, ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití, jež u zářivek v současnosti dosahuje
95–100 %. Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se šetří přírodní zdroje
surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá
neziskový kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naši obec
Šilheřovice. Obyvatelé naší obce mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném
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dvoře Střední 305, Šilheřovice, v ekologickém koutku v přízemí obecního úřadu
nebo v elektro obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky do specializovaných recyklačních firem,
kde jsou z nich pro opětovné použití získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť. Hliník,
mosaz a další kovy se mohou znovu použít v kovovýrobě, například pro součástky jízdních
kol. Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací dlaždice či plotové dílce. Vyčištěná
rtuť je znovu využívána v průmyslové výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako technický
materiál nebo i pro výrobu nových zářivek.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2015 recyklovalo téměř 5 milionů zářivek
a výbojek. To představuje 25 kg rtuti, která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody.
Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje a úsporné zářivky hází
do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

NAŠE PODZIMNÍ RADOVÁNKY
S barvícím se a opadávajícím listím se každoročně s dětmi těšíme na tradiční „Pochod
broučků“. Letos jsme si jej „okořenili“ krásnou výstavou Podzimníčků – různých skřítků
a jiných bytostí z přírodnin, které děti vytvořily spolu se svými rodiči.
Po mnoha letech spolupráce při této akci s místní pekárnou jsme poděkovali paní Martě
Lipinské a kolektivu zaměstnanců za jejich vstřícnost a vždy připravené bohaté občerstvení
při zastavení na cestě se svítícími lampiónky.
A protože se nezadržitelně blíží Vánoce, tak se v naší školce pilně chystá „adventní prodejní
výstava“, na kterou vás všechny již nyní srdečně zveme, a to ve čtvrtek 24. listopadu
od 9 do 16 hodin.
V podvečerních hodinách si pak děti spolu s rodiči půjdou na „adventní spirále“ pro světlo,
kterého je v tuto předvánoční dobu stále méně…..
Děti si také připravují program na akci „pletení adventních věnců“, dále hudební pohádku
pro Mikuláše v neděli 4. prosince odpoledne v kulturním sále a se svými rodiči mají pozvání
do kostela v pondělí 5. prosince, kde na ně čeká překvapení. Dopoledne 5. prosince stráví
v „čertovském roji“ s kamarády – studenty místního učiliště, kteří si pro ně připraví
zábavný program.
No a potom už jen zbývá těšení na „Ježíška“, který navštěvuje školky trochu dříve před
Vánocemi, aby si děti mohly užít „školkových dárečků“.
A aby rodiče věděli, že jejich děti jsou „v dobrých rukách“, tak se naše paní učitelky účastní
dvouletého vzdělávacího projektu „Šablony 2016“ a projektu s polskou školkou
v Chalupkách u příležitosti 20. výročí polsko-české spolupráce.
Přejeme Vám všem klidný předvánoční čas.
Kolektiv učitelek MŠ
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE
Akce ZŠ v říjnu 2016
Datum

ŘÍJEN

1.10.
5.10.
7.10.
13.10.
16.10.

Akce
Drakiáda – akce UR
Hudební pořad Toulavá kytara pro MŠ a 1. – 3. tř. ZŠ
Etiketa, školní řád – beseda pro 2. stupeň ZŠ
Preventivní program pro 4. a 5. tř. Šikana a kyberšikana
Werichovci – viz. článek a fotografie

V neděli, 16. 10. 2016 se, v obci Markvartovice, uskutečnilo vzpomínkové odpoledne
u příležitosti 110 let od narození Jaroslava Ježka, jednoho ze zakládajících členů
Osvobozeného divadla. Právě děti naší ZŠ (ze Šilheřovic) se účastnili celorepublikově
vyhlášené literární soutěže tohoto spolku.
Zvláštní cenu za svou slohovou práci – „3 přání pro Zlatou rybku“ - kde se zabýval pocity
hendikepovaných lidí, obdržel z 5. třídy Petr Sobol, následně byla přečtena i práce Žanety
Máchové (5. třída) a část z textu Adama Steppka (3. třídy). Na toto krásné nedělní
odpoledne žádný z účastníků hned tak nezapomene, protože jsme si odnesli nejen sladkou
odměnu, knížečku s citáty J. Voskovce, J. Wericha a J. Ježka, ale především krásné zážitky.
Všichni účastníci si na svou účast v soutěži vzpomenou ještě jednou a to tehdy, kdy jim
bude předán „Pamětní almanach“, kde najdou otištěna nejen svá literární dílka,
ale i výtvarné práce (malované žáky 1., 2., 3. a 5. třídy).
Přiložené fotografie - P. Sobol, Ž. Máchová a všichni účastníci ze ZŠ v Šilheřovicích
Mgr. P. Fojtíková
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KROUŽKY V ZŠ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017
VYUČUJÍCÍ

NÁZEV KROUŽKU

p. Iveta Koperová

Taneční kroužek pro 9. tř.
Rebelky
VŠEZNÁLEK pro předškoláky

Mgr. Pavlína Řehánková

Seminář z ČJ

p. Adamcová

Mažoretky

Mgr. Fojtíková

AJ pro 1. třídu

Mgr. Fojtíková

Doučování – 5. tř.

Mgr. Kačmářová

Doučování – 4. tř.

Mgr. Řehánková

Doučování – ČJ 7. tř.

Mgr. Plačková

Doučování – ČJ 9. tř.

Mgr. Tichá

Doučování – M 9. tř.

p. Lucie Skopalíková

Taneční škola Ostrava

V letošním školním roce byla Základní škole a mateřské škole Šilheřovice schválena žádost
o podporu z výzvy OP VVV Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování –
šablony pro MŠ a ZŠ ve výši 562 496 Kč.
Do projektu, který je v ZŠ zaměřen na vzdělávání pedagogických pracovníků (ČJ, M),
doučování žáků, setkávání s rodiči, tandemovou výuku AJ s rodilým mluvčím a inkluzi,
se zapojilo všech 13 ped. pracovníků.
V MŠ se budou 4 pedagogové věnovat prevenci logopedických vad, specifické práci
s dvouletými dětmi, čtenářské pregramotnosti, setkávání s rodiči a čerpáním zkušeností
prostřednictvím návštěv v jiných MŠ.
Z části finančního příspěvku budou v ZŠ zakoupeny dataprojektory do dalších tříd
1. i 2. stupně ZŠ a v MŠ bude vybavena zahrada.
Další granty jsou zatím ve stádiu příprav, případně jsou podány žádosti, ale dosud
neproběhlo schvalovací řízení.
Mgr. Silvie Žvaková

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE ŘÍJEN/LISTOPAD
V průběhu měsíců října a listopadu byla ukončena podzimní část fotbalové sezóny
2016/2017 s následujícími výsledky a tabulkami jednotlivých mužstev včetně komentáře
k turnajům minižáků od trenéra Romana Schully.
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Vážení fotbaloví příznivci starší přípravky a benjamínků
Máme za sebou podzimní část soutěže. Kluci sehráli velmi pěkná utkání s dobrými
výsledky.
Nemohu nezmínit našeho podzimního krále střelců, a tím je Tomáš Tyleček, který v sedmi
zápasech vsítil úctyhodných 33 branek, což je samozřejmě práce celého mužstva. Velmi
oceňuji přístup a píli i těch nejmenších, kteří trpělivě čekají na svou šanci si zahrát
v mistrovském utkání. Děkuji rodičům za odvozy k zápasům a také za to, že své děti
podporují ve sportu s neutuchající výdrží.
Velmi rád bych také poděkoval babičce Matyáše Reichela, paní Lýdií Lampartové,
za sponzorský dar, a to za kompletní sadu 17ks dresů, 10ks rozlišovacích dresů, 2 míčů
a tašku na dresy. To vše pod záštitou pojišťovny GENERALI. Moc si toho vážíme, kluci
měli obrovskou radost.
Starší přípravka se 28. 9. 2016, zúčastnila turnaje v Petřkovicích s těmito výsledky:
Šilheřovice - Hlučín U9 0:9, Šilheřovice - Kozle (PL) 0:1, Šilheřovice - Hať 2:1, branky:
2 Tyleček, Šilheřovice - Hlučín U10 0:0, Šilheřovice - Dolní Lhota 0:3. Kluci se umístili
na pěkném 9. místě z 12 mužstev. Ve spolupráci s našimi polskými partnery se v neděli
23. 10. 2016 na našem hřišti odehrál mezinárodní mini turnaj benjamínků s těmito
výsledky: Šilheřovice - Tworków I 5:2, Šilheřovice - Rafako Ratiboř 4:0,
Šilheřovice - CZ-PL Team 3:3, Šilheřovice - Tworków II 8:0. Pořadí: 1 Šilheřovice,
2 CZ-PL Team, 3 Tworków I, 4 Rafako Ratiboř, 5 Tworków II.
Velká gratulace patří našim nejmenším k výbornému výsledku. Za velmi zdařilou akci bych
chtěl poděkovat všem zúčastněným rodičům zejména pak panu Kopiovi a maminkám: paní
Tylečkové, Kuchařové, Schullové a Vahylové za perfektní občerstvení. Díky moc.
Tréninky již budou probíhat v tělocvičně základní školy a to každou středu mezi
16 – 17 hod. a každou neděli mezi 10 – 12 hod.
Veškeré informace naleznete na http://www.sokolsilherovice.cz nebo přes Facebook: Mini
žáci Šilheřovice.
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ZÁPASY A TABULKY

MINIŽÁCI
Šilheřovice – Háj ve Slezsku 15:4
Dolní Benešov – Šilheřovice 11:5
Mokré Lazce - Šilheřovice 8:4
Družstvo
1
2
3
4
5
6
7
8

Hlučín
Darkovičky
Dolní Benešov
Mokré Lazce
Šilheřovice
Hať
Háj ve Slezsku
Píšť

Záp.

V

7
7
7
7
7
6
7
6

5
5
5
5
4
2
1
0

R
0
0
0
0
0
0
0
0

P
2
2
2
2
3
4
6
6

V

R

Skóre
82:33
50:29
55:36
55:43
52:51
31:38
16:74
24:61

Body
15
15
15
15
12
6
3
0

ŽÁCI
Štěpánkovice – Šilheřovice 5:2
Šilheřovice – Oldřišov 1:6
Dobroslavice – Šilheřovice 1:1
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klub
Oldřišov
Háj ve Slezsku
Štěpánkovice
Píšť
Štítina
Bohuslavice
Dobroslavice
Šilheřovice

Z
7
7
7
7
7
7
7
7
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7
6
4
3
2
2
1
0

0
0
1
1
1
0
1
2

P
0
1
2
3
4
5
5
5

S
33:9
20:5
23:22
19:16
17:21
19:21
8:25
8:28

B
21
18
13
10
7
6
4
2

DOROST
Šilheřovice – Chuchelná 3:2
Hněvošice – Šilheřovice 3:2
Šilheřovice – Velké Hoštice 1:2
Šilheřovice – Darkovice 1:7
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Klub

Z

Darkovice
Píšť
Kylešovice
Velké Hoštice
Kozmice
Hněvošice
Suché Lazce
Raduň
Šilheřovice
Chuchelná

9
9
9
9
9
9
9
9
9
9

V
8
7
7
6
5
5
2
2
1
0

R

P

0
0
0
0
0
0
2
1
1
0

1
2
2
3
4
4
5
6
7
9

R

P

S
59:5
34:17
30:17
26:15
22:15
32:29
18:41
19:30
14:36
5:54

B
24
21
21
18
15
15
8
7
4
0

MUŽI
Šilheřovice – Velká Polom 1:2
Darkovice – Šilheřovice 0:0
Šilheřovice – Chuchelná 5:2
Šilheřovice – Strahovice 2:1
Václavovice – Šilheřovice 4:0
Šilheřovice – Hať 3:1
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klub
Kozmice
Vřesina
Šilheřovice
Hrabová
Strahovice
Velká Polom
Ostrava Jih
Darkovice
Hať
Václavovice
Svinov
Chuchelná
Dolní Lhota
Píšť

Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

- 18 -

V
10
8
8
7
7
7
5
4
5
4
4
2
3
2

1
3
2
3
1
1
4
5
1
1
1
6
0
1

2
2
3
3
5
5
4
4
7
8
8
5
10
10

S
34:11
39:17
29:21
26:14
24:17
23:16
35:20
19:19
22:27
19:30
13:32
22:28
15:33
7:42

B
31
27
26
24
22
22
19
17
16
13
13
12
9
7

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Roman Schulla a Mgr. Zdeněk Žvaka

PARK GOLF CLUB OSTRAVA

Park Golf Club Ostrava, golfové hřiště Šilheřovice
V rámci fyzické přípravy, která je už druhým rokem
nedílnou součástí tréninků proběhl na závěr letní přípravy
trénink na lezecké stěně v Dolní oblasti Vítkovice.
Pod vedením Jindry Byrtuse, který tréninky fyzičky vede,
vylezlo na stěnu dle obtížnosti 15 hráčů. Pro některé z nich
to byla první zkušenost se stěnou, jiní si trénink
už vyzkoušeli během letního golfového kempu, který byl
spojen s golfem a fyzickou aktivitou (kolo, orientační běh
apod).
V předvánočním období, přesněji od 16. - 18. 12.
připravujeme pro hráče zimní soustředění zaměřeno
na fyzickou kondici. Stejně jako minulý rok proběhne
soustředění na Pradědu, hráči budou ubytování
na Barborce. Pokud nasněží, tak budou hlavní náplní
soustředění běžky a sněžnice.
Každé pondělí od 13:45 do 14:45 probíhají tréninky
pro děti ze ZŠ a MŠ v Šilheřovicích. Na každém tréninku
si najdeme čas na i na negolfové aktivity. Přetahovaná není
výjimkou. Případně i baseball, kde můžete vidět Kubu,
ze kterého se stává šikovný golfista :)
Ondřej Chlebiš
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ZUBNÍ ORDINACE ŠILHEŘOVICE

Pracovní doba zubní ordinace v Šilheřovicích v měsíci prosinci
Od 5. 12. 2016 do 16. 12. 2016
Pondělí – Středa 8:00 – 16:00
Úterý – Čtvrtek – Pátek 7:00 – 12:00
Od 19. 12. 2016 do 21. 12. 2016
Pondělí – 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.

ROTHSCHILDOVA CUKRÁRNA

Vánoční cukroví
Vážení naši zákazníci,
opět jsme pro Vás připravili nabídku
DOMÁCÍHO VÁNOČNÍHO CUKROVÍ .
V 1kg balení bude napečeno 20 druhů za cenu 345,-Kč/Kg.
Nabízíme také cukroví pro diabetiky za cenu 345,-Kč/Kg
Objednávky přijímáme do 30.11.2016.
Těšíme se na Vás ROTHSCHILDOVA CUKRÁRNA .
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POZVÁNKY
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KALENDÁŘ

Kalendář kulturních a sportovních akcí v roce 2016 pořádaných místními
spolky, složkami a organizacemi v obci Šilheřovice
Termín

Název

Pořadatel

Místo

25. listopadu 2016

Rozsvěcování vánočního stromu

Obecní úřad

OÚ

26. listopadu 2016

Pletení adventních věnců

Obecní úřad

sál OÚ

2. prosince 2016

Karaoke pro děti

Unie rodičů při ZŠ

Kulturní dům

2. prosince 2016

Mikulášské posezení

Klub důchodců

sál OÚ

4. prosince 2016

Mikulášská nadílka MŠ

Rodiče dětí MŠ

Kulturní dům
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Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2016 partnerských
obcí v rámci česko-polské spolupráce
Č.

Název akce

37.

Vánoční ladění

Termín

Organizátor

Prosinec 2016

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
Epodatelna: epodatelna.silherovice@seznam.cz
www.silherovice.cz
Redaktorka: Lenka Šomodi
Informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
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