
     Šilheřovický zpravodaj   Březen 2018      

    



- 2 -  

    Vážení spoluobčané,  ani jsme se nenadáli a už na dveře buší velikonoční svátky… Dovolte nám popřát vám všem veselé velikonoce, mokrou pomlázku a hlavně bohatou výslužku!  Po svátcích (zda-li počasí již dovolí) nás čeká spuštění většího množství stavebních úprav v naší obci. Co nás tedy čeká: - oprava školního hřiště ZŠ (horní budova) - oprava a údržba bočního schodiště ke kostelu včetně odstranění vlhkosti části fasády kostela    - oprava (asfaltování) cyklotrasy v úseku fotbalové hřiště – Černý les - úprava zeleně na ulici Kostelní - zkolaudování splaškového kanalizačního řádu na ulici Kostelní - proběhne úvodní jednání s vlastníky pozemků v rámci komplexních pozemkových úprav na katastru naší obce pod taktovkou Státního pozemkového úřadu     Za Radu obce, Radek Kaňa - starosta     
    Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 14. 2. 2018 č. 104/2018  RO schvaluje: ad 104/2018/2 Cenovou nabídku na úpravu zeleně a výsadbu na ulici Kostelní od firmy Zahradnictví Korner ve výši 162.633,-Kč bez DPH. Tato akce naváže na akci „Oprava bočního schodiště kostela“  ad 104/2018/3 Cenovou nabídku na službu externího pověřence pro ochranu osobních údajů v rámci obce a ZŠ/MŠ Šilheřovice od firmy jk grant s.r.o./ AK JUDr. Milan Čichoň ve výši 6.400,-Kč bez DPH/měsíc ad 104/2018/4 Cenovou nabídku na tlakové mytí a čištění povrchu kurtů areálu Baumšula ve výši 53.400,-Kč bez DPH ad 104/2018/6    Účetní závěrku ZŠ/MŠ Šilheřovice za rok 2017 ad 104/2018/7 Darovací smlouvu pro ZŠ Šilheřovice    

 ÚVODNÍ SLOVO 

 RADA OBCE 
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 Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 28. 2. 2018 č. 105/2018   RO schvaluje: ad 105/2018/2 Napojení RD (parc. č. 590 a 591 k. ú. Šilheřovice) na dešťovou kanalizaci  ad 105/2018/3 Termíny zápisů do MŠ a ZŠ Šilheřovice (MŠ: 3.5.2018 od 9:00 do 16:00 hodin; ZŠ: 6.4.2018 od 10:00 do 17:00 hodin) ad 105/2018/4 Pronájem sálu v Kulturním domě dne 6.4.2018 za cenu 800,- Kč/blok ad 105/2018/5 Navýšení hodnoty stravenky zaměstnancům OÚ o 10,- Kč ad 105/2018/6 Odstranění přípojky el. energie (parc. č. 1661 a 1662 k. ú. Šilheřovice)  a ponechání kabelu el. přípojky v zemi ad 105/2018/7 Smlouvu o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie ad 105/2018/8 Vítěznou firmu MV VJAČKA s.r.o., Markvartovická 1334/1a, Ludgeřovice (IČ: 28575148) s cenovou nabídkou 726.871,32 Kč včetně DPH pro akci „Boční schodiště kostela“     
   Upozornění Upozorňujeme tímto občany, aby neparkovali svá auta před budovou Obecního úřadu a Požární zbrojnice. Auta návštěvníků OÚ nesmí blokovat výjezd hasičů!!!      Opis a výměna vodoměrů  Od 26. března 2018 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět náš zaměstnanec p. Jaroslav Aujezdský.  Ve stejném termínu bude provádět náš zaměstnanec p. Verner Kolaska výměnu vodoměrů v ulici Záhumenní a Spojovací.     

 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 
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Velkoobjemové kontejnery  Dne 24. března 2018 budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový a nebezpečný odpad  Umístění: parkoviště pod kostelem     8:00-12:00 hod.  Sběr odpadu je určen pouze pro občany Šilheřovic. Na místě bude stát pracovník obecního úřadu, který bude kontrolovat občanské průkazy.     Očkování psů  V sobotu  26. května 2018 proběhne v obci  očkování psů  proti vzteklině.   Očkování proběhne na těchto místech:  - ulice U Dvora                                         10.00 – 10.15 hod.  - před Obecním úřadem                          10.20 – 11.00 hod.  - ulice Na bělidle (u domu p. Tomčíka)  11.10 – 11.30 hod.   S sebou si přineste očkovací  průkaz a doklad o zaplacení poplatku ze psů za rok 2018.  Pes musí mít náhubek!  Základní očkování je zdarma!  Doočkování již nebude!!!      Omalovánka Hlučínska   Sdružení obcí Hlučínska vydalo OMALOVÁNKU HLUĆÍNSKA.   Omalovánku je možno zakoupit na OÚ za cenu 10,- Kč.      
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   Poděkování  Dne 25. 02. 2018 se v místním sále uskutečnil maškarní ples mateřské školky. Tímto děkujeme rodičům, učitelskému sboru, obecnímu úřadu a všem, kteří pomohli při přípravě a organizaci plesu. Dětem udělala radost krásná tombola a vystoupení klaunů, kterých program zabavil nejen děti ale i rodiče.    Děkujeme sponzorům, kteří přispěli do tomboly: Obecní úřad Šilheřovice KAMA CAR servis s.r.o. Ing. Josef Lazar - BPRConsultancy TJ Sokol Šilheřovice Unie rodičů při Základní škole Šilheřovice Klub důchodců Šilheřovice  Opel Novotný  Kateřina Lazar Fulnečková Prodejna Čecháček TEMPO, obchodní družstvo    Za rodiče dětí MŠ, Veronika Lazarová      

    

 PODĚKOVÁNÍ 
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 Farmářské trhy v Hlučíně Farmářské trhy, které si od roku 2015 získaly v Hlučíně velkou oblibu, se výrazně promění. V sobotu 14. dubna se na Mírovém náměstí poprvé představí farmářský festival jídla s názvem Dobroty na ulici.  „Původně jsme uvažovali o úplném zrušení farmářských trhů, protože kvůli nutnosti zavést elektronickou evidenci tržeb ubylo mnoho tradičních prodejců. Ale informaci, že by město mohlo o své tradiční setkávání na náměstí přijít, Hlučínští naprosto odmítli akceptovat. Proto jsme se rozhodli změnit původní koncept a nabídnout obdobu trhů v trochu jiném kabátě,“ řekl ředitel pořádající městské organizace Sport a kultura Hlučín Petr Breitkopf.  „K prodejcům domácích výpěstků či drobných řemeslných výrobků přibudou nově food worshopy, ochutnávky jídla a další gastro zážitky založené zejména na regionálních potravinách,“ prozradila autorka nového projektu Veronika Antončíková, vedoucí Kulturního domu Hlučín. Zároveň vyzvala zájemce, kteří se chtějí pochlubit svým kuchařským nebo pekařským uměním, aby se hlásili mailem na  vedouci.kd@sak-hlucin.cz.  „Pečete skvělé mufiny? Vaše domácí limonáda nemá konkurenci? Děláte si domácí chleba ve vlastní peci? Ozvěte se a zablokujte si prodejní místo na našem festivalu Dobroty na ulici,“ vyzvala Veronika Antončíková.  Dobroty na ulici odstartují v 8 hodin běžným prodejem, hlavní část festivalu jídla bude na programu od 10 do 14 hodin.  V příštích měsících se dá navíc očekávat, že se stánkaři s místními výrobky na trhy opět vrátí. Poslanci totiž avizují úpravu původně plánované 3. a 4. vlny zavedení EET, která už by se nemusela vztahovat na malé prodejce a pěstitele.  Těšíme se, že se na našich hlučínských Dobrotách na ulici uvidíme i s vámi!  Ivana Gračková tisková mluvčí města Hlučín    Udělej si sám aneb kutilské výrobky si našly cestu do hlučínského muzea  Nabíječka tužkových baterií, svářečka folií, nebo třeba motorová pila – co nebylo k sehnání, to si vyráběli kutilové sami. O tom, že vynalézavost českých kutilů nezná hranic, se můžete přesvědčit na nové výstavě v Muzeu Hlučínska.   V únoru se do muzea nastěhovaly nejrůznější kutilské výrobky ze sbírek Milana Říhy a Kateřiny Kalendové, manželky televizního kutila Přemka Podlahy. Na výstavě bude k vidění okolo stočtyřiceti exponátů. 

 MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 
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V muzeu ale návštěvníci nenajdou jen výrobky nutné pro práci na zahradě, či v domácnosti, ale i předměty dekorativního charakteru, hračky nebo elektroniku. Může se to zdát neuvěřitelné, ale kutilové si dokázali vlastními silami vyrobit komplikované přístroje jako například elektrickou kytaru, mixážní pult, či pohyblivý betlém. „Součástí výstavy jsou také věci ze sbírky Přemka Podlahy. Mnohé vynálezy mu posílali jeho televizní diváci,“ láká na výstavu také Metoděj Chrástecký, ředitel Muzea. „Možná si někteří pamatují na slavný Receptář, ve kterém se objevily nejrůznější zlepšováky. Za všechny bych zmínil alespoň držák na rohlíky, originální pastičky na myši, nebo třeba smeták na hokejce,“ dodává. Nová výstava obsahuje i různé výstřelky.  Některé z nich jsou tak jedinečné, že existují pravděpodobně jen v jednom exempláři. Mezi tyto originály lze zařadit reproduktorovou soustavu z pivních sudů, či ořezávátko na výrobu zubů do hrábí. „Pokud váháte, jestli tato expozice bude bavit i něžné pohlaví, tak se nenechte zmást. Zkušenosti muzeí, ve kterých kutilská výstava již proběhla, ukazují, že k nejvděčnějším návštěvníkům patří právě dámy,“ vysvětlil majitel sbírky Milan Říha.  Výstava bude v Muzeu k vidění do 27. května.  Lýdie Hájovská              



- 9 -  

 Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, aby nezamořily životní prostředí  Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializované sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž malé množství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně skončí na skládkách desítky kilogramů.  „Úsporky“ do koše nepatří  Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech však „wolframky“ postupně nahrazují úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineární zářivky. Ty ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky. Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje, ale i průmyslová svítidla.  Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt do sběrného dvora.  „Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť může transformovat do organické formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou soustavu.   Kam s nefunkčními úspornými zářivkami  Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra či do takzvaných malých sběrných nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, na úřadech a v řadě firem. EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4400 sběrných míst.  Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci úsporných žárovek se dovíte na www.ekolamp.cz.   Obec Šilheřovice má malou sběrnou nádobu umístěnou v přízemí obecního úřadu.  Sběrný dvůr, který se v obci nachází na Střední 305 v Šilheřovicích je otevřen v době od po, st 7:00-17:00, út, čt 7:00-15:00, pá 7:00-12:00. Sběrný dvůr je dostupný jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastru obce.    

 EKOLOGICKÁ PORADNA 
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 Začíná realizace česko-polského projektu zaměřeného na invazivní druhy rostlin  V lednu letošního roku byl zahájen dlouho připravovaný projekt Jak na invazivní druhy rostlin na Hlučínsku a v polských gminách, který realizuje Sdružení obcí Hlučínskas polskými gminami Kietrz, PietrowiceWielkie a Krzyżanowice za finanční podpory programu  INTERREG V-A Česká republika - Polsko. Projekt se zabývá řešením problémů v krajině společného přeshraničního regionu v souvislosti se značným výskytem invazivních druhů rostlin, zejména křídlatek a bolševníků. Tyto rostliny nemají větší nárok na živiny a najdeme je všude - uprostřed měst a obcí, na kraji silnic, v lesích, u vodních toků, v polích atd. Vytlačují původní druhy a mohou také pozměňovat poměry živin v půdě. Zhoršují přístupnost pozemků a zvyšují náklady na údržbu krajiny. Některé z nich jsou navíc velmi škodlivé lidskému zdraví.Jejich invazi lze zabránit pouze cílenou mechanicko-biologickou likvidací, která musí být efektivní, celoplošná a důsledná.Jelikož je včasná reakce - prevence a rychlá likvidace na malé ploše podstatně levnější než řešení následků masové invaze, byly stanoveny následující cíle a s nimi související aktivity: Hlavním cílem projektu je získání přehledu ploch s výskytem invazivních rostlin, resp. vytvoření podkladu pro pozdější celoplošnou likvidaci těchto rostlin. Dále je nezbytné zvýšení znalosti o invazivních druzích, o možnostech jejich likvidace apod. u zástupců obcí a měst regionu, neziskových organizací a podnikatelů (zemědělců).V neposlední řadě je potřebné zvýšit informovanost obyvatel regionu o účincích a vlivu invazivních rostlin na přírodu a na zdraví člověka. Prvním krokem při realizaci projektu bylo zřízení česko-polské webové stránky http://invazivni-druhy.hlucinsko.eu, kde jsou uvedeny všechny informace o projektu, jednotlivých aktivitách, invazivních druzích a jejich škodlivosti, mapování, databázi apod. Zájemci mohou zasílat své dotazy a podněty na mail invazivni-druhy@centrum.cz.  Od měsíce března 2018 bude až do jara roku 2019 probíhat komplexní mapování ploch s invazivními rostlinami v jednotlivých obcích regionu. Mapovatelé budou procházet území obcí a zaznamenávat dle metodiky do databázových karet výskyt invazivních druhů. Z takto získaných dat budou vytvořeny elektronicky přístupné databáze a mapy s výskytem invazivních rostlin.Údaje k plochám výskytu invazivních druhů budou řazeny po katastrech obcí a gmin, součástí budou mapy v elektronické verzi s vyznačením výskytu. Od jara 2018 do června 2019 budou probíhat ukázkové likvidace invazivních druhů rostlin a budou uspořádány workshopy zaměřené na legislativu a příklady praxe z konkrétního území na Hlučínsku a v gminách Kietrz, PietrowiceWielkie a Krzyżanowice. Pro zástupce obcí a další zájemce bude určena exkurze za příklady "dobré praxe" do Beskyd, kde již problém s invazivními druhy rostlin úspěšně řešili.  Na závěr projektu v červnu 2019 budou vydány informační letáky pro veřejnost, které poskytnou informace o těchto rostlinách, zásady zacházení s nimi apod. Tyto letáky budou distribuovány do všech domácností na Hlučínsku a ve 3 partnerských gminách. Pro obce, města a vlastníky dotčených pozemků z obou stran regionu budou připraveny metodiky likvidace invazních druhů. Radim Lokoč 

 SDRUŽENÍ OBCÍ HLUČÍNSKA 
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Dotazník zlepšení sociálních služeb a souvisejících aktivit na Hlučínsku   Od konce února bude ve všech obcích celého ORP Hlučín probíhat dotazníkové šetření formou tazatelů. Proškolení tazatelé budou oslovovat občany, s kterými budou vyplňovat níže uvedený dotazník.  Dotazník má za cíl zjistit potřeby v sociální oblasti u občanů celého Hlučínska – východ (Hlučín ORP). Dotazník, tak pomůže zmapovat aktuální stav sociálních služeb a souvisejících aktivit na našem území.  Při vyplňovaní je důležité se zaměřit na horizont 4 let dopředu.    Výstupy z dotazníků budou součástí nového Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko východ + západ.   Písemnou formu vyplněného dotazníku je možno odevzdat buď do připravené urny na MěÚ Hlučín - budova A – přízemí naproti vydávání občanských průkazů a pasů. Popřípadě osobně u Terezy Šimánkové MěÚ Hlučín – budova B dveře 101 a to od 1.2.2018.  Elektronickou verzi dokumentu naleznete na odkazu:  www.ikor.cz/_hlucin/   Znění dotazníku:                               
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  Dětská scéna 2018 Dne 23. 2. 2018 se v hlučínském Domu dětí a mládeže uskutečnil již 47. ročník recitační soutěže „Dětská scéna 2018“. Naši ZŠ zde reprezentovaly dvě zástupkyně, v druhé nejmladší kategorii – Kristínka Balejová (2. tř.) a Zuzanka Fulnečková (3. tř.) - obě soutěžily s básněmi Jiřího Havla. Boj to byl urputný, o dvě postupová místa této kategorie bojovalo celkem 21 dětí z ostatních škol regionu Hlučínska. Ačkoli naše „minireprezentantky“ do dalšího kola soutěže nepostoupily, jsou bohatší o cennou zkušenost a pěkný kulturní zážitek z dobře připravené akce. (Mgr. P. Fojtíková)                         
  VÝSLEDKY A ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE  V neděli 11.2.2018 se naši mladší žáci ( ročníky 2005 a mladší) zúčastnili turnaje v Bohumíně.   Skupina "A" :  1. MFK Vítkovice                          2. TJ Šilheřovice                          3. FK Darkovičky                          4. Studénka                          5. FK Bohumín "B" (ročník 2006) 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE 

 TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE 
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Skupina "B" : 1. MFK Karviná                        2. TJ Velká Polom                        3. FK Bohumín "B" (ročník 2005)                        4. FK Stará Bělá                        5. FC Odra Petřkovice  Sestava TJ Sokol Šilheřovice: Václav Machala, Patrik Schulla, Tomáš Tyleček, Kacper Rybarz, Filip Jablonski, Nela Doležalová, Maxmilián Jakubík, Šimon Mučka, Zdeněk Nevrtal, Ondřej Prášek, Kryštof Miník. Branky: 2 x Filip Jablonski, 2 x Maxmilián Jakubík.  Výsledky: Šilheřovice - FK Bohumín "B" 0:3, Šilheřovice - MFK Vítkovice 0:2, Šilheřovice - Studénka 0:2, Šilheřovice - FK Darkovičky 3:0, branky:2 x Jakubík, 1x Jablonski. Zápas o umístění 7-8 místo: Šilheřovice - FK Bohumín "A" 1:1, (Penalty:2:0)p  branka: 1 x Jablonski. Penalty proměnili: Jakubík, Jablonski. Náš brankář Václav Machala nepustil za svá záda ani jednu.  Kluci obsadili v turnaji krásné 7. místo a zahráli si s kvalitními soupeři. V turnaji zvítězil tým FK Bohumín "B" když ve finále porazili MFK Vítkovice poměrem 1:0.   

                                          V sobotu 17.2.2018 v místní tělocvičně proběhl Mezinárodní turnaj O pohár obce Šilheřovice (ročníky 2010 a mladší).  Pořadí turnaje: 1.LKS Tworków I (PL),  2. FC Hlučín, 3. TJ Sokol Šilheřovice, 4. Naprzod Syrnia (PL), 5.LKS Tworków II (PL), 6. TJ Sokol Hať.   Bohužel turnaj si nemohla zahrát větší polovina týmu Šilheřovic z důvodu nemocí, a proto nás doplnili tři hráči z polského družstva LKS Tworków. Děkujeme za výpomoc.  Sestava TJ Sokol Šilheřovice: Kryštof Miník, Lukas Bittner, Filip Šomodi, David Kabeláč, Vendula Miníková, Kacper Tarnowski, Winter Alicja, Jakub Zygar. Branky: 3 x Bittner, 1 x Miník. Nejlepším hráčem týmu Šilheřovice byl vyhlášen Filip Šomodi.   nejlepší hráč turnaje: Blažej Pavlík (LKS Tworków I)                                                                                        nejlepší střelec : Federik Preliorz ( Naprzod Syrnia) nejlepší brankář: Kryštof Miník (TJ Sokol Šilhřovice)      
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Kluci odehráli pět utkání s těmito výsledky: Šilheřovice - Tworków II  0:2, branky: 2 x Bittner. Šilheřovice - Hať 2:0, branky: 1 x Miník, 1 x Bittner. Šilheřovice - Syrnia 0:0, Šilheřovice - Hlučín 0:2, Šilheřovice – Tworków I  0:0.  Za zhodnocení a dekoraci fotbalistů chci poděkovat starostovi naši obce Radku Kaňovi a místostarostovi pan Janu Čecháčkovi.  Děkuji panu Šilhánovi za komentář celého turnaje, pánům rozhodčím Jiřímu Nováčkovi, Romanu Schullovi, za obsluhu občerstvení paní Vahylové, Miníkové, za administrativu paní Silvii Schullové, Lence Šomodi, Lýdii Maloňové a Markétě Minikové. Dále panu Kopiovi, Janoschovi, Žofajovi, Žvakovi, obecnímu úřadu za přípravu a pomoc při turnaji a základní škole za zapůjčení šaten.  Velké dík patří naším sponzorům, bez kterých by to nešlo. Jsme rádi za podporu mládeže fotbalu, potažmo sportu v Šilheřovicích.   Sponzoři turnajů: MUDr. Daniel Gavlíček, DB – TRANS, Stolařství Jan Miník, Stavby Machala, Krámek NA NÁVSI, Restaurace NA NÁMĚSTÍ, Domácí potřeby Čecháček, Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o., Autodoprava Fulneček, Pavel Sekanina, Jan Svěrkoš, Miroslav Piskalla, Tomáš Kubenka, Vilibald Thomas, Spolek rybářů Šilheřovice, Autoservis Jiří Duda, M&K pekárna, Daniel Reichel, Karel Uvíra, Kulturní komise při Radě obce Šilheřovice, Obec Šilheřovice, Rothschildova cukrárna, Vladimír Homola - Bobrovníky, OSTRAWINA – Radek Konečný, manželé Václavikovi, Eva a Ivo Tvrdí, Reichel Kamil, Jiří Haladej, Luboš Bečica,BEST-GIPS Krakovka Miloš, Pavel Klok, Jiří Schindler, Libor Pindur.   

        Předseda TJ SOKOL Šilheřovice Štěpán Kopia a celý výkonný výbor by tímto rád poděkoval Romanu Schullovi za organizaci a hladký průběh všech turnajů žáků a minižáků.   Jarní část sezóny začíná pro naše muže v sobotu 24. 3., kteří jsou po podzimní části na šestém místě, venkovním zápasem s Klimkovicemi od 15:00.       
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 Klub Z V R P S B 1. Vřesina 13 11 1 1 44:15 34 2. Strahovice 13 9 2 2 46:19 29 3. Petřvald na Moravě 13 8 2 3 35:20 26 4. Velká Polom 13 8 0 5 27:26 24 5. Kozmice 13 6 3 4 36:28 21 6. Šilheřovice 13 6 3 4 29:30 21 7. Bohuslavice 13 6 2 5 29:27 20 8. Ostrava Jih 13 6 1 6 32:34 19 9. Klimkovice 13 6 1 6 19:21 19 10. Chuchelná 13 6 1 6 20:31 19 11. Darkovice 13 3 2 8 16:28 11 12. Píšť 13 2 2 9 18:37 8 13. Hať 13 1 4 8 14:31 7 14. Dolní Lhota 13 1 0 12 21:39 3  Pro všechny příznivce šilheřovické kopané jsme připravili tabulku rozlosování pro týmy mužů, žáků a minižáků k jarní části fotbalové sezóny, kterou najdete v příloze tohoto zpravodaje. V sobotu 26. 5. se také uskuteční tradiční vesnický turnaj mužů, který je zastoupen týmy Kocurkova, Spodku, Vrchu a Středu, který obhajuje loňské vítězství.                                                                                                       Za TJ SOKOL Šilheřovice                                                                                           Roman Schulla a Mgr. Zdeněk Žvaka  
                      

 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŠILHEŘOVICE 
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  Římskokatolická  farnost  Šilheřovice                             a  Hlučínský  pěvecký  sbor  Vás  zvou  na Velikonoční  koncert který se  uskuteční  v  neděli 15. dubna  2018  v 15  hodin  v kostele  Nanebevzetí  Panny  Marie  Učinkuje  Hlučínský  pěvecký  sbor  se  sbormistryní  Mgr. Barborou  Bortlovou                     a  učitelé  a  žáci  Základní  umělecké  školy  P.  J.  Vejvanovského  v Hlučíně. V programu zazní klasické i moderní duchovní písně českých a světových autorů a lidové písně.   

  Kalendář kulturních a sportovních akcí  v roce 2018 pořádaných místními spolky, složkami a organizacemi v obci Šilheřovice   Termín Název Pořadatel Místo 30. dubna 2018 Stavění máje a pálení čarodějnic Obecní úřad Baumšula     5. května 2018 Rybářské závody Sdružení rybářů Park - rybník 18. května 2018 Smažení vaječiny KDU-ČSL Baumšula 19. května 2018 Tenisový turnaj Jaloviec Baumšula 26. května 2018 Vesnický turnaj TJ Sokol Hřiště TJ Sokol     

 POZVÁNKA 

 KALENDÁŘ  
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1. června 2018 Kácení máje, májová veselice Obecní úřad Baumšula 16. června 2018 Pivní slavnost Obecní úřad Baumšula 22.-24. června 2018 Stanování Unie rodičů při ZŠ Hřiště TJ Sokol     17.-19. srpna 2018 Šilheřovický odpust Obecní úřad  Baumšula 31. srpna 2018 Letní kino pro děti Obecní úřad Baumšula     8. září 2018 Šilheřovický šlaušek Prajzský sportovní klub Hřiště TJ Sokol 15. září 2018 Strassenfest ulice Dolní Dolní dvůr 22. září 2018 Zámecký koncert - Gootwork Obecní úřad Zámek 30. září 2018 Obecní mše Obecní úřad Kostel     6. října 2018 Drakiáda Unie rodičů při ZŠ Hřiště TJ Sokol 12. října 2018 Setkání s jubilanty Obecní úřad  Kulturní dům 27. října 2018 Myslivecké hody Obecní úřad  Kulturní dům     9. listopadu 2018 Uctění památky válečných veteránů Obecní úřad Hřbitov 30. listopadu 2018 Rozsvícení vánočního stromu Obecní úřad OÚ,Kulturní dům     7. prosince 2018  Čertovské karaoke Unie rodičů                           Kulturní  dům     Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2018 partnerských obcí v rámci česko-polské spolupráce  p. č. Název akce Termín Organizátor 6. Velikonoční výstava 25.3.2018 Píšť 7. Velikonoční koňské procesí 2.4.2018 Krzyzanowice 8. Mezinárodní přehlídka předškolních divadélek 25.-26.4.2018 Krzyzanowice 9. Hudba nezná hranic 29.4.2018 Hať 10. Hasičská soutěž TFA 12.5.2018 Šilheřovice 11. Jarmark na hranici 13.5.2018 Krzyzanowice 12. Mezinárodní noční soutěž hasičských mužských a ženských družstev 18.5.2018 Píšť 13. Koncert věnovaný památce F. Liszta a L. van Beethovena 19.5.2018 Krzyzanowice 14. Noc kostelů s programem 25.5.2018 Píšť 15. Cyklovýlet  partnerských obcí 2.6.2018 Krzyzanowice 16. Multižánrový festival HAFEST 2.6.2018 Hať 17. VI. Mezinárodní festival dechových kapel 10.6.2018 Krzyzanowice 18. Pivní slavnosti 16.6.2018 Šilheřovice 19. Raffting – „Otvírání hraničních meandrů na řece Odře„ 23.6.2018 Krzyzanowice 20. XIX. ročník turnaje v kopané žáků „O putovní pohár starosty obce  23.6.2018 Hať 
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21. Den obce 30.6.2018 Hať 22. Mezinárodní turnaj v kopané seniorů „ O pohár Gminy Krzyzanowice „ 7.7.2018 Krzyzanowice 23. Odpust Píšť 2018, odpustový koncert duchovní hudby, zábavný lunapark, tradiční ohňostroj 11.8.2018 Píšť 24. Odpustové veselice ODPUST FEST 2018 na prostranství před OÚ 10.-13.8.2018 Píšť 25. Píšťský odpust - 2 bohoslužby, odpolední koncert duchovní hudby 12.8.2018 Píšť 26. Tradiční turnaj v minigolfu 14.8.2018 Píšť 27. Haťské dožínky  – 25. ročník 26.8.2018 Hať 28. XI. Mezinárodní závody v požárním sportu CTIF mládežnických družstev hasičů 8.9.2018 Krzyzanowice 29. Dožínky Gminy v Roszkowě 8.-9.9.2018 Krzyzanowice 30. Zahrádkářská podzimní výstava ovoce, zeleniny a hobby 9/2018 Píšť 31. Zámecký koncert - Gootwork 22.9.2018 Šilheřovice 32. Den obce - oslavy 790 let obce Píšť (hřiště TJ Slavia Píšť ) 22.9.2018 Píšť 33. Oslavy 790 let od první zmínky o obci – slavnostní mše s biskupem ostravsko – opavské diecéze 23.9.2018 Píšť 34. Chovatelská a zahrádkářská výstava  22.-23.9.2018 Hať 35. Krmáš 23.9.2018 Hať 36. Myslivecké hody  27.10.2018 Šilheřovice 37. KOLAJA – 15. ročník 11.11.2018 Hať 38. Adventní prodejní výstava 25.11.2018 Píšť 39. Vánoční ladění  12/2018 Hať 40. Výročí 20. let česko – polské spolupráce – slavnostní otevření IKC – Píšť s kulturním programem 12/2018 Píšť     
 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: Ludmila Maloňová Informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích. 
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