Šilheřovický zpravodaj
Červen 2016

„Oprava povrchu silnice III/4696 Šilheřovice - průtah“

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
jen co jsme opravili povrchy místních komunikací, hned tady máme kompletní
rekonstrukci hlavní dopravní tepny naší obce, která je prováděna Správou silnic
Moravskoslezského kraje díky dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Opětovně
bych vás požádal o zvýšenou opatrnost a respektování dopravního značení. Děkuji
za pochopení!
V minulých dnech jsme obdrželi dotaci z Ministerstva zemědělství určenou k restaurování
pískovcové sochy svatého Jana Nepomuckého. Rozpočtové náklady se pohybují ve výši cca
200.000,-Kč, dotace činí 157.000,-Kč. Více informací naleznete v příloze. V rámci CZ-PL
spolupráce jsme podali další žádosti o dotace a to na rekonstrukci cyklostezek, vybudování
naučných tras. Dále byly podány čtyři mikro-projekty do Euroregionu Silesia týkající se
vzdělávání a turistiky.
Závěrem mi dovolte popřát nejenom školákům a studentům pohodové, pěkné a ve zdraví
prožité léto naplněné sluncem a řádným odpočinkem. A pokud zrovna budete doma,
tak přijměte pozvání na ´Pivní slavnosti´, které se konají 16. července. Samozřejmostí
je i pozvánka na víkend 12. – 14. srpna, kdy nás čeká ´Odpust´.
Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 6. 5. 2016 č. 51/2016
RO schvaluje:
ad 51/2016/3 Cenovou nabídky Stavitelství – Norbert Vilášek, Macharova 82/8, Ostrava
na opravu stokových bočních šachtic včetně zhotovení, oprav a napojení
na stávající kanalizaci za cenu 10.993,70 Kč/1 ks
ad 51/2016/4 Rozšíření asfaltových ploch – za vysoutěžených podmínek v rámci veřejné
zakázky „Oprava cest Šilheřovice“
ad 51/2016/5 Pro pořádanou zábavu v předvečer konání firemního fotbalového turnaje
společnosti HORNBACH BAUMARKT CS spol. s. r. o. výjimku z čl. 3
odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011, o ochraně nočního klidu,
a to ve dnech 14. 5. 2016 od 22:00 hodin do 24:00 hodin a 15. 5. 2016
od 00:00 hodin do 02:00 hodin
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RO souhlasí:
ad 51/2016/2 Se zastavením exekuce proti povinnému ALTERNATIVA CZ s. r. o.,
z důvodu žádného postižitelného majetku povinného
RO neschvaluje:
ad 51/2016/6 Poskytnutí příspěvku centru ČTYŘLÍSTEK centrum pro osoby
se zdravotním postižením Ostrava, příspěvková organizace, Hladnovská
751/119, Ostrava – Muglinov na úhradu nákladů na poskytování sociální
péče o občana obce

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 11. 5. 2016 č. 52/2016
RO schvaluje:
ad 52/2016/2 Cenovou nabídku firmy Miroslav Strachota – VOTOP, Na Svahu 9,
Ludgeřovice na výměnu vadného kotle v obecním bytě č. p. 21, ulice Střední
za cenu 57.050,- Kč bez DPH
ad 52/2016/3 Cenovou nabídku firmy CZ PUMPY – čerpací technika, Poděbradova 44,
Ostrava na dodávku čerpadla k přečerpání splaškových vod u školky
za cenu 32.725,- Kč bez DPH

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 25. 5. 2016 č. 53/2016
RO schvaluje:
ad 53/2016/3a Bezplatný pronájem areálu Baumšula za účelem pořádání akce „Letní
slunovrat“ dne 18. 6. 2016
ad 53/2016/3b Pro konání akce „Letní slunovrat“ v areálu Baumšula výjimku z čl. 3
odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011, o ochraně nočního klidu,
a to ve dnech 18. 6. 2016 od 22:00 hodin do 24:00 hodin a 19. 6. 2016
od 00:00 hodin do 02:00 hodin
ad 53/2016/4 Proplacení autobusové dopravy dětí mateřské školy na Příhraniční
olympiádu mateřských škol v Hati dne 7. 6. 2016
ad 53/2016/7 Pro konání akce „Kácení máje“ v areálu Baumšula výjimku z čl. 3
odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011, o ochraně nočního klidu,
a to ve dnech 27. 5. 2016 od 22:00 hodin do 24:00 hodin a 28. 5. 2016
od 00:00 hodin do 02:00 hodin
ad 53/2016/8 Rozpočtové opatření č. 3/2016 předložené ekonomkou obce

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 31. 5. 2016 č. 54/2016
RO schvaluje:
ad 54/2016/2 Znění Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Oprava cest
Šilheřovice“ uzavřenou mezi obcí Šilheřovice a SWIETELSKY stavební
s. r. o.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Opis vodoměrů
Od 27. 6. 2016 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět náš zaměstnanec
pan Jaroslav Aujezdský.
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ZUBNÍ ORDINACE ŠILHEŘOVICE
Pracovní doba zubní ordinace v Šilheřovicích v měsíci červenec 2016:
Od 11. 7. 2016 – do 22. 7. 2016
Pondělí – Pátek: 7:00 – 12:00
Mimo toto období v případě bolesti navštivte zubní pohotovost.
Adresa: Várenská 3131/5
70200 Ostrava
Provozní doba: Pondělí - Pátek : 18:00 – 6:00
Sobota, Neděle, Svátky: nepřetržitě
Telefon: 596 191 111, 731 446 690
Nadále hledáme zástup za MUDr. Gabrielu Uhlířovou na mateřské dovolené.
Děkujeme za pochopení.

PODĚKOVÁNÍ
Oprava místních komunikací
Děkujeme všem spoluobčanům za jejich shovívavost a trpělivost při opravě místních
komunikací. A speciální poděkování patří našim hasičům, p. J. Svěrkošovi, p. J. Rzidkému,
p. M. Fulnečkovi a firmě American home.
Obecní úřad Šilheřovice

Pivní slavnosti a odpust
Vážení spoluobčané,
jelikož se blíží období prázdnin, ve kterém nás čekají dvě větší akce – Pivní slavnosti
a odpust, kde bude zvýšený pohyb lidí a také hlučnost, chtěli bychom již předčasně
poděkovat občanům v okolí areálu Baumšula za jejich vstřícnost a pochopení při průběhu
těchto slavností.
Obecní úřad Šilheřovice
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Výňatek z “GMINNE WIEŚCI” – Kwiecień 2016
Najmłodsi aktorzy na scenie
Podczas
XXIV
Międzynarodowego
Przeglądu Teatrzyków Przedszkolnych 21
i 22 kwietnia na scenie tworkowskiego
300
Centrum
Kultury
wystąpiło
przedszkolaków. W ich wykonaniu widzowie
zobaczyli nie tylko adaptacje sceniczne
znanych i lubianych bajek, ale również
aranżacje bajek w gwarze śląskiej,
inscenizacje
muzyczno-taneczne,
przedstawienia
promujące
ekologię.
Wykorzystanie i połączenie elementów ruchu
scenicznego,
elementów
plastycznych,
muzycznych, dźwiękowych spowodowało powstanie różnych form teatralnych. Muzyka,
pomysłowe dekoracje i ciekawe stroje, a przede wszystkim świetnie zagrane przez małych
aktorów role wzbudziły uznanie dorosłych widzów, a wśród dzieci obserwujących występy
swoich rówieśników ogromne zainteresowanie.
Podczas XXIV Międzynarodowego Przeglądu
Teatrzyków Przedszkolnych zaprezentowało
się 13 grup teatralnych:
Przedszkole w Zabełkowie – op. Anna Nowak
– „Czerwony Kapturek”,
Przedszkole w Gorzyczkach – op. Marta
Fojcik, Roksana Łach – „Ostatnio rajza
serynkom”,
Przedszkole w Piszczu - op. Hajduckova,
Gajdova – „Pomáda”,
Przedszkole w Bieńkowicach – op. Adrianna
Otawa – „Eko bajka z krainy smerfów”,
Przedszkole w Tworkowie – op. Barbara
Mokrosz, Jolanta Pawlik – „Brzydkie
Kaczątko”,
Przedszkole w Krzyżanowicach – op. Elwira Pękała – „Czerwony Kapturek”,
Przedszkole w Bolesławiu – op. Beata Kubny – „Szewczyk Dratewka”,
Przedszkole w Krzyżanowicach – op. Gabriela Fulneczek - „Zielony Kapturek”
Przedszkole nr 13 Racibórz – op. Marzena Gajdeczka, Teresa Susła - „Nie ma tego złego”
Przedszkole w Haci – op. Marcela Švarcová, Ianeta Šubrtová – musical
Przedszkole w Nędzy – op. Ewelina Charuk - „Myszka Wiejska i Myszka Miejska”
Przedszkole w Szylerzowicach – op. Jana Návratová, Barbara Slaviková – „Czerwony
Kapturek”
Przedszkole Chałupki – op. Beata Stobierska - „Jarzębinka”.
Przedstawienia oceniała komisja artystyczna – Grażyna Tabor (reżyserka i aktorka
teatralna), Agnieszka Winiarczyk (dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej
w Krzyżanowicach) oraz Bernadeta Klement, Henryka Otawa ,Anna Gajęcka, Henryka
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(emerytowane dyrektorki i wychowawczynie kilku pokoleń przedszkolaków). Panie
chwaliły małych artystów za dobrą dykcję, interpretację tekstu, wyrazistość
przedstawianych postaci, za umiejętności aktorskie, wokalne i taneczne. Dużo słów uznania
otrzymały wychowawczynie za pomysłowe dekoracje i oryginalne stroje, ciekawy wybór
scenariuszy, a przede wszystkim za zaangażowanie w pracę z dziećmi.
Przeglądy organizowane przez Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki nie są
konkursami, gdzie przyznawane są miejsca, jednak każda występująca grupa nagradzana
jest zestawem pięknych zabawek.
Występom najmłodszych aktorów przyglądali się zaproszeni goście: starostowie czeskich
gmin: Piszcz, Hać i Szylerzowice, wójt Grzegorz Utracki, przedstawiciel starostwa oraz
dyrektor GZOKSiT Daria Wieczorek. Przegląd prowadziła Sabina Ciuraszkiewicz. (tb)

SDRUŽENÍ OBCÍ HLUČÍNSKA
Turistická sezóna Opavského Slezska je pro letošní rok oficiálně otevřena!
V sobotu 7. 5. 2016 se v Hradci nad Moravicí otevírala turistická sezóna Opavského Slezska
– turistické oblasti, která svou rozlohou kopíruje okres Opavu.
V brzkých dopoledních hodinách začali do
areálu zámku přicházet první návštěvníci,
mohli
zhlédnout
prezentaci
kteří
jednotlivých mikroregionů Opavského
Slezska, bohatý kulturní program, ukázky
kultury a tradicí, zakoupit si regionální
výrobky apod. Bohatý program byl
připraven také pro děti.
Oficiálního slavnostního zahájení se ujali
zástupci zakladatelských organizací spolku
Turistická oblast Opavské Slezsko, tedy
Mgr. Dalibor Halátek za město Opavu, Ing. Josef Teuer za Místní akční skupinu Hlučínsko
a Ing. Jiří Krist za Místní akční skupinu Opavsko.
Se svou prezentací zde nemohl chybět také
region Hlučínska. Pro návštěvníky si
připravil regionálními výrobky, soutěže pro
děti
a
především
informace
o
připravovaných kulturních, společenských a
sportovních aktivitách na celém hlučínském
území. Velkým lákadlem byla nabídka účasti
v celorodinné soutěži „Putování Hlučínskem
za sakrálními stavbami a dětskými hřišti“,
jejímž cílem je přiblížit zajímavosti široké
veřejnosti. Pro domácí i návštěvníky byly
-9-

určeny materiály Muzea Hlučínska, kravařského zámku a mnoha dalších hlučínských
organizací a spolků. Velkému zájmu se těšil stánek Odborného učiliště a Praktické škola,
Hlučín, ve kterém mohly děti nazdobit perníkové srdíčka pro svou maminku
k nastávajícímu Dni matek. Novinkou byla prezentace a nabídka církevní turistiky
spadající pod Ostravsko-opavskou diecézi.
Hlučínsku byla věnována také část odpoledního kulturního bloku. Jejího zahájení se ujaly
starostka města Kravaře a místopředsedkyně Sdružení obcí Hlučínska paní Mgr. Monika
Brzesková a místostarostka města Hlučín paní Blanka Kotrlová. Následovalo kulturní
vystoupení dětského folklorního souboru Majiček, dechové kapely Kobeřanka, folklorního
souboru Srubek a Bolaticích seniorek.
Po celý den panovalo slunečné počasí, a tak si tuto akci nenechalo ujít několik tisíc
návštěvníků. Celodenní program byl opravdu pestrý a nabitý a každý návštěvník si tak
určitě přišel na své. Za rok opět na shledanou. Kdo ví? Možná někde na Hlučínsku.
Lenka Osmančíková

Hlučínsko se prezentovalo v Praze a v Poslanecké sněmovně
V pondělí 23. 5. 2016 se Hlučínsko představilo v Praze. Odpolední část prezentace
probíhala na Malostranském náměstí. Přítomní turisté si mohli jednak poslechnout lidové
písně v podání dechové kapely Kobeřanka a souboru Bolatické seniorky, a také obdržet
propagační materiály o našem regionu.
V podvečer proběhlo zahájení týdenní výstavy obrazů a fotografií slavnostní vernisáží
v budově Poslanecké sněmovny PČR za přítomnosti pozvaných hostů. Návštěvníci zde
mohli obdivovat obrazy Jiřího Turka a Jany Jabůrkové, obrazy amatérských malířů
a fotografů z našeho regionu, ochutnat regionální potraviny jako hlučínské koláče, kozí
sýry, uzeniny, brambůrky nebo pivo a samozřejmě se dozvědět o zajímavostech z našeho
regionu včetně jeho pohnutého historického vývoje. Atmosféra vernisáže byla podpořena
kulturním vystoupením Bolatických seniorek a hudbou v podání dechové kapely
Kobeřanka. Celý večer se nesl v duchu výborné zábavy. Děkujeme všem, kteří se podíleli
na organizaci této prezentace.
Poděkování patří rovněž všem sponzorům, kteří podpořili prezentační akci:
-

Hospoda a minipivovar u Komárků - Ing. Artur Komárek Rohov
Farma u Halfarů Bohuslavice - Anna Halfarová
Jaroslava Klemensová - MASOMA Dolní Benešov
ISOTRA a. s. Opava
AZPEK, s.r.o. Bolatice
Město Kravaře
Drogerie Paschek, Hlučín.
Mgr. Lenka Osmančíková
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Festival kultury Hlučínska již poosmé
Sdružení obcí Hlučínska ve spolupráci s městem Hlučín a Kulturním centrem Hlučín zvou
všechny milovníky lidové kultury a folkloru na Festival kultury a hlučínských řemesel,
který se uskuteční v neděli 10. července 2016 na Mírovém náměstí v Hlučíně.
Těšit se můžete např. na folklorní soubory Vlašanky, Karmašnice a Bolatické seniorky.
Z dechových kapel vystoupí tradičně Hlučíňanka, Kobeřanka a Rohovanka. Těšit se můžete
také na taneční vystoupení v podání tanečních souborů Vřes, Slunečnice, seniorek
ze Závady a z Velkých Hoštic. Nově se představí také gymnastky za Závady a samozřejmě
nebude chybět skupina Bobři.
Součástí festivalu bude i jarmark řemesel a tradičních výrobků, kde si návštěvníci budou
moci mimo jiné zakoupit např. hlučínské koláče. Festival začíná ve 14.00 hodin a vstup
na akci je zdarma.
Mgr. Lenka Osmančíková
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Akce ZŠ v květnu a červnu 2016
Datum
9.5.

11.5.
12.5.

KVĚTEN

13.5.
16.5
18.5.
26.5.
27.5.

Akce
Fotbalový turnaj O POHÁR STAROSTY OBCE
Pořadí škol: 1. místo - SP Chalupky
2. místo – ZŠ Píšť
3. místo – ZŠ Hať
4. místo – ZŠ Šilheřovice
Třídenní výlet žáků 9. tř. – Česká Ves u Jeseníku
Jednodenní výlet 6. – 8. tř. – Visalaje, Bílý kříž,
exkurze: Marlenka + Radegast
Jednodenní výlet 1. stupně – Velké Losiny
Vysazení lípy na pozemku školy 1. stupně a účast na ukázce
ošetření stromu v zámeckém parku – spolupráce se Střední
školou hotelnictví, gastronomie a služeb Šilheřovice
Atletická olympiáda v Hlučíně – v atletických disciplínách
se utkali žáci 4. + 5. třídy.
4. tř. navštívila dopravní hřiště v Hlučíně
Kácení máje – na této obecní akci vystoupil kroužek
Rytmiky s ukázkou nových tanců

Datum

7.6.

Představení dramatického kroužku pro veřejnost v sále
Obecního úřadu Šilheřovice
Ochrana člověka za mimořádných událostí
Dopravní výchova pro 2. stupeň
Olympiáda příhraničních škol - celkové umístění:
1. místo – ZŠ Křižanovice
2. místo – ZŠ Chalupky
3. místo – ZŠ Píšť
4. místo – ZŠ Hať
5. místo – ZŠ Šilheřovice
Exkurze 5. třídy – JIŽNÍ MORAVA

8.6.

Fotografování žáků

1.6.
2.6.
3.6.

6.6.

ČERVEN

Akce

14.6.
21.6.
23.6.
29.6.
30.6.

Prezentace pro 8. tř. ve Střední škole hotelnictví,
gastronomie a služeb v Šilheřovicích
Třídní schůzky s rodiči
Chemie na hradě – 2. stupeň navštíví Slezskoostravský hrad
Loučení s 9. třídou a rozdání vysvědčení vycházejícím
žákům
Rozdání vysvědčení žákům 1. -8. třídy
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Vážení občané,
přeji žákům krásné prázdniny, rodičům radost z dětí, děkuji všem za spolupráci a podporu
mnoha aktivit, které obohatily děti i dospělé o neopakovatelné zážitky.
Rovněž děkuji pedagogům a správním zaměstnancům ZŠ a MŠ za péči, kterou věnovali
po celý rok dětem.
Vím jistě, že v příštím školním roce to nebude jiné.
Mgr. Silvie Žvaková

Školní výlet 9. třídy
Ve dnech 11. - 13. května jsme se my, žáci 9. třídy, vypravili na školní výlet do Jeseníků.
První den po příjezdu a ubytování na chatě Barborka jsme se vydali na Praděd. Na cestě
k vrcholu nás čekalo překvapení. Ležely tady ještě zbytky sněhu. Další den jsme jeli
na celodenní výlet - na ranč do České Vsi. Tam nás čekal adrenalin v podobě lanového
centra, houpačky na lanech a zkouška lukostřelby. Večery jsme trávili hraním her a také
sledováním našich hokejistů na MS. Třetí den jsme výlet ukončili návštěvou světoznámých
lázní Karlova Studánka. Po nákupu suvenýrů a dobrém obědě jsme se vydali domů.
Počasí nám po celou dobu přálo. Školní výlet se nám všem líbil a hodnotíme ho jako velice
vydařený. Velké poděkování patří paní Lazar-Fulnečkové a panu Hanusovi, kteří výlet
zorganizovali, a také pánům Kučatým, kteří vypomohli s dopravou. Poděkování patří
rovněž oběma vyučujícím, které nás doprovázely, a to Mgr. Pavlíně Řehánkové
a Mgr. Kateřině Bachroníkové.
Žáci 9. třídy
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STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ, GASTRONOMIE A SLUŽEB
SČMSD ŠILHEŘOVICE S. R. O.
Projekt Strom roku završen!
V pondělí 16. 5. 2016 vyvrcholilo naše celoroční úsilí v projektu Strom roku. Náš „soutěžící“
– dub zimní v zámeckém parku, se umístil na krásném 2. místě v rámci celé ČR, a proto
mohl být také odborně ošetřen zkušenými pracovníky specializované firmy Arboss.
Tito arboretisté – stromolezci provedli léčebný řez, odstranili suché větve a celý strom
tak krásně prosvětlili. To vše jsme sledovali nejen my, žákyně šilheřovické SŠ, které strom
do soutěže přihlásily, ale také místní občané, naši spolužáci a členové učitelského sboru.
V průběhu ošetřování jsme měli možnost se majitele firmy Arboss dotazovat na možnost
a způsoby ošetřování tak vzácných a památných stromů.
K naší škole jsme pak slavnostně vysadili smrk omorika a k Základní škole v Šilheřovicích
byla vysazena lípa. To vše za účasti významných představitelů obce Šilheřovice i ZŠ a SŠ.
Všem zúčastněným, kteří naše úsilí jakkoli podpořili a pomohli nám, upřímně děkujeme.
Třída 2.B/Analýza potravin/ a Ing. M. Ličková
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Tento projekt byl vytvořen z veřejné sbírky Nadace Partnerství.
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POMOHLI JSME DOBRÉ VĚCI
Šest studentek 2. ročníků SŠ v Šilheřovicích N. Machálková, D. Brišáková, M. Zapletalová,
Z. Žitníková, M. Sosnová a L. Koprovská se pod vedení Mgr. Niedermeierové aktivně
zapojilo do projektu Ligy proti rakovině, distribuovaly v obci Šilheřovice květy měsíčku
lékařského.
„Společně jsme něco udělali pro dobrou věc! Zákeřná rakovina může dnes i zítra zasáhnout
kohokoliv z nás - děti, dospělé i seniory. Poděkování patří nejen naší škole, která se prodeje
květinek měsíčku lékařského v Šilheřovicích ujala a alespoň trochu pomohla aktivitám Ligy
proti rakovině, ale vám všem, kteří jste její koupí přispěli všem lidem, kteří touto nemocí
trpí“, uvedla Ing. M. Měchová, ředitelka školy.
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE – KVĚTEN
V květnu odehráli minižáci, žáci, dorostenci a muži následující zápasy:
MINIŽÁCI
Šilheřovice - Píšť 12:9
Kozmice - Šilheřovice 5:3
Šilheřovice - Darkovičky 5:13
Šilheřovice - Baník Ostrava "C" 7:9
Hlučín "B" - Šilheřovice 12:5

DOROST
Zlatníky - Šilheřovice 4:2
Šilheřovice - Kozmice 0:14
Šilheřovice - Hněvošice 1:2
Vřesina - Šilheřovice 4:5
Šilheřovice - Háj ve Slezsku 5:2

ŽÁCI
Šilheřovice - Bolatice 3:9
Šilheřovice - Štěpánkovice 6:1
Háj ve Slezsku - Šilheřovice 7:1
Šilheřovice - Chuchelná 4:0

MUŽI
Šilheřovice – Píšť 2:0
Kozmice – Šilheřovice 4:1
Ostrava-Jih – Šilheřovice 4:1
Šilheřovice – Velká Polom 2:3

Dne 28. 5. se uskutečnil tradiční vesnický turnaj za účasti týmů Vrchu, Středu, Spodku
a Kocurkova, ve kterém zvítězilo mužstvo Středu. I přes občasnou nepřízeň počasí se celá
akce velmi vydařila a organizátoři se těší, že všechny účastníky uvidí příští rok na dalším,
tentokrát již 18. ročníku turnaje.
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Poděkování sponzorům turnaje:
Valdemar Kupka
Daniel Václavík
Ivo Tvrdý
Mirek Piskalla
Tomáš Kubenka
Obecní úřad Šilheřovice
Rotschildova cukrárna
Vilibald Thomas
Daniel Gavlíček
Autoservis KAMA
Stanislav Machala
Krámek Na návsi
Zdeněk Machalla

Jan Čecháček st.
Autodoprava Martin Fulneček
Jan Svěrkoš
Karel Uvira
Restaurace Na náměstí
Petr Válek
Libor Pindur
Manželé Haladejovi
M + K Pekárna
Stolařství Hudeček
Stolařství Miník
DB Trans

VÝSLEDKY A KONEČNÁ TABULKA TURNAJE
Spodek – Střed 0:1
Kocurkov – Vrch 1:2
Spodek – Vrch 2:1 PR
Kocurkov – Střed 3:2 PR
Spodek – Kocurkov 2:1
Střed – Vrch 1:0

TÝM

V

VP

PP

P

BODY

STŘED

2

1

0

0

7

SPODEK

1

1

0

1

5

VRCH

1

0

1

1

4

KOCURKOV

0

1

0

2

2

VYSVĚTLIVKA
PR – penaltový rozstřel
V – vítězství = 3 body
VP – vítězství na penalty = 2 body
PP – prohra na penalty = 1 bod
P – prohra = 0 bodů
Při rovnosti bodů mezi týmy rozhodoval vzájemný zápas.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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PARK GOLF CLUB OSTRAVA
Dětské tréninky - přijďte si vyzkoušet dětský trénink, pro děti
od 4 do 18 let
Tréninky v Mateřské a základní škole - každé pondělí od 13:30
do 14:30 v areálu MŠ
Příměstský kemp pro děti v období od 11. do 15. 7. - hra na hřišti,
sportovní program
Cvičná louka Šilheřovice - možnost vyzkoušení golfu, míče i hole
k zapůjčení, otevřeno denně od 9 do 19 hodin. 5 jamek ve formě
akademie pro širokou veřejnost.
Kontakt: Ondřej Chlebiš - 737 811 494, mail:ondra.chlebis@gmail.com

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

24. - 26. června 2016 Stanování

Unie rodičů při ZŠ

Hřiště TJ Sokol

16. července 2016

Pivní slavnosti

Obecní úřad

Baumšula

12. srpna 2016

Letní kino

Obecní úřad

Baumšula

13. srpna 2016

Odpustová zábava

TJ Sokol + ODS

Hřiště TJ Sokol

14. srpna 2016

Šilheřovický odpust

Obecní úřad

Baumšula

2. září 2016

Ukončení prázdnin letním kinem

Obecní úřad

Baumšula

3. září 2016

Rybářské závody

Sdružení rybářů

Park - rybník

3. září 2016

Šilheřovický šlaušek

Prajzský sportovní
klub

Hřiště TJ Sokol

- 22 -

10. září 2016

Strassenfest

18. září 2016

Mše svatá u příležitosti 639 let obce

Obecní úřad

23. září 2016

Rozloučení s létem

Klub důchodců

30. září 2016

Letní kino s vinobraním

Obecní úřad

Baumšula

1. října 2016

Drakiáda

Unie rodičů při ZŠ

Hřiště TJ Sokol

14. října 2016

Setkání s jubilanty

Obecní úřad

11. listopadu 2016

Martinská husa

Klub důchodců

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

9. prosince 2016

Mikulášské posezení

Klub důchodců

26. prosince 2015

Vánoční koncert

Obecní úřad

Kostel

Kostel

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

Název akce

23.

Den obce

24.

25.

Spływ Kajakowy „Otwieranie
Granicznych Meandrów Odry
X Międzynarodowe Zawody Sportowo –
Pożarnicze CTIF Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych OSP o Puchar Starosty
Raciborskiego

Termín

Organizátor

25.06.2016

Obec Hať

25.06.2016

Gmina Krzyżanowice

25.06.2016

Gmina Krzyżanowice

26.

Tradiční turnaj v minogolfu

14.07.2016

Obec Píšť

27.

Pivní slavnosti

16.07.2016

Obec Šilheřovice

23.07.2016

Gmina Krzyżanowice

06.08.2016

Obec Píšť

05.-08.08.2016

Obec Píšť

06.08.2016

Obec Píšť

Tradiční Píšťský odpust (2 bohoslužby
a odpolední koncert duchovní hudby

07.08.2016

Obec Píšť

30.

Dožínky

28.08.2016

Obec Hať

31.

Dożynki Gminy Krzyżanowice
w Zabełkowie

17.-18.09.2016

Gmina Krzyżanowice

32.

Chovatelská a zahrádkářská výstava

17.-18.09.2016

Obec Hať

28.
29.

Międzynarodowy Turniej Oldbojów
o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice
ODPUST – odpustový koncert duchovní
hudby
Odpustové veselice ODPUST-FEST 2016
na prostranství před obecním úřadem
Zábavný lunapark, tradiční ohňostroj
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33.

Krmáš

18.09.2016

Obec Hať

34.

Zahradkářská podzimní výstava ovoce,
zeleniny a hobby

01.-02.10.2016

Obec Píšť

35.

Šilheřovický krmáš – Gulášfest

29.10.2016

Obec Šilheřovice

36.

KOLAJA

20.11.2016

Obec Hať

37.

Vánoční ladění

Prosinec 2016

Obec Hať

38.

Vánoční koncert

26.12.2016

Obec Šilheřovice

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.
- 24 -

