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   Vážení spoluobčané, léto je tady a proto nám úvodem dovolte popřát nejenom školákům a studentům pohodové, pěkné a ve zdraví prožité léto naplněné sluncem a řádným odpočinkem!  Rádi bychom vás také informovali o záležitostech, které nás přes letní měsíce čekají:  -  probíhající stavební činnosti spojené s přípravou zubní ordinace  - dojde k zahájení kompletní rekonstrukce komunikace Šilheřovice-Štípky-Darkovičky-Hlučín  -  příprava výběrového řízení na zhotovitele cyklotras v rámci projektu CZ-PL spolupráce  -  příprava výběrového řízení na zhotovitele rekonstrukce kinosálu v rámci Operačního programu životního prostředí, programu Moravskoslezského kraje    Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta             Dotační program: „Program podpory financování akcí s podporou EU“  Dotace: 1.000.000 Kč Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeného hejtmanem kraje Ivo Vondrákem, obdrží obec investiční dotaci na realizaci projektu „Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra CZ-PL (kinosálu)“ v rámci programu OPŽP.     

 ÚVODNÍ SLOVO 

 DOTACE 
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  Dotační program: „Program na podporu přípravy projektové dokumentace“  Dotace:  238.000 Kč Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se sídlem 28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeného hejtmanem kraje Ivo Vondrákem, obdrží obec dotaci na vypracování projektové dokumentace rekonstrukce obecního úřadu a hasičské zbrojnice.   
 Dotační program: Operační program životního prostředí 2014-2020 Podpora: prioritní osa 5 - Energetické úspory, specifického cíle 5.1 Název projektu: „5.1a“ Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra CZ-PL   Dotace: 2.355.035,60,- Kč Předmětem podpory je realizace projektu, která povede k energetickým úsporám na objektu stávajícího kinosálu.   
 Dotační program: Operační program životního prostředí 2014-2020 Podpora: prioritní osa 5 - Energetické úspory, specifického cíle 5.1 Název projektu: „5.1b“ Rekonstrukce kulturně vzdělávacího centra CZ-PL   Dotace: 1.456.033,60,- Kč Předmětem podpory je realizace projektu, která povede k energetickým úsporám na objektu stávajícího kinosálu. 
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    Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 9. 5. 2018 č. 110/2018  RO schvaluje: ad 110/2018/3 Předfinancování grantu ZŠ Šilheřovice ve výši 75.552,- Kč na projekt „Podpora volnočasových aktivit žáků na CZ – PL pohraničí„ s reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16-013/0000811. ad 110/2018/4 Cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce centra CZ – PL v obci Šilheřovice“ ve výši       296.450,- Kč včetně DPH od firmy Projekce Guňka s.r.o., Hasičská 617, 739 34 Šenov. ad 110/2018/5 Udělit souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Ovocná, parc. č. 582 v k.ú. Šilheřovice k napojení nového sjezdu na pozemek parc. č. 590  a 591 v k.ú. Šilheřovice k novostavbě.   Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 23. 5. 2018 č. 111/2018   RO schvaluje: ad 111/2018/2 Smluvní doložku ke Smlouvě o výkonu regionálních funkcí pro obsluhovanou knihovnu v Šilheřovicích, č. smlouvy SH – 1 – 2005 včetně platných dodatků a servisního zajištění. ad 111/2018/3 Smlouvu o zpracování osobních údajů uzavřenou mezi OZO Ostrava a obci Šilheřovice. ad 111/2018/7 Udělit souhlasné stanovisko se stavbou rodinného domu, garáže, přípojek a doplňkových staveb. Stavba se bude nacházet na parc. č. 590 a 591 na k. ú. Šilheřovice. ad 111/2018/8 Žádost o povolení stavby vodovodní přípojky na parc.č. 618/34, 618/36 a 618/37 na k. ú. Šilheřovice. ad 111/2018/10 Poskytnout finanční příspěvek Nadaci Landek pro rok 2018 ve výši 5.000,-Kč. ad 111/2018/11 Předfinancování grantu ZŠ Šilheřovice ve výši 62.200,- Kč na projekt  „Podpora volnočasových aktivit žáků na CZ – PL pohraniční“, reg.č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16-013/0000811. ad 111/2018/13Podat výzvu k podání nabídky na poskytnutí úvěru na financování dotačních projektů a následný úvěr na spolufinancování. ad 111/2018/14Smlouvu o pronájmu nebytových prostor v přízemí domu č. p. 18 za účelem poskytnutí stomatologické péče XXXXX, XXXXX. ad 111/2018/15Smlouvu o pronájmu bytových prostor 1. patře domu č .p. 18  XXXXX, XXXXX. ad 111/2018/16Rozpočtové opatření č. 3/2018 předložené ekonomkou obce.  RO neschvaluje: ad 111/2018/5 Pronájem parc. č. 390/7 v k. ú. Šilheřovice. ad 111/2018/6 Poskytnout finanční podporu ve výši 20.000,- Kč na akci „Pravý prvorepublikový večer„ ad 111/2018/12 Záměr předložený Českou poštou za stávajících podmínek.  

 RADA OBCE 
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  Velkoobjemové kontejnery  Dne 21. července 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.       Informace společnosti ČEZ Distribuce, a. s.                           

 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 
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                                    Tenisový turnaj  Dne 19. 5. 2018 se uskutečnil na tenisových kurtech v Šilheřovicích již tradiční 3. Ročník tenisového turnaje čtyřher za účasti 12 párů nejen místních, tradičně se již zúčastňují hráči z Antošovic, Markvartovic, Slezské Ostravy a Frýdlantu nad Ostravicí. Přítomni diváci mohli zhlédnout napínavé zápasy plné emocí. Pro všechny hráče byly připraveny hodnotné ceny, bohaté občerstvení a ve večerních hodinách se všichni mohli pobavit a zatančit si za doprovodu místní kapely „NO STRESS“.  Poděkování patří všem organizátorům z ulic Školní a Kostelní, hráčům, divákům a všem co přiložili ruku k dílu.  Za organizační tým Pavel Jaloviec 

 DĚNÍ V OBCI 
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     Hledání ztraceného času   Tak zní název projektu, který v letošním roce realizuje Sdružení obcí Hlučínska s polskými gminami Kietrz, Krzanowice a Krzyżanowice. V úvodní části projektu probíhal sběr historických fotografií z regionu. Z několika stovek zaslaných snímků byly některé vybrány pro prezentaci na výstavách a pro česko-polský kalendář na rok 2019.  Pod vedením světoznámého fotografa pana Evžena Sobka probíhají postupně fotografické workshopy, v rámci kterých účastníci postupně zachycují současný život na Hlučínsku a v polském příhraničí. Úvodní dvoudenní workshop proběhl ve dnech 28. - 29. 4. v Rohově, následovaly jednodenní workshopy 19. 5. v Krzanowicach, 20. 5. v Zabełkowě a 16. 6. v Kietrzu. Závěrečný workshop proběhne 18. 8. v Bolaticích.  Vzniklé novodobé snímky včetně historických fotografií budou na podzim prezentovány na pěti čtrnáctidenních výstavách. V září budou moci výstavu obdivovat návštěvníci zámku v Kravařích, v říjnu poputuje výstava na polské území, a sice do gmin Krzanowice a Krzyżanowice. V listopadu se výstava vrátí zpět na Hlučínsko, aby ji mohli zhlédnout návštěvníci kulturního domu v Hlučíně. Poslední prezentace snímků proběhne v prosinci v gmině Kietrz.  Děkujeme všem občanům, kteří poskytli své rodinné fotografie pro účely projektu, účastníkům fotografických workshopů, obcím Rohov a Bolatice a městům Kravaře a Hlučín za spolupráci při organizaci workshopů a výstav.   Lenka Osmančíková     Ve školním roce 2017/2018 proběhly poslední plánované aktivity naší a polské školky v rámci projektu „Společně můžeme více“ k dvacetileté spolupráci s przedszkolem v Chalupkach.  Celý projekt jsme na podzim slavnostně ukončili setkáním se všemi, kteří s námi po dobu dvaceti let spolupracovali. Z tohoto projektu je dovybavena školní zahrada o tři herní prvky, takže děti mají možnost bohatého pohybového vyžití.  

 SDRUŽENÍ OBCÍ HLUČÍNSKA 

 MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE 
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Také v celém uplynulým školním roce probíhal „Školní vzdělávací program – kolem světa balónem“, vypracovaný podle rámcového vzdělávacího programu pro mateřské školy. Ve třídě „veverek“ jsme s nejmladšími dětmi vyzkoušely metodu „motivační pohádky“ ve čtrnáctidenních blocích, a tato se nám velmi osvědčila. Všechny děti také viděly krásná pohádková představení a vzdělávací programy, každoročně přijmou pozvání na besedu do naší školky policisté z Hlučína  a tři pejsci cvičení na „canisterapii“ a probíhaly další a další pro děti zajímavé a poučné aktivity. Předškoláci vystoupili na kulturních akcích obecního úřadu a našim důchodcům, také na „Mezinárodní přehlídce předškolní dramatické tvorby“ v polském Tworkowie, zúčastnili se „Sportovních her mateřských škol Hlučínska“. V jednom z krásných jarních dnů děti zažily spoustu zábavy a legrace na výletě do Vřesiny do areálu „Skalka“.  Tak jako v předchozích letech i tentokrát probíhaly v odpoledních hodinách v mateřské škole kroužky pro předškoláky – angličtina, Všeználek a pro zájemce – atletika a taneční kroužek.  V rámci vzdělávacího projektu „Šablony“ proběhly tři závěrečné přednášky pro rodiče na velmi zajímavá témata z oblasti výchovy dětí.  V polovině června nás čeká oslava „Dne dětí“ s rozloučením s předškoláky, kterým přejeme mnoho úspěchu ve škole.  Na závěr bychom rádi poděkovali všem rodičům dětí, obecnímu úřadu a všem, kteří nám pomáhali za pochopení a vstřícnost.  Přejeme všem krásné a dlouhé prázdniny, příjemné prožití prázdninových pobytů a dovolených a mnoho odpočinku.   Děti a zaměstnankyně mateřské školy.       Akce ZŠ v červnu 2018    Datum Akce 
ČERVEN 

4.6. Ochrana člověka za mimořádných událostí – 1. část, 1. st. 5.6. Ochrana člověka za mimořádných událostí – 2. část, 1. st. 5.6. 1. tř. navštívila s Mgr. Bachroníkovou Landek 5.6. Olympiáda příhraničních škol v Bienkowicích 1. místo – gmina Křižanovice 2. místo ZŚ Hať 3. místo ZŚ Śilheřovice 12.6. Ukázka práce s dravými ptáky pro 1. st. 13.6 Žáci 8. tř. navštívili v rámci prezentace Střední školu hotelnictví, gastronomie a služeb v Šilheřovicích, kde se seznámili se studijními obory, které tato SŠ nabízí. 21.6. Účast ZŠ na akci OÚ -  PO  STOPÁCH  ROTSCHILDŮ 22.6. Zábavné odpoledne – akce UR v Baumšuli 28.6. Loučení s 9. třídou a rozdání vysvědčení vycházejícím žákům 29.6. Předání vysvědčení žákům 1. - 8. třídy, zakončení školního roku 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE 
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Mezinárodní sportovní olympiáda  Dne 5. 6. 2018 se žáci naší školy zúčastnili sportovní olympiády v polských Bienkowicích.  Celé klání se započalo v 9:00 hodin ráno slavnostním nástupem soutěžících týmů z Hati, Šilheřovic, Píště a polských Krzyzanovic.  Žáci soutěžili ve dvou kategoriích, a to mladší žáci 4. – 6. třída, starší žáci 7. – 9. třída. Své síly změřili v těchto disciplínách: přeskok přes švihadlo, hod medicinbalem, skok z místa, běh 60m, běh 200m (mladší žáci), běh 300m (starší žáci), vybíjená (mladší žáci), volejbal (starší žáci).  Síly byly vyrovnané, všichni sportovci ze sebe vydali maximum a jejich úsilí se jim vyplatilo. Naši žáci získali 3x zlatou,1x stříbrnou a 1x bronzovou medaili ve skoku přes švihadlo, stříbrnou a bronzovou medaili v hodu medicinbalem, bronzovou medaili v běhu na 60m. Kromě toho jsme si domů přivezli ještě pohár za krásné třetí místo v soutěži družstev.  Tímto bych moc chtěla všem žákům poděkovat za účast, píli a snahu a budu se těšit na další sportovní zápolení příští školní rok.  Za ZŠ Šilheřovice Mgr. Lucie Plačková    Ke "Dni dětí" dostali žáci 1. a 2. třídy dáreček - jeli na naučný výlet do Landek - Parku v Ostravě-Petřkovicích. Právě zde se konala akce společnosti Balonek, která byla určena právě dětem a navazovala na vytištění brožurky s landeckými pověstmi. Na děti zde čekaly různé úkoly, které je krok za krokem přiváděly k ukrytému pokladu.  Na stanovištích vystupovaly postavy z landeckých pověstí - smutná landecká paní, lakomý skřítek, vodník, zapomnětlivý mlynář, pasáček, ale i chrabrý rytíř aj..   Akce byla moc pěkná, zajímavá, místy i dosti napínavá a hlavně ... byli jsme na čerstvém vzduchu a SPOLU!!! Počasí nám přálo a děti byly zvídavé, ale poslušné. Nakonec si koupily i nanuk a o objevený "sladký" poklad landecké paní se podělily - jak jinak než rovným dílem!   P.Fojtíková (2.tř.), K.Bachroníková (1.tř.)                 
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  ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE – KVĚTEN, ČERVEN  V květnu a červnu odehráli minižáci, žáci a muži své závěrečné zápasy letošní sezóny. K dispozici jsou také konečné tabulky všech týmů.  MINIŽÁCI Šilheřovice – Hlučín  7:5 Šilheřovice – Hať  6:3  TABULKA  Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 1 Kravaře  16 15 1 0 216:54 46 2 Hať  16 11 1 4 156:101 34 3 Dolní Benešov  16 10 2 4 144:109 32 4 Hlučín  16 10 1 5 139:91 31 5 Darkovičky  16 7 1 8 124:123 22 6 Šilheřovice  16 4 5 7 81:106 17 7 Píšť  16 5 1 10 84:110 16 8 Háj ve Slezsku  16 2 2 12 96:181 8 9 Vřesina  16 0 2 14 52:217 2  ŽÁCI Šilheřovice – Bohuslavice  11:1 Šilheřovice – Bolatice  1:3 Háj ve Slezsku – Šilheřovice  0:4  TABULKA  Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 1 Bolatice  12 12 0 0 127:16 36 2 Šilheřovice  12 9 0 3 56:34 27 3 Pustá Polom  12 8 1 3 72:38 25 4 Píšť  12 4 2 6 49:70 14 5 Dobroslavice  12 4 0 8 38:47 12 6 Háj ve Slezsku  12 1 2 9 21:94 5 7 Bohuslavice  12 1 1 10 17:81 4    

 TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE 
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MUŽI Vřesina – Šilheřovice  0:1 Kozmice – Šilheřovice 0:2 Šilheřovice – Chuchelná  2:3 Šilheřovice – Strahovice  1:4 Velká Polom – Šilheřovice 2:7 Tabulka  Klub Z V R P S B 1. Vřesina 26 19 4 3 66:24 61 2. Petřvald na Moravě 26 15 7 4 66:33 52 3. Strahovice 26 15 4 7 76:40 49 4. Klimkovice 26 12 5 9 46:39 41 5. Bohuslavice 26 11 5 10 56:48 38 6. Kozmice 26 10 6 10 59:52 36 7. Ostrava Jih 26 11 3 12 62:63 36 8. Velká Polom 26 10 5 11 44:55 35 9. Šilheřovice 26 10 4 12 50:64 34 10. Darkovice 26 9 6 11 42:48 33 11. Hať 26 7 8 11 33:45 29 12. Chuchelná 26 9 2 15 37:75 29 13. Píšť 26 6 5 15 41:70 23 14. Dolní Lhota 26 5 2 19 41:63 17    V sobotu 26. 5. se také uskutečnil tradiční venkovský turnaj mužů, ve kterém znovu obhájili titul hráči Středu a zkompletovali tak vítězný hattrick. Počasí nám přálo a diváci i hráči si mohli užít velmi příjemné odpoledne s pohodovým fotbalem. Rádi bychom také poděkovali sponzorům turnaje, mezi které patří: Jan Čecháček st., Martin Fulneček, Jan Svěrkoš, Karel Uvira, Restaurace Na náměstí, Petr Válek, Manželé Haladejovi, M + K Pekárna, Stolařství Hudeček, Jan Miník, Lumír Vařecha, Petr Schindler, Vilibald Thomas, Manželé Tvrdí, Miroslav Piskalla, Obchůdek Na návsi, Stanislav Machala, Libor Pindur, Obecní úřad Šilheřovice, Kateřina Fulnečková, Rotschildova cukrárna, Unie rodičů, spolek rybářů Šilheřovice, Dorota Čecháčková a Valdemar Kupka.    VÝSLEDKY A KONEČNÁ TABULKA TURNAJE   Spodek – Střed  2:2 (0:1 PR)   Kocurkov – Vrch  0:3 Spodek – Vrch 0:3  Kocurkov – Střed  0:2  Spodek – Kocurkov 0:6  Střed – Vrch  2:2  (1:0 PR)    
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TÝM V VP PP P BODY STŘED 1 2 0 0 7 VRCH 2 0 1 0 7 KOCURKOV 1 0 0 2 3 VRCH 0 0 1 0 1  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.   

                                     TURNAJ MINIŽÁKŮ  V sobotu 9. 6. 2018 pořádal TJ Sokol Šilheřovice Mezinárodní fotbalový turnaj "O pohár obce Šilheřovice" za účastí těchto týmů: Ročníky 2006 a mladší: Šilheřovice, Hať, LKS Tworkow (PL), CZ-PL team. Naši kluci odehráli turnaj s těmito výsledky: Šilheřovice - CZ-PL team 1:0. Šilheřovice - LKS Tworkow 6:2. Šilheřovice - Hať 3:2.  Pořadí: 1 Šilheřovice, 2 Hať, 3 LKS Tworkow, 4 CZ-PL team. Velká gratulace klukům k vítězství v turnaji. Individuální ocenění obdrželi Maxmilián Jakubík, jako nejlepší hráč týmu a nejlepším brankářem turnaje se stal Matyáš Reichel.  Současně probíhal turnaj našich nejmenších (ročníky 2009 a mladší) za účasti týmů: Šilheřovice, Hlučín, Hať, CZ-PL team. Výsledky: Šilheřovice - Hlučín 0:12, Šilheřovice - Hať 4:2, Šilheřovice - CZ-PL team 1:7. Pořadí: 1 Hlučín, 2 CZ-PL team, 3 Šilheřovice, 4 Hať. Velká gratulace klukům k třetímu místu v turnaji. Individuální ocenění obdržel Šimon Kučatý, jako nejlepší hráč týmu. 
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Za velmi zdařilý průběh a přípravu  turnaje bych chtěl poděkovat panu Kopiovi, za komentář panu Šilhánovi, za výdej občerstvení paní Tylečkové a Ziobrové. Za administrativu paní Schullové, Šomodi, Miníkové a Maloňové.   

            V sobotu 16. 6. 2018 se naši žáci zúčastnili mezinárodního turnaje "O putovní pohár starosty obce Hať" Naši kluci odehráli turnaj s těmito výsledky: Šilheřovice - Hať 1:1, branka: Grabovský. Šilheřovice - Krzyžanovice (PL) 1:6, branka:Staš, Šilheřovice - Píšť 4:2, branky: Staš 2, Grabovský, Tyleček.  Pořadí: 1 Krzyžanovice (PL), 2 Hať, 3 Šilheřovice, 4 Píšť.  Naši žáci v soutěžní sezoně 2017/18 skončili v tabulce na velmi pěkném druhém místě. Kluci si to za svou píli zasloužili a po skončení soutěže byli někteří individuálně ocenění: Nejlepší brankář: Dominik Plaček.  obránce: Samuel Staš záložník: Patrik Schulla nahrávač: Filip Jabloňski střelec: Grabovský Adam (12 branek) hráč: Machala Marek talent: Tomáš Tyleček Do dorostu odcházejí po sezóně tito hráči: Dominik Plaček, Adam Grabovský, Ondřej Konečný, Marek Machala, Samuel Staš a Karol Targacz. Bohužel se i přes velkou snahu nepovedlo založit v Šilheřovicích mužstvo dorostenců a to z důvodu malého počtu hráčů. Hráči, kteří končí, mají možnost pokračovat v jiných klubech.   
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Poděkování patří celému týmu od rodičů, kteří své děti podporují a vozí k zápasům a také trenérům a vedení TJ Sokol Šilheřovice za vytvoření perfektních podmínek k trénování z mládeži. Také chci velmi poděkovat naším sponzorům za celoroční podporu našeho klubu.   POZVÁNKA  Rádi bychom vás také pozvali na následující fotbalové turnaje před začátkem další sezóny.  21. – 22. 7. 2018 se odehraje turnaj mužů za účasti týmů z Darkoviček, Hati, Heřmanic, Ludgeřovic a Šilheřovic. Ve dnech 27. – 29. 7. 2018 se pak na hřišti TJ SOKOL Šilheřovice uskuteční tradiční dorostenecký turnaj Zlatý kahan, o jehož podrobném programu budeme dále informovat. Na závěr by celý TJ SOKOL Šilheřovice rád poděkoval za diváckou podporu v průběhu celé sezóny a těšíme se na shledanou v ročníku 2018/2019.                                                                                                                               Za TJ SOKOL Šilheřovice                                                                           Roman Schulla a Mgr. Zdeněk Žvaka       Od 1. 9. 2018 bude zahájen provoz Zubní ordinace v Šilheřovicích – MDDr. Kalusová Eva.  Telefonické objednávky budeme přijímat na telefonním čísle 774 284 777 od 21. 8. 2018, a to vždy v čase 9 – 11 hod. Možné se předem domluvit prostřednictvím emailu ztdent@seznam.cz.     Do nové zubní ordinace v Šilheřovicích, hledám zdravotní sestru či zubní instrumentářku na plný pracovní úvazek od 1. 9. 2018. Nabízím moderní pracovní prostředí, podporu vzdělávání a motivační finanční ohodnocení. Svá CV zasílejte prosím na e-mail : ztdent@seznam.cz.    

 ZUBNÍ ORDINACE ŠILHEŘOVICE 
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                      Kalendář kulturních a sportovních akcí  v roce 2018 pořádaných místními spolky, složkami a organizacemi v obci Šilheřovice    Termín Název Pořadatel Místo 5. srpna 2018 Zámecký koncert Obecní úřad Nádvoří u zámku 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 15. září 2018 Strassenfest Dolní ulice Dolní dvůr 30. září 2018 Obecní mše Obecní úřad Kostel 

 KALENDÁŘ  
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    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 21. Den obce 30.6.2018 Hať 22. Mezinárodní turnaj v kopané seniorů „ O pohár Gminy Krzyzanowice „ 7.7.2018 Krzyzanowice 23. Zámecký koncert 5.8.2018 Šilheřovice 24. Odpust Píšť 2018, odpustový koncert duchovní hudby, zábavný lunapark, tradiční ohňostroj 11.8.2018 Píšť 25. Odpustové veselice ODPUST FEST 2018 na prostranství před OÚ 10.-13.8.2018 Píšť 26. Píšťský odpust - 2 bohoslužby, odpolední koncert duchovní hudby 12.8.2018 Píšť 27. Tradiční turnaj v minigolfu 14.8.2018 Píšť 28. Haťské dožínky – 25. ročník 26.8.2018 Hať 29. XI. Mezinárodní závody v požárním sportu CTIF mládežnických družstev hasičů 15.9.2018 Krzyzanowice 30. Dožínky Gminy v Roszkowě 8.-9.9.2018 Krzyzanowice 31. Zahrádkářská podzimní výstava ovoce, zeleniny a hobby 9/2018 Píšť 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    
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  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. 

 SPOLEČENSKÁ KRONIKA 


