Šilheřovický zpravodaj
Červen 2019

„Kácení máje v podání našich hasičů“
31. května 2019

ÚVODNÍ SLOVO

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 v kulturním domě
probíhající rekonstrukce komunikace Rakowiec
oprava oplocení a odvodnění části hřbitova ve spolupráci s farností
oprava sociální zázemí mateřské školky

Za Radu obce, Radek Kaňa - starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 16. 5. 2019 č. 13/2019
RO schvaluje:
ad 13/2019/6 částku 7.250,- Kč k dofinancování stojanu na lůžkoviny pro MŠ Šilheřovice.
ad 13/2019/7 druhý převod financí k předfinancování projektu ZŠ Šilheřovice v rámci CZ-PL
spolupráce ve výši 48.014,- Kč.

ad 13/2019/9 pro Nadaci Landek finanční příspěvek 5.000,- Kč.
ad 13/2019/10 smlouvu o připojení k distribuční soustavě provozovatele GasNet (IČ:27295567)
a pověřuje starostu podpisem.

ad 13/2019/11 text smlouvy o provádění péče o pozemek z důvodu ochrany přírody
a o poskytnutí příspěvku ke zlepšování přírodního prostředí, uzavřenou mezi
Obcí Šilheřovice a Moravskoslezským krajem.
ad 13/2019/12 Řád veřejného pohřebiště obce Šilheřovice č.1/2019.
ad 13/2019/13 cenovou nabídku od Hruška zámečnictví a kovovýroba (IČ:76120953) na opravu
a renovaci oplocení hřbitova ve výši 250.000,- Kč.
ad 13/2019/14 cenovou nabídku od Ing. Libora Jacka (IČ:27800440) na výkon technického dozoru
stavebníka při opravě komunikace Rakowiec včetně provedení měření vozovky
deflektometrem (FWD) ve výši 120.000,- Kč.
ad 13/2019/15 cenovou nabídku od Ing. Ondřeje Vysloužila (IČ: 73060755) na studii úpravy
centrálního veřejného prostoru ve výši 90.400,- Kč bez DPH. Tato fáze obsahuje
polohopisné a výškopisné měření, dopravní řešení, architektonické řešení, řešení
sadových úprav a projednání s dotčenými orgány.

RO neschvaluje:
ad 13/2019/3 žádost o dotaci Klubu Radost (IČ:47922281).
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RO jmenuje:
ad 13/2019/4 v souladu s paragrafem 102 odst. 2) písm. b) zákona č. 128/2000Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, a v souladu s paragrafem 166 odst. 2) zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění
pozdějších předpisů, pana Mgr. Jana Pavelku ředitelem příspěvkové organizace:
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, Kostelní 230,
747 15 Šilheřovice, IČ:75029022 s účinností od 01. 08. 2019.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 29. 5. 2019 č. 14/2019
RO schvaluje:
ad 14/2019/6 třetí převod financí k předfinancování projektu v rámci CZ-PL spolupráce ve výši
42.197,- Kč.
pro akci „Strassenfest 2019“, která se koná 14.9.2019 – dotaci ve výši 10.000,-Kč; bezplatnou propagaci v obecním zpravodaji a v rozhlase; - bezplatné zapůjčení
zahradních setů.
ad 14/2019/11 Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní
souvisejících a Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene.
ad 14/2019/12 rozpočtové opatření č. 4/2019

ad 14/2019/8

RO souhlasí:
ad 14/2019/9 se stavbou zemní kabelové přípojky NN dle PD – Šilheřovice, Úzká, p. č. 685/3,
smyčka NN - z hlediska silničního správního úřadu. Účelem vyjádření je vydání
územního rozhodnutí.
se stavbou zemní kabelové přípojky NN dle PD – Šilheřovice, Úzká, p.č. 685/3,
smyčka NN. Rada obce schvaluje Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného
břemene a pověřuje starostu podpisem.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Uzavření komunikace Rakowiec
Vážení spoluobčané,
dovolte nám, abychom vám oznámili, že v období od 10.6.2019 – 10.8.2019 bude probíhat
plánovaná rekonstrukce komunikace „Rakowiec“. Z toho důvodu bude daný úsek trvale
uzavřen. Omlouváme se za způsobené komplikace.
Radek Kaňa, starosta Obce Šilheřovice
Grzegorz Utracki, wojt Gminy Krzyzanowice
Grzegorz Swoboda, starosta PowiatuRaciborsiego
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Opis vody
Vážení spoluobčané, v posledním týdnu v červnu 2019 ( 24. – 30. 6.2019 ) se budou v naší
obci provádět opisy vody, které bude provádět náš zaměstnanec p. J. Aujezdský.

Čipování psů
Vážení spoluobčané,
od 1. 1. 2020 bude platit povinné čipování psů, proto je nutno mít psa čipovaného,
aby platilo očkování proti vzteklině. Pokud nebudou někteří psi čipováni, nebude možno
psy očkovat proti vzteklině.
V případě zájmu o čipování, je třeba se nahlásit na obecním úřadě. Čipování proběhne
v měsíci říjnu nebo listopadu, cena je cca Kč 300,- až Kč 500,-.
Za obecní úřad Lenka Pecháčková
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Velkoobjemové kontejnery
Dne 20. července 2019 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.

PODĚKOVÁNÍ

Dne 16. května 2019 se v areálu bývalých kasáren Ostrava – Koblov uskutečnilo setkání
spojené se „ Dnem otevřených dveří“ u příležitosti 20. výročí.
Program:

Zahájení
Historie 20 let Nové šance a historie areálu ( p. P. Novák, p. G. Svoboda)
Slovo starosty obce Šilheřovic
Komentována prohlídka areálu a činností Nové šance včetně prohlídky Kol
pro Afriku
Občerstvení

Děkujeme Nové šanci za pozvání na krásnou akci.
Pracovníci OÚ
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
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Průběh oprav : Neptun a zámecké brány.
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EKOLOGICKÁ PORADNA

OBECNÍ KNIHOVNA ŠILHEŘOVICE

Obecní knihovna v roce 2018
Ke dni 31. prosinci 2018 bylo zaregistrováno 4464 svazků. Knižní fond byl tvořen
základním fondem 3952 svazků (knihy v majetku obce) a putovním regionálním fondem,
který je každoročně obměňován a číta 512 knih. Tyto knihy zajišťuje v rámci regionální
spolupráce Knihovna Petra Bezruče v Opavě.
V loňském roce bylo v knihovně 162 zaregistrovaných čtenářů. Skutečný počet
čtenářů je daleko větší, protože si na průkaz některých čtenářů půjčují knihy i další členové
rodiny. V roce 2018 navštívilo knihovnu 1971 návštěvníků a bylo vypůjčeno 3321 knih.
Tak jako každoročně i v tomto roce proběhlo několik kulturních a vzdělávacích akcí
pro žáky základní školy, kde jsme se věnovali jak všeobecné informaci o knihovně, tak
našim i cizím autorům a ilustrátorům dětské literatury. I v tomto roce proběhlo „Pasování
prvňáčků“ na čtenáře spojené s dárkem „Knížka pro prvňáčka“ a malým pohoštěním.
Rovněž děti Mateřské školy navštívily knihovnu, kde si prohlédly pohádkové knihy
a dětské encyklopedie.
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V roce 2018 byl knihovní fond navýšen o dalších 103 knih různých žánrů. Jedná
se nejen o knihy pro začínající čtenáře a pro mláde školou povinnou i studující,
ale i o literaturu naučnou a beletrii. Potěšující je, že v posledních létech přibývá rodičů,
případně prarodičů, kteří vodí do knihovny malé děti. Rovněž mezi šestadvaceti seniory
je většina velmi aktivních čtenářů.
Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil v roce 2018 celostátní akci
na podporu čtenářské gramotnosti „ČTENÁŘ ROKU 2018 – nejmladší čtenář“.
Nejmladším čtenářem tohoto roku byl Tomáš Krivačka (2012), který si v tomto roce
vypůjčil a přečetl 20 knih.
Základní informace :
Půjčovní doba je každé pondělí od 14.00 do 18.00 hodin.
Registrační poplatek pro děti do 15 let je 20,-Kč / rok,
pro mládež od 15 let a dospělé 50,-Kč / rok,
pro čtenáře starší 70-ti let je registrace zdarma.
On-line katalog knih www.okpb.cz/clavius/silherovice,
nebo na adrese http://www.okpb.cz:666/Opava/.

Webová stránka : www.knihovnasilherovice.webk.cz
E-mail : knihovna.silherovice@seznam.cz
Telefon. číslo: 597589806 ( pouze v pondělí od 14.00 – 18.00hod )
Mgr. Ludmila Janoschová

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Je červen, venku parno, horko a děti se ve školce chladí v příjemné teplotě staré
budovy školky. Před 30 lety, když jsem nastupovala do školky jako učitelka a později jako
ředitelka školky, bylo v interiéru všechno jinak. Prostory tříd byly děleny zděnou
přepážkou s dřevěnou vestavěnou kuchyní, na „velkou“ třídu přiléhaly dvě ložnice.
Koupelna dětí byla vybavena tak, jako v té době všechny starší školky. Mnoho z Vás
si školku z této doby pamatuje. Nedostatky ve vybavení nahrazovaly všechny
zaměstnankyně aktivitou, nápady a zapojením do veřejného života v obci. Když
si prohlížím staré fotografie z této doby, poznávám „děti“, dnes už tatínky a maminky,
které dnes vodí své ratolesti do školky, která se za těch třicet let hodně změnila.
Po stavebních úpravách, došlo k mnoha změnám ve vybavení nejen nábytkem, koberci,
koupelnou, třídami apod., ale hlavně ve vybavení pomůckami, polytechnickém vybavení
apod. Děti dnes přicházejí do tříd barevných, veselých, které jim umožňují prožívat svůj
čas ve společnosti kamarádů se spoustou aktivit, které je připravují na to, aby byly
samostatné, zvídavé, sociálně vyspělé, připravené pro vstup do základní školy. Zásluhu
na tom, jak se děti cítí a jak všechno prožívají, mají hlavně učitelky MŠ, které mají vždy
snahu jim předat to nejlepší. Mé poděkování patří bývalým kolegyním - p. Maloňové,
Šústkové, Vybrancové, Kaločové, a v neposlední řadě nynějším kolegyním p. Mikundové,
Slavíkové a Šlosárkové. Každý umíme něco, a když se všichni dali dohromady, tak to snad
k něčemu bylo. Neméně důležití jsou provozní zaměstnanci – p. Valenková, Vraníková,
Plačková, Sochová, Adamczyková, bez jejich každodenní práce by chod školky nebyl
možný. I jim patří můj velký dík.
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Všechno jednou končí, a tak letos odchází do školy 10 předškoláčků, kteří budou
„šerpováni“ v pátek 14. 6. na školáky. Budeme jim držet palce, ať vstoupí do školy
pod vedením nového ředitele s úspěchem a hlavně spokojení a šťastní.
Mé poděkování patří všem rodičům, které jsem za své působení v Šilheřovicích
poznala. Život přináší i chvilky, které nejsou vždy ideální, ale nikdy jsem se nesetkala
s takovou nepříjemností, která by mě znechutila a odradila od práce s dětmi. I Vám všech
děkuji za krásná léta.
Na závěr mi dovolte, abych poděkovala také všem čtyřem starostům, které jsem
za svého působení poznala. Každý se snažil ze svého pohledu udělat pro školku maximum.
Jestli to stačilo, posoudíte sami.
Přeji všem občanům Šilheřovic krásné prázdniny, dovolenou a odpočinek.
Jana Návratová - MŠ Šilheřovice

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE
Akce ZŠ v květnu a červnu 2019
Datum

Akce

3. setkání z grantu Silesia PROHLOUBENÍ SPOLUPRÁCE
ZÁKLADNÍCH ŠKOL Šilheřovice a Chalupky
Projektový den ve škole – Motani – přednáška cestovatelů:
7.5.
Florida + Havaj pro celou ZŠ
13.5.
Přednáška p. Křižáka o Japonsku (7. tř.)
4. setkání z grantu Silesia PROHLOUBENÍ SPOLUPRÁCE
13.5.
ZÁKLADNÍCH ŠKOL Šilheřovice a Chalupky
5. setkání z grantu Silesia PROHLOUBENÍ SPOLUPRÁCE
ZÁKLADNÍCH ŠKOL Šilheřovice a Chalupky
Setkání pedagogů ZŠ v Chalupkách a Šilheřovicích
15.5.
s představiteli gminy Křižanovice a obce Šilheřovice
u přípežitosti 20. výročí partnerství základních škol.
Projektový den mimo školu – 7. tř.: Děhylov – Kozmice –
17.5.
Dolní Benešov
6. tř. – návštěva ZOO Ostrava
6. setkání z grantu Silesia PROHLOUBENÍ SPOLUPRÁCE
21.5.
ZÁKLADNÍCH ŠKOL Šilheřovice a Chalupky
22.5. – 24.5. Školní výlet 9. tř. – Velké Losiny
24.5.
Školní výlety 1. – 8. tř.
28.5.
Dopravní hřiště Hlučín – praktické znalosti – 4. tř.
7. setkání z grantu Silesia PROHLOUBENÍ SPOLUPRÁCE
29.5.
ZÁKLADNÍCH ŠKOL Šilheřovice a Chalupky
Olympiáda příhraničních škol v Píšti
Umístění: 1. místo: ZŠ Hať
30.5.
2. místo: ZŠ Píšť
3. místo: ZŠ Křižanovice
4. místo: ZŠ Šilheřovice
31.5.
Ochrana člověka za mimořádných událostí
Focení žáků
31.5.
Vystoupení žáků 9. tř. na akci OÚ Kácení máje (p. Koperová)
6.5.

KVĚTEN
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Příhraniční olympiáda v Píšti
Dne 30. 5. se vybraní žáci 6., 7., 8. a 9. třídy zúčastnili sportovního zápolení na olympiádě
v Píšti. 22 sportovců se s vervou pustilo do soutěžení v disciplínách, kterými byli fotbal,
florbal, ringo a přespolní běh, a se ctí se utkali se soupeři z Hati, Píště a polských
Krzyzanowic.
Celá soutěž probíhala ve dvou kategoriích, a to kategorie mladší žáci (6., 7. třída) a starší
žáci (8., 9. třída), přičemž obě kategorie měly stejné disciplíny. Žáci se snažili a bojovali
ze všech svých sil. A jak to dopadlo?..., následovně… Ve fotbale starších žáků jsme
vybojovali pěkné 3. místo, mladší žáci si v této disciplíně odvezli taktéž stříbrné medaile,
ve florbalu byli jak mladší, tak i starší žáci na 3. místě a 3. místo si rovněž vybojovali starší
žáci v ringu. Nejrychlejším běžcem, ze všech zúčastněných, přespolního běhu naší skupiny
byl Maxmilián Jakubík, který získal stříbrnou medaili.
Všem sportovcům moc děkujeme a budeme se těšit na další zápolení, třeba zase u nás
v Šilheřovicích…
Za ZŠ Šilheřovice Mgr. Lucie Plačková
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Datum
3.6.
4.6.
4.6.
7.6.

7.6.

ČERVEN
12.6.
14.6.
17.6.
20.6.
27.6.
28.6.

Akce
8. setkání z grantu Silesia PROHLOUBENÍ SPOLUPRÁCE
ZÁKLADNÍCH ŠKOL Šilheřovice a Chalupky
Projektový den mimo školu – Planetárium (3. – 5. tř.)
Návštěva Landeku – 1. tř. (Mgr. Bachroníková) – akce Balónek
9. setkání z grantu Silesia PROHLOUBENÍ SPOLUPRÁCE
ZÁKLADNÍCH ŠKOL Šilheřovice a Chalupky
Beseda se spisovatelkou Mgr. Evou Tvrdou pro 2. st. ZŠ
Chtěla bych p. spisovatelce touto cestou velmi poděkovat
za pravidelné besedy, které pro naši školu pořádá. Oceňujeme
její milý a přátelský přístup k dětem 1. i 2. stupně, stejně
tak ochotu a vstřícnost, s jakou k této akci přistupuje.
Exkurze 9. tř. na čističku odpadních vod v Šilheřovicích
(Mgr. Bachroníková)
10. závěrečné setkání z grantu Silesia PROHLOUBENÍ
SPOLUPRÁCE ZÁKLADNÍCH ŠKOL Šilheřovice
a Chalupky
Přednášky o rapové hudbě pro celou ZŠ
Přehled oborů na SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb pro žáky
8. tř. ZŠ (Mgr. Plačková)
Loučení s 9. třídou a rozdání vysvědčení vycházejícím žákům
Předání vysvědčení žákům 1. - 8. třídy, zakončení školního roku
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Vážení rodiče a spoluobčané,
vzhledem k ukončení mého funkčního období ředitelky ZŠ a MŠ Šilheřovice děkuji všem
rodičům za dlouholetou spolupráci, vstřícnost a podporu školy ve všech jejich aktivitách.
Děkuji zástupcům Unie rodičů za mnoho akcí pro děti i rodiče, které organizovali ve svém
volném čase. Finanční zisk byl vždy věnován dětem na výlety, loučení s 9.tř., případně
s 1. st. (5. tř.), vítání prvňáčků, lyžařské výcviky, tomboly maškarních plesů a diskoték …
Děkuji předsedkyni UR paní Karle Smolkové za perfektní domluvu při všech akcích
a podporu při jednání s rodiči dětí, byla nepostradatelným a skvělým prostředníkem mezi
rodiči a školou.
Děkuji zastupitelům obce za finanční podporu školy v rámci grantů, které musela obec
nejprve předfinancovat, protože jinak bychom na ně nikdy nedosáhli a nemohli bychom
o ně ani žádat (naučná školní zahrada na 2. stupni, venkovní průlezky v MŠ, prohloubení
spolupráce s partnerskou školou v Chalupkách)
Děkuji panu starostovi Mgr. Radku Kaňovi za vstřícný přístup ke všem požadavkům školy,
za zvelebení budov 1. i 2. stupně, vybudování sportovního volejbalového hřiště na 2. stupni
a pravidelnou údržbu velkých travnatých ploch u budovy 2. st.
Děkuji všem zaměstnancům OÚ za ochotu, s jakou pro školu vše zajišťují.
Děkuji jednotlivým složkám v Šilheřovicích, které se věnují našim žákům v rámci
volnočasových aktivit.
Děkuji za spolupráci Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb v Šilheřovicích,
především paní ředitelce Ing. Dianě Volejníčkové i předcházející paní ředitelce Ing. Marii
Měchové, protože byly k základní škole vždy vstřícné a laskavé, díky nim bylo plnění
jednotlivých grantů mnohem snadnější.
Největší poděkování chci vyjádřit svým kolegům a spolupracovníkům ze základní
i mateřské školy. Bez jejich obětavé práce by tato škola nemohla existovat. Příprava
programů pro žáky nad rámec výuky, účasti v soutěžích sportovních i vědomostních,
spolupráce s partnerskou školou a mateřskou školou v Chalupkách, exkurze, výlety,
spolupráce s Unií rodičů a obcí, příprava veřejných vystoupení – to všechno je snaha dát
dětem něco navíc.
Přeji naší základní i mateřské škole šťastná léta a skvělou spolupráci s rodiči dětí.
Mgr. Silvie Žvaková

Základní školu v Šilheřovicích opět navštívila spisovatelka Eva Tvrdá
Začátkem měsíce června 2019 jsme mohli na Základní škole v Šilheřovicích opět přivítat
paní spisovatelku – Evu Tvrdou. Jsme rádi, že vždy s ochotou přijme pozvání a do naší
školy ráda zavítá. Beseda byla uspořádána ve čtyřech blocích (podle věku žáků) a zúčastnil
se jí 1. i 2. stupeň.
Besedy jsou vždy tematicky zaměřeny. Nejinak tomu bylo i nyní. Tentokrát byl zřetel
kladen na oblast Hlučínska a jeho vývoje v časové ose. Žáci byli rovněž seznámeni
s nelehkým životem zdejšího obyvatelstva a každodenností. Paní Tvrdá svůj výklad
doplňovala četbou krátkých povídek, které o dané problematice dostatečně vypovídaly.
- 18 -

Děkujeme paní Evě Tvrdé za čas, který nám věnovala, a přejeme hodně úspěchů v její
práci!
Mgr. Pavlína Řehánková
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Pohled sám na sebe a vztah já a ty
Pohled sám na sebe a vztah já a ty – tak se nazýval program pro podporu sociálních vztahů,
který v naší Základní škole v Šilheřovicích realizovalo Centrum pro rodinu a sociální péči
Ostrava. Přednášela paní Marie Fridrichová, a to ve dvouhodinových blocích pro sedmou,
osmou a devátou třídu.
Program ukázal, že pochopení sebe sama a zdravé sebepřijetí jsou nutným předpokladem
pro zdravou osobnost. Mluvilo se o potřebě prožívat vztahy, o zralé lásce, o sexualitě.
Sexualita byla představena jako vysoce pozitivní hodnota, ke které lze přistupovat s úctou,
odpovědností a smysluplně. Charakterizovány byly pojmy zamilovanost, doba chození
a náplň doby chození. Na drobných příbězích z praxe byl hledán klíč, jak budovat kvalitní
a perspektivní vztah. Cílem celého programu bylo hledání zralého vztahu k druhému
člověku i k sobě samému.
Program byl uskutečněn v rámci školské primární prevence s názvem Škola osobního
života.
Mgr. Pavlína Řehánková
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

V květnu a na začátku června odehráli naši minižáci, žáci, muži B a muži A následující
zápasy: U minižáků a žáků přikládáme také konečné tabulky soutěží.
MINIŽÁCI
Háj ve Slezsku – Šilheřovice 6:3
Šilheřovice – Píšť 3:9
Baník Ostrava – Šilheřovice 2:0
Darkovice – Šilheřovice 9:3
Šilheřovice – Hať 3:15
Dolní Benešov A – Šilheřovice 3:0
Rk.

Družstvo

Záp.

1

Baník Ostrava

2

+

0

-

Skóre

Body

18

17 1

0

185:68

52

Kravaře

18

15 0

3

178:77

45

3

Dolní Benešov "A"

18

13 0

5

178:83

39

4

Hať

18

12 1

5

155:95

37

5

Dolní Benešov "B"

18

9

3

6

119:108

30

6

Darkovičky

18

7

1 10

91:105

22

7

Píšť

18

4

1 13

66:150

13

8

Darkovice

18

4

0 14

72:149

12

9

Háj v/S

18

3

1 14

87:161

10

10

Šilheřovice

18

2

0 16

37:172

6

ŽÁCI
Šilheřovice – Bohuslavice 6:2
Oldřišov – Šilheřovice 9:4
Malé Hoštice – Šilheřovice 5:1
Šilheřovice – Dobroslavice 1:4
Rk.

Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

Body

1

Pustá Polom

14

12

1

1

88:30

37

2

Malé Hoštice

14

11

1

2

98:22

34

3

Strahovice

14

10

0

4

58:38

30

4

Oldřišov

14

7

1

6

78:49

22

5

Dobroslavice

14

5

2

7

39:43

17

6

Bohuslavice

14

3

2

9

27:55

11

7

Šilheřovice

14

2

2

10

34:77

8

8

Píšť

14

1

1

12

36:144

4
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MUŽI B
Šilheřovice B – Sudice 3:1
Závada – Šilheřovice B 4:1
Šilheřovice B – Dolní Benešov B 1:2
Bohuslavice B – Šilheřovice B 4:5
Chuchelná B – Šilheřovice B 5:1
Šilheřovice B – Hať 2:3
MUŽI A
Krásné Pole – Šilheřovice 2:6
Šilheřovice – Darkovice 2:0
Ostrava-Jih – Šilheřovice 2:2
Šilheřovice – Strahovice 1:0
Šilheřovice – Slovan Ostrava 2:4
Bohuslavice – Šilheřovice 0:1

Dne 1. 6. se uskutečnil tradiční vesnický turnaj za účasti týmů Vrchu, Středu, Spodku
a Kocurkova, ve kterém tentokrát zvítězilo mužstvo Kocurkova a ukončilo tak tříletou
nadvládu týmu Středu. Celá akce se opět velmi vydařila a organizátoři se těší, že všechny
účastníky uvidí příští rok na dalším, tentokrát již 20., ročníku turnaje.
Poděkování sponzorům turnaje:
Jan Čecháček st.
Autodoprava Martin Fulneček
Jan Svěrkoš
Karel Uvíra
Restaurace Na náměstí - Jan Čecháček ml.
Petr Válek
Libor Pindur
Manželé Haladejovi
M + K Pekárna
Stolařství Hudeček
Stolařství Miník
Daniel Václavík
Manželé Tvrdí
Mirek Piskalla
Tomáš Kubenka
Obecní úřad Šilheřovice

Rotschildova cukrárna
Vilibald Thomas
Autoservis KAMA
Stanislav Machala
Krámek Na návsi
Dorota Čecháčková
Karel Reichel
Daniel Reichel
Kofola
Unie rodičů
Spolek rybářů Šilheřovice
Milan Žebrák
rodina Hoffrichterova
Stolařství Sikora
Vlasta Billá

VÝSLEDKY A KONEČNÁ TABULKA TURNAJE
Spodek – Střed 1:1 PR 3:4
Kocurkov – Vrch 1:1 PR 3:1
Spodek – Vrch 2:0
Kocurkov – Střed 1:0
Spodek – Kocurkov 0:3
Střed – Vrch 1:2

Nejstarším hráčem turnaje byl Pavel Duda z týmu Vrchu.
Nejlepším střelcem byl pak vyhlášen Roman Schulla, který hraje za Kocurkov.
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TÝM

V

VP

PP

P

BODY

KOCURKOV

2

1

0

0

8

SPODEK

1

0

1

1

4

VRCH

1

0

1

1

4

STŘED

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

Sportovní aktuality PGCOV
Extraliga mužů
Mužský tým zahájil extraligu na hřišti v Sokolově. Jen pro připomenutí, v týmu je 6 hráčů,
kdy se v každém z prvních pěti kol zapisuje 5 nejlepších výsledků a ten nejhorší se škrtá.
V náročných větrných podmínkách, především v prvním kole, se našemu týmu dařilo.
Všichni hráči, jejichž výsledky byly započítávány, odehráli kolo pod 80 ran. Druhé kolo
bylo v méně náročných podmínkách, náš tým ale předvedl v součtu o 7 ran horší výkon
a po dvou kolech se umístil na 4. místě. Je třeba vyzdvihnout debut Jana Piperka, který
odehrál na první extralize velmi dobrá dvě kola 79,77. Honza byl doplněn dlouholetým
kapitánem Tomášem Sokolovským 78,82, Petrem Zímou 78,77, Ondřejem Chlebišem 79,81,
Ondřejem Čmielem 84, Vojtou Pittermannem 83 a naším dlouhodobě nejlepším hráčem
Janem Jedličkou 72,76. Další pokračování extraligy proběhne na konci července na hřišti
v Telči. Velké díky patří Moravskoslezskému kraji za podporu týmu v této dlouhodobé
soutěži, stejně jako našemu klubu.
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I. liga žen
Po loňském sestupu z extraligy vstoupil ženský tým do letošního ročníku I. ligy s jasným
cílem, co nejrychleji se vrátit do nejvyšší soutěže. První dvě kola odehrálo naše družstvo
na domácím hřišti v Šilheřovicích. Zprávy o skvěle připraveném hřišti a rychlých greenech
se k nám dostaly až do Sokolova. Děvčata hrála ve složení Katarína Drocárová 79,75, Nela
Nováková 84,82, Olga Prachařová 86,81, Tereza Vidurová 85,79. Po prvních dvou kolech
ženy splnily cíl a jsou první. Stejně jako mužský, je i ženský tým podporován
Moravskoslezským krajem.

Rekonstrukce památek v parku
Stavební práce na opravě památek v rámci projektu Šilheřovice a Krzyżanowice, místo
odpočinku a aktivity, pokračují podle plánu. Na Neptunově kašně již byla provedena
úprava vnitřních stěn torkretováním (nástřik betonu), restaurátoři očistili sousoší Neptuna,
provedli chemickou stabilizaci kamenného materiálu a připravili nerezové kotvy
pro doplnění zničených částí. V současné době se realizuje sanace a oprava betonové
obruby kašny. Je připraven výkop pro osazení armaturní šachtice, ve které bude kompletní
technologické zařízení pro funkčnost fontány.
Z Kančí brány byla odvezena obě sousoší do ateliéru, kde budou prováděny restaurátorské
práce. Most, který je součástí Kančí brány bude po přečerpání vody kompletně opraven.
Přístup na cvičnou louku bude umožněn přes provizorní hráz.
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Rovněž na Ostravské bráně již byly zahájeny restaurátorské práce, kovaná křídla brány
byla převezena do dílny uměleckého kováře.
Vzhledem k tomu, že vlastník příjezdové komunikace ke cvičné louce neumožnil s ohledem
na nedostatečnou únosnost vozovky průjezd nákladních vozidel ke Kančí bráně, musí být
tato doprava vedena přes park. Omlouváme se tímto všem hráčům za snížený komfort hry
v době průjezdu vozidel a stavebních strojů.

Očištěné sousoší

Oprava zadní části obruby
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Torkretování stěn kašny

Nové lampy na můstku
Trochu to trvalo, ale dočkali jsme se. Lampy na můstku se měnily za větší a hlavně tak svůj
slib dodržel umělecký kovář Martin Bundil. Jsou krásnější? Určitě:) Děkujeme
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Sázeli jsme stromy s firmou Sázíme stromy
Zámecký park v Šilheřovicích je nádherná lokalita se silným duchem a historií. Jsme rádi,
že ve spolupráci s firmou „Sázíme stromy“ můžeme pomoci naší nádherné a historicky
cenné lokalitě. Sázení 18 stromů proběhlo díky 8 dárcům a 10 stromů bylo financováno
z the Origins Green The Planet Fundof Tides Foundation, a to v lokalitě naproti Dolního
dvora. Ruku k dílu v sobotu 30. 3. 19 přiložili hlavně členové PGCOV včetně mládeže
z tréninkového centra a místní občané.
Velký dík za přípravu a vstřícnost patří guru „Sázíme stromy“, paní Lence Dočkalové.
Všem zúčastněným moc děkujeme!

Soustředění Welten 2019
Od 4. – 7. 4. 2019 proběhlo již tradiční soustředění členů klubové reprezentace PGCOV
na slovenském hřišti Welten za účasti patnácti hráčů. Čtyři dny plné golfu, za silného větru
a s občasnou dešťovou přeháňkou, určitě pomohou všem zúčastněným ke zlepšení
a dosažení dobrých výsledků v nadcházející sezóně.
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GOLF PRO ŠILHEŘOVIČÁKY A VŠECHNY Z REGIONU
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Naši hráči na Světové jamkovce
Dva naši členové klubu, kterými jsou Jan Rakowski a Jason Fitzgerald, se přes kvalifikace
konané v ČR dostali až na finále světové jamkovky do Dubaje. V zimním období
pak soupeřili s hráči z celého světa na špičkově upraveném hřišti. Soutěž je oblíbená i díky
tomu, že hráči hrají s odečtem HCP.
Jason bohužel prohrál v prvním utkání, Honza postupně postupoval přes hráče z Indie,
Švédska, Lotyšska, až v semifinále podlehl dalšímu hráči z Indie a skončil na 3. místě.

Jan Rakowski

Jason Fitzgerald
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POZVÁNKA
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KALENDÁŘ

Kalendář kulturních a sportovních akcí v roce 2019 pořádaných místními spolky,
složkami a organizacemi v obci Šilheřovice

Termín

Název

Pořadatel

Místo

16. srpna 2019
17. srpna 2019
16. - 18. srpna 2019

Odpustový karneval
Odpustová zábava
Šilheřovický odpust
Letní kino - ukončení
prázdnin

TJ Sokol + ODS
Obecní úřad

Hřiště TJ Sokol
Baumšula
Baumšula

Obecní úřad

Baumšula

Prajzský sportovní
klub

Hřiště TJ Sokol

30. srpna 2019

7. září 2019

Šilheřovický šlaušek

14. září 2019
27. září 2019
29. září 2019

Strassenfest
Vinobraní
Mše svatá za obec

Obecní úřad
Obecní úřad

Hřiště TJ Sokol
Baumšula
Kostel

11. října 2019
18. října 2019

Setkání s jubilanty
Den seniorů

Obecní úřad
Klub důchodců

Restaurace
Sál OÚ

Obecní úřad

Hřbitov

Obecní úřad

Baumšula

8. listopadu 2019
29. listopadu 2019

Uctění památky
válečných veteránů
Rozsvícení vánočního
stromu

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2019 partnerských
obcí v rámci česko-polské spolupráce

p. č.
19.
20.
21.
22.
23.

Název akce
Raffting – „Otvírání hraničních meandrů na řece Odře„
Den obce
Mezinárodní turnaj v kopané seniorů „O pohár Gminy
Krzyzanowice„
Odpust Píšť 2019, odpustový koncert duchovní hudby,
zábavný lunapark, tradiční ohňostroj
Odpustové veselice ODPUST FEST 2019 na prostranství
před OÚ
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Termín
29.06.2019
29.06.2019
06.07.2019

Organizátor
Krzyzanowice
Hať
Krzyzanowice

10.08.2019

Píšť

09.-12.08.2019 Píšť

24.

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Píšťský odpust - 2 bohoslužby, odpolední koncert
duchovní hudby
Píšťský odpust – odpustové karnevaly
Tradiční turnaj v minigolfu
Haťské dožínky – 26. ročník
XI. Mezinárodní závody v požárním sportu CTIF
mládežnických družstev hasičů
Dožínky Gminy v Rudyszwaldzie
Okresní výstava chovatelů
Chovatelská a zahrádkářská výstava
Krmáš ke cti sv. Matouše
Zahrádkářská podzimní výstava ovoce, zeleniny a hobby
Mezinárodní bowlingový turnaj

35.
36.
37.

Adventní prodejní výstava
Vánoční trhy
Vánoční ladění

25.
26.
27.
28.

11.08.2019

Píšť

09.-11.08.2019 Píšť
22.08.2019
Píšť
25.08.2019
Hať
Krzyzanowice
07.-08.09.2019
07.-08.09.2019
21.-22.09.2019
22.09.2019
21.-23.09.2019
15. nebo
22.11.2019
24.11.2019
08.12.2019
12/2019

Krzyzanowice
Píšť
Hať
Hať
Píšť
Krzyzanowice
Píšť
Hať
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.
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