Šilheřovický zpravodaj
Duben 2019

„Ukliďme svět, ukliďme Česko“
5. dubna 2019

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
začátkem tohoto měsíce se naše obec zapojila do projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.
Velice rád bych ještě jednou poděkoval žákům a vyučujících horního stupně ZŠ, studentům
a vyučujícím střední školy, zaměstnancům obecního úřadu a v neposlední řadě klientům
probačního domu Nová šance za jejich pomoc s úklidem našeho rozlehlého katastru.
Celkově jsme nasbírali více jak 3 desítky sto-litrových pytlů odpadu (plasty, sklo, plechovky
a jiné), pneumatiky od osobních vozidel, plastové nádrže a jiné věci nepatřící do přírody!
Milí spoluobčané, závěrem přijměte pozvání na akci „Stavění máje a pálení čarodějnic“,
která proběhne v úterý 30. dubna v našem oblíbeném areálu „Baumšula“. Těšíme se na vás!

Za Radu obce, Radek Kaňa - starosta

ZASTUPITELSTVO OBCE

Výpis z usnesení z 3. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 18. 3. 2019
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 3/2019/1
Program jednání, předložený starostou obce doplněný o bod: „Přijetí dotace
– Oprava komunikace Rakowiec“ a rozhodlo, že o každém bodu programu
se bude hlasovat samostatně a veřejně
ad 3/2019/3
Ověřovatele zápisu Radima Janoše a Mgr. Marcelu Niedermeierovou
ad 3/2019/5
Zprávu starosty obce o kontrole usnesení ZO č. 2 konaného dne 12. 12. 2018
ad 3/2019/9
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na rok 2020 – 2022 včetně splátek
dlouhodobého úvěru do roku 2039
ad 3/2019/11 Účetní závěrku obce Šilheřovice k rozvahovému dni 31. 12. 2018
ad 3/2019/13 Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
na projekt "Oprava hraniční cesty - Rakowiec"
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
ad 3/2019/4
Platnost zápisu ze zasedání ZO č. 2 konaného dne 12. 12. 2018
ad 3/2019/6
Zprávu o činnosti Rady obce č. 3/2018 – 8/2019
ad 3/2019/7
Rozpočtová opatření č. 1-2/2019
ad 3/2019/8
Zprávu o výsledcích inventarizace majetku obce za rok 2018
ad 3/2019/10 Zprávu o činnosti Finančního výboru
ad 3/2019/12 Výroční zprávu Obecního úřadu v Šilheřovicích za rok 2018 o poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
ad 3/2019/13 Starostu obce podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na projekt "Oprava hraniční cesty - Rakowiec"
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RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 6. 3. 2019 č. 9/2019
RO schvaluje:
ad 9/2019/3 žádost o provedení internetové přípojky v zemi ze stávající trasy telefonních
kabelů, které vedou pod asfaltovou komunikaci. Žadatel je však povinen
místo výkopu uvést do původního stavu.
ad 9/2019/4 Inventarizační zprávu za rok 2018
ad 9/2019/5 Směrnici o oběhu účetních dokladů. Aktualizovaná Směrnice o oběhu
účetních dokladů nabývá účinnost 6. 3. 2019, tímto se ruší Směrnice o oběhu
účetních dokladů č. 3/2002 ze dne 10. 9. 2002 ve znění Dodatku č. 1 ze dne
1. 12. 2014.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 27. 3. 2019 č. 10/2019
RO schvaluje:
ad 10/2019/2 výběr nejvhodnější nabídky v řízení na stavební práce s názvem „Oprava
místní komunikace Rakowiec“. Jedná se o nabídku společnosti Jankostav
s.r.o., se sídlem Štěpaňáková 714/31, 719 00 Ostrava-Kunčice (IČO:
258 55 581). Nabídková cena činí 5.698.581,28 Kč bez DPH.
ad 10//2019/3 termíny zápisů dětí do ZŠ a to dne 12.4.2019 od 10:00 do 17:00 hodin
a do MŠ dne 7.5.2019 od 9:00 do 16:00 hodin
ad 10/2019/4 žádost ředitelky ZŠ Šilheřovice o předfinancování mikroprojektu
realizovaného v rámci Euroregionu Silesia v programu Interreg
„Prohloubení spolupráce základních škol na CZ-PL pohraničí“. Jedná se
o 1. převod financí ve výši 68.000 Kč na mzdové prostředky (koordinátor,
účetní, zpracování pracovních listů). Registrační č. projektu:
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001588.
ad 10/2019/5 Odpisový plán lanové pyramidy v MŠ Šilheřovice pro rok 2019
ad 10/2019/7 a) Domovní přípojky a to vodovod polyethylen o průměru 32 mm a oddílná
splašková kanalizace PVC 160 mm jsou již vyvedeny na dotyčný pozemek
p.č. 1619/66. Proti připojení na tyto sítě není ze strany provozovatele
námitek.
b) udělit souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace parc.č. 1619/16
na pozemek p.č. 1619/66 vše v k.ú. Šilheřovice s tím, že je nutno doložit
stanovisko Policie ČR – Dopravní inspektorát Opava. Místní komunikace
zůstane v majetku obce.
ad 10/2019/9 Smlouvu o přeložce č. Z_S24_12_8120063393 od společnosti ČEZ
Distribuce a. s.
RO neschvaluje
ad 10/2019/6 poskytnout podporu na provoz Linky bezpečí, z.s.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

MILÍ SPOLUOBČANÉ,
PROSÍME O ZVÝŠENOU POZORNOST. V NAŠÍ OBCI NEZNÁMÁ
OSOBA STŘÍLÍ PO DOMÁCÍCH ZVÍŘATECH.
JAKÉKOLI INFORMACE PŘEDEJTE MĚSTSKÉ POLICII HLUČÍN
(505 020 202) NEBO PČR HLUČÍN (974 737 701).
DĚKUJEME ZA SPOLUPRÁCI.

Očkování psů
V sobotu 1. června 2019 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 s doplatkem Kč 20,Doočkování již nebude!!!

Odstávky
Přehled plánovaných odstávek na distribučním území společnosti
ČEZ Distribuce, a. s.
30.04.2019 (08:00 - 18:00) - plánovaná odstávka č. 110060616643
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Šilheřovice - Kostelní

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Mirosław Hermaszewski a Vladimír Remek na krátké obědové pauze
v Šilheřovicích. Jediný polský a československý kosmonaut, kteří se v rámci
programu Interkosmos dostali do vesmíru.

Způsoby platby v autobusech
Cestující, kteří mají dlouhodobé časové jízdenky, tak změnu nepocítí vůbec. Cestující
na jednotlivé jízdenky si budou muset zvyknout, že jízdenku již nezakoupí u řidiče,
ale musí si ji pořídit v předprodeji a označit ve vozidle. Jízdenky v naší obci zakoupíte
v Tero marketu a na České poště. Cestující však budou mít možnost se u kterýchkoli dveří
odbavit při nástupu pomocí karty ODISka s nahranou elektronickou peněženkou nebo také
běžnou bezkontaktní bankovní kartou.
Platba jízdného bankovními kartami ve vozidlech MHD Ostrava je stále populárnější
a zaznamenává trvalý nárůst zájmu cestujících. Použití bankovní karty i ODISky je přitom
velmi jednoduché: při každém nástupu stačí přiložit kartu ke čtecímu zařízení.
Tím je cestující ve vozidle zaevidován a za cenu 20 Kč může jet tímto spojem až třeba
na konečnou. Pokud navíc cestující přestoupí do 45 minut od prvního nástupu na jiný spoj
(zde opět při nástupu přikládá kartu), cestuje již v návazném spoji zdarma. Pokud cestující
hodlá jet pouze krátkou vzdálenost (do 10 minut) a nechce na žádný další spoj přestupovat,
přiloží bankovní kartu k zařízení také před výstupem. Tím si sníží cenu jízdenky na 14 Kč.
V případě bankovních karet systém na konci dopravního dne automaticky spočítá
nejvýhodnější cenu jízdného. Pokud cestující během dne cestuje více, nikdy za daný den.

Na lince č. 293 si cestující mohou jízdenku zakoupit přímo u řidiče.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Milí čtenáři,
vrcholí nám postní doba a skrze pašijový týden vstupujeme do nejkrásnějšího období
křesťanského roku – VELIKONOCE. Budeme slavit Kristovo vzkříšení a radovat se z Jeho
vítězství nad smrtí, které také nás utvrzuje v naději, že jako On i my jednou z mrtvých
vstaneme a budeme mít účast v nebeském království.
Když se nad tím ale člověk zamyslí, tak právě Kristovo vzkříšení je jednou
z nejnáročnějších otázek víry, která je doprovázena spousty pochybnostmi. Přiznejte si,
že i vy jste si někdy řekli: „Je to pravda? Vstal opravdu Ježíš z mrtvých? Není to trošku
jinak?“ Možná jsme nad těmito otázkami mávli rukou, možná jsme je nechali někde
hluboko v hlavě uložené, možná jsme je překryli různými odpověďmi, které se nám
naskytly, možná …
Zkusme si ale představit, že Ježíš opravdu z mrtvých nevstal. Že to, co se píše
v evangeliích je přitažené za vlasy, a zapomeňme na prázdný hrob kdesi v Jeruzalémě.
No, mohli bychom si vystačit s Ježíšem, kterého známe jako náročného Učitele, Lékaře
všech nemocí, Přítele, spravedlivého Horlitele pro Boží zákon, mocného Divotvůrce,
zajímavého Řečníka, neústupného Diskutéra s náboženskými představiteli v Izraeli,
laskavého a milujícího Člověka… scházelo by nám či naší víře v Ježíše něco podstatného?
Vždyť kolik lidí kolem nás v takového Ježíše opravdu věří!
Ale! Zůstává nám jeden maličký problém, bohužel či bohudík. POKUD JEŽÍŠ NEVSTAL
Z MRTVÝCH, pak to znamená, že na plné čáře prohrál. Všechno, co dělal a říkal, s kým se
stýkal a jak bojoval, to všechno je odsouzeno k nezdaru a k zapomenutí, protože to nemělo
smysl – ON PROHRÁL! A přiznáme-li, že Ježíš prohrál, pak také nemá cenu a smysl Jej
následovat, naplňovat Jeho učení ve vlastním životě, žít křesťanské hodnoty, dokonce v Něj
věřit. Ten, koho nazýváme Mistrem a Pánem, prohrál a my dopadneme úplně stejně –
na konci svého života prohrajeme. Vlastně prohráváme už teď.
Kdyby Kristus nevstal… v rodinách by byl klid, protože by se nerozčilovalo
nad velikonočním úklidem; děti by byly zklamané, protože by nebyly prázdniny; holky
by si oddechly, protože by nebyl důvod k pomlázce; kluci by byli naštvaní, protože
by nemohli jít holky „omladit“; politici by se nemuseli hádat, zda je nutné a potřebné
z Velkého pátku udělat státní svátek; prodejci by byli bez zisku, protože by se nepekli
velikonoční beránci; nebyl by důvod věřit v život po smrti.
„Jestliže Kristus nevstal, marné je naše kázání, marná je vaše víra.“, říká apoštol Pavel
(1 Kor 15,14). Pak by celý náš život byl marný ve všem, co děláme. Ale apoštol pokračuje
dále: „Ale KRISTUS VSTAL Z MRTVÝCH, a to jako první z těch, kteří zesnuli!“ (v. 20)
Jedině v Kristově zmrtvýchvstání je vítězství nad smrtí, nad zlem, nad hříchem. A to je
nejen naše víra v Krista, naše naděje v život věčný, ale také velikonoční radost, kterou vám
všem ze srdce přeji. Zároveň přijměte pozvání ke společnému slavení velikonočních
bohoslužeb.
o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti Šilheřovice
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POŘAD VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB
BOHOSLUŽEB 2019
FARNOSTI

ŠILHEŘOVICE

KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE – ŠILHEŘOVICE
18. 4.
Zelený čtvrtek

18:00

19. 4.
Velký pátek

18:00

8:30
křížová cesta

20. 4.
Bílá sobota

21:00
vigilie

8:30 – 18:00
tichá adorace

21. 4.
Boží hod velikonoční

8:30

10:00

22. 4.
Velikonoční pondělí

8:30

KAPLE SV. PETRA A PAVLA – ANTOŠOVICE
21. 4.
Boží hod velikonoční

7:30

22. 4.
Velikonoční pondělí

7:30

ZPOVĚDNÍ DNY VE FARNOSTI
Farní kostel v Šilheřovicích

13. 4.

Kaple v Antošovicích

14:00 – 17:30
vždy přede mší svatou
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MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Z mateřské školy
Právě nás zahřívají teplé jarní paprsky, ale my se vrátíme do zimního období.
V lednu jsme byli na návštěvě v kostele a společně s panem farářem a panem kostelníkem
jsme si povídali o prožitých vánočních svátcích při rozjímání před betlémem. Dětem
se líbilo vhazování penízků andělovi a černouškovi, kteří jim kývali na znamení díků.
Pak následovala doba plískanic, nepěkného počasí, proto jsme se věnovali práci
na tématech v zimě pod názvy „Na ledové kře“, “Kam se, ptáčku, kam schováš“, “Zima
kraluje“, “Zimní olympiáda“, “Pranostiky a obyčeje“. Jak už napovídají názvy, probírali
jsme vše o vodě, počasí, chování ptáků a zvířat v zimním období, povídali si o zdravých
potravinách, otužování, vitamínech. Věnovali jsme pozornost zimním sportům a proběhla
i naše „malá olympiáda“. Pak jsme se vrátili do časů našich předků, když jsme
se seznamovali s tradicemi, obyčeji, slavnostmi, i o tom, jaké činnosti a práce se kdysi
v zimě vykonávaly.
Po práci zábava – k tomu se váže téma „Bez práce nejsou koláče“ a my jsme si také
napekli dobroty a zjišťovali jsme, jak moc se liší zaměstnání rodičů od prababiček
a pradědečků.
K zimě se hodilo hudební představení s názvem „Meluzína“. Děti si osahaly
a zahrály na netradiční hudební nástroje vyrobené ze skořápek různých druhů ořechů,
ze dřeva nebo z papírové tuby.
Ve třídě Berušek – starší děti - proběhlo komunitně osvětové setkání pod názvem
„Poznání antických kultur z mých cest“. Školní asistentka působivě hovořila o zemích,
které navštívila.
A tak jsme se dostali až do jara a přivítali je hudebním projektem s tématem vody.
Děti si vyrobily hudební nástroje třeba z „Kinder“ vajíček, do kterých nasypaly různé
luštěniny, rýži, kamínky, knoflíky. Vyzkoušely si, jak bublá voda foukáním do brčka, které
bylo v plastové lahvi, složili si rybičku ze svačinového sáčku, vybarvily vodníkovy housličky
nebo si zatančily jako víly. Tato akce se velmi vydařila, děti si odnesly spoustu zážitků.
Blíží se doba zápisů do 1. třídy, proto přejeme předškolákům zdárné zvládnutí
tohoto úkolu.

Za rohem jsou i Velikonoce, dovolte nám proto popřát Vám všem krásné jarní svátky
a hodně slunečních paprsků, ze kterých můžeme čerpat pozitivní energii.

M.Šlosárková
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
PRO ROK 2019/20
Informace k zápisu do mateřské školy pro školní rok 2019/20
Mateřská škola Šilheřovice ( Základní škola a mateřská škola Šilheřovice),
Střední 29, 747 15 Šilheřovice v zastoupení ředitelkou školy po dohodě
se zřizovatelem Obcí Šilheřovice a v souladu s odst. 2, §34 zákona č.561/2004 Sb.,
o předškolním vzdělávání, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání,
ustanovila následující podmínky pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu
vzdělávání pro školní rok 2019/20.

Místo pro podání žádosti:
 Kancelář Mateřské školy Šilheřovice, Střední 29, 747 15 Šilheřovice
Termín pro vydávání žádostí a souvisejících tiskopisů:
 29.4.2019 – 30.4.2019 – vždy od 9,00 hodin do 16,00 hodin
 webové stránky mateřské školy (www.mssilherovice.webnode.cz)
Termín zápisu a odevzdání vyplněných žádostí:
 7.5.2019 od 9,00 hodin do 16,00 hodin
 Termínem odevzdání žádosti začíná doba rozhodná pro vyřízení žádostí
ve správním řízení podle předem stanovených kriterií.
Termín pro vydání rozhodnutí (přijaté děti vyvěšením registračních čísel)
 do 16.5.2019 ( písemná forma rozhodnutí k převzetí v případě potřeby)
Osoby odpovědné za příjem žádostí:
 Jana Návratová – vedoucí učitelka MŠ
Požadované doklady k ověření:
 Občanský průkaz rodiče
 Rodný list dítěte
 potvrzení lékaře o očkování dítěte (na evidenčním listu – k vyzvednutí v MŠ)
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Základní školu v Šilheřovicích navštívil pamětník Rostislav Sochorec
Hostem 9. třídy Základní školy v Šilheřovicích byl dne 7. března 2019 již po několikáté
Rostislav Sochorec mladší. Pamětník, který se do Ostravy přistěhoval před padesáti lety
z jižní Moravy. Jeho otcem byl Rostislav Sochorec, československý politik, poslanec
Národního shromáždění, kterého komunistická StB zatkla ještě před únorovým převratem,
a stal se tak jednou z prvních obětí rudého teroru.
Beseda začala shrnutím politických souvislostí po roce 1945, které vedly k únorovému
převratu v roce 1948, kdy se komunistický režim zmocnil vlády v celé naší zemi. Toto
zajímavé a poutavé vyprávění „z pravé ruky“ bylo dokládáno na příkladu celé Sochorcovy
rodiny, na níž komunistický režim velmi těžce dolehl.
Mgr. Pavlína Řehánková

Medailon pamětníka a jeho otce
Ing. Rostislav Sochorec (1931)
- narozen 10. října 1931 ve Starém Městě u Uherského Hradiště
- otec, poslanec Národního shromáždění, zatčen v únoru 1948, ve vězení zemřel, rodina
stíhána
- pracoval jako zemědělský dělník na matčině hospodářství
- v letech 1952–1954 na vojně u PTP
- od roku 1954 v Hydrometeorologickém ústavu v Brně – technik podzemních a
povrchových vod
- od roku 1960 v Hydrometeorologickém ústavu v Ostravě – hydrolog
- od roku 1990 ředitel pobočky ČHMÚ v Ostravě
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- člen a IT pracovník Ústřední rady Svazu PTP – VTNP ČR
- žije v Ostravě
Dr. Ing. Rostislav Sochorec (2. 7. 1900 - 13. 5. 1948)
- byl již před válkou poslancem Národního shromáždění za ČSL. Po válce se vrátil
do politického života jako přísedící Zemského národního výboru v Brně a stal
se místopředsedou Jednotného svazu zemědělců. Po 1. volbách v r. 1946 zasedl
do parlamentních lavic za ČSL jako poslanec Ústavodárného národního shromáždění ČSR.
Přesto, že požíval poslaneckou imunitu, byl již 23. února 1948 (tedy dva dny před
únorovým pučem) přímo z jednání předsednictva Jednotného svazu českých zemědělců
odvlečen příslušníky STB do vazby. Obvinění bylo na něj vypracováno až 19. března.
Dne 23. března byl z Prahy převezen do věznice v Brně. Zde za nevyjasněných okolností
13. května 1948 zemřel. Pitva zemřelého byla zakázána a ohledání bylo bez uvedení jména
lékaře a bez jeho podpisu. Tělo zemřelého bylo rodině vydáno v uzavřené rakvi se zákazem
jejího otevření. Dr. Rostislav Sochorec jako zemědělský odborník měl naději stát
se ministrem zemědělství. Nastupující komunistická moc však každého, kdo by při
tzv. kolektivizaci zemědělství byl schopným oponentem, předem odstranila. Takto tedy
vypadalo převzetí moci dělnickou třídou, jinak řečeno nástup diktatury proletariátu. V roce
1991 byl Dr. Ing. Rostislav Sochorec vyznamenán in memoriam řádem T. G. Masaryka I. třídy.

SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŠILHEŘOVICE
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

ZPRÁVA O ČINNOSTI TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Dne 15. 3. se uskutečnilo přátelské setkání bývalých hráčů TJ Sokol Šilheřovice. Rádi
bychom tímto poděkovali zejména Petru Křižákovi a Janu Martičkovi za organizaci této
akce a všem ostatním za práci, kterou odvedli, pro náš klub.

Po odzimování celého areálu se klub TJ SOKOL Šilheřovice také připravil na 2. polovinu
sezóny 2018/2019, která jak věříme, dopadne podstatně lépe než ta předchozí.
Úvodní zápasy jarní části dopadly následovně:
MUŽI A
23.3. Klimkovice – Šilheřovice 1:2
31.3. Šilheřovice – Velké Hoštice 2:1
6.4. Řepiště – Šilheřovice 2:1
MUŽI B
23.3. Šilheřovice B – Darkovice B 1:1
30.3. Kozmice B – Šilheřovice B 2:7
6.4. Šilheřovice B – Štěpánkovice B 1:5
Již 10. 4. začali naši minižáci svá mistrovská utkání. V prvním z nich poměřili své síly
s celkem Dolní Benešov B.
15. 4. pak odehráli naši žáci první zápas jarní části soutěže v Pusté Polomi.
Dne 1. 6. se pak uskuteční tradiční vesnický turnaj za účasti týmů Kocurkova, Vrchu,
Spodku a Středu, který obhajuje loňský triumf. Další informace o turnaji budou dále
upřesňovány.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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POZVÁNKA
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Pálení čarodějnic
30. 4. 2019
17:00 hodin

BAUMŠULA

Přijďte se děti pobavit s naučit nějaká kouzla!

KALENDÁŘ

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

Název

Pořadatel

Místo

4. května 2019

Rybářské závody

Sdružení rybářů

Parka -rybník

11. května 2019

TFA – Železný hasič

Hasiči

Baumšula

18. května 2019

Tenisový turnaj

p. Jaloviec

Baumšula

24. května 2019

Den matek
Kácení máje + letní
kino

Klub důchodců

Sál OÚ

Obecní úřad

Baumšula

31. května 2019

1. června 2019

Vesnický turnaj

TJ Sokol

Hřiště TJ Sokol

2. června 2019

Svaté příjímání

Farnost

Kostel
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7. června 2019

Vaječina

KDÚ - ČSL

Baumšula

8. června 2019

Kolárovice

TJ Sokol

Hřiště TJ Sokol

15. června 2019

Svaté biřmování

Farnost

Kostel

15. června 2019

Pivní slavnost
Obecní úřad
Ukončení školního roku
Unie rodičů při ZŠ
- stanování

21. – 23. června 2019

Baumšula
Hřiště TJ Sokol

16. srpna 2019

Odpustový karneval

TJ Sokol + ODS

Hřiště TJ Sokol

17. srpna 2019

Odpustová zábava

Obecní úřad

Baumšula

16. - 18. srpna 2019

Šilheřovický odpust
Letní kino - ukončení
prázdnin

30. srpna 2019

Baumšula
Obecní úřad

Baumšula

Prajzský sportovní
klub

Hřiště TJ Sokol

7. září 2019

Šilheřovický šlaušek

14. září 2019

Strassenfest

27. září 2019

Vinobraní

Obecní úřad

Baumšula

29. září 2019

Mše svatá za obec

Obecní úřad

Kostel

11. října 2019

Setkání s jubilanty

Obecní úřad

Restaurace

18. října 2019

Den seniorů

Klub důchodců

Sál OÚ

Obecní úřad

Hřbitov

Obecní úřad

Baumšula

8. listopadu 2019
29. listopadu 2019

Hřiště TJ Sokol

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.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Název akce
Velikonoční koňské procesí
Mezinárodní přehlídka předškolních divadélek
Sportovní den partnerských obcí
TFA – Železný hasič
Hudba nezná hranic
Mezinárodní noční soutěž hasičských mužských
a ženských družstev
Jarmark na hranici
Koncert věnovaný památce F. Liszta a L. van Beethovena
Noc kostelů s programem
VI. Mezinárodní festival dechových kapel
Pivní slavnosti
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Termín
22.04.2019
25.-26.04.2019
10.05.2019
11.05.2019
18.05.2019
17.05.2019

Organizátor
Krzyzanowice
Krzyzanowice
Píšť
Šilheřovice
Hať
Píšť

18.-19.05.2019 Krzyzanowice
25.05.2019
Krzyzanowice
Píšť
09.06.2019
Krzyzanowice
15.06.2019
Šilheřovice

16.
17.

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

Mezinárodní sraz veteránů v Zabelkowě
XX. ročník turnaje v kopané žáků „O putovní pohár
starosty obce“
Soutěž mladých hasičů „O pohár starosty obce“
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
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

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

15.-16.06.2019 Krzyzanowice
22.06.2019
Hať
22.06.2019
29.06.2019
29.06.2019
06.07.2019

Hať
Krzyzanowice
Hať
Krzyzanowice

10.08.2019

Píšť

09.-12.08.2019 Píšť
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.

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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