Šilheřovický zpravodaj
Květen 2015

FOTBAL BEZ HRANIC
vybudování CZ-PL fotbalového týmu v obci Šilheřovice

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
kalendář kulturních a sportovních akcí naší obce je v tomto měsíci naplněn na maximum.
Rádi vás všechny uvidíme, přijďte se pobavit, poklábosit a shlédnout různá představení
našich nejmenších.
Radní obce se v uplynulém měsíci zabývali nákupem licencí pro nově vybavenou
počítačovou učebnu naší školy, záměrem pronájmu nebytových prostor - potraviny,
možností odprodeje části pozemku parc. č. 1685 – lesní cesta - státnímu podniku Lesy ČR,
výroční zprávou SOMA Markvartovice (naše obec vlastní 0,5% akcií) a jiné. Rada obce
se také seznámila s písemným rozsudkem Okresního soudu v Opavě, který zastavil řízení
potomků Rothschildů versus Obec Šilheřovice o určení právního vztahu k nemovitostem
a na vyklizení. Nyní je nutno vyčkat určené lhůty pro možnost odvolání se ke krajskému
soudu.
Vedení obce by velmi rádo poděkovalo občanům okolí Baumšule za jejich toleranci,
shovívavost a pochopení při konání sportovně-kulturních akcí v tomto areálu. Dále, velký
kus díků patří panu K. Lipinskému, R. Vařechovi a firmě American home za jejich ochotu
nabídnout své pozemky k uskladnění materiálu potřebného k opravě obecního potoku.

Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 8. 4. 2015 č.15/2015
RO schvaluje:
ad 15/2015/2 Nákup licencí pro nově vybudovanou počítačovou učebnu základní školy –
horní stupeň dle nabídky firmy SAO Computers, Lipová 78, Hať v ceně
55.978,- Kč bez DPH
ad 15/2015/3 Bezplatný pronájem sálu obecního úřadu Střední škole hotelnictví,
gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o. ve dnech 15. 4. 2015
a 24. 4. 2015 za účelem přednášky ÚP Ostrava pro žáky školy
ad 15/2015/4 Bezplatné zapůjčení setů (stolů a laviček) Spolku rybářů Šilheřovice na akci
Rybářské závody dne 2. 5. 2015
ad 15/2015/8 Komisi pro otevírání obálek záměru obce pronajmout prostory sloužící
k podnikání, a to nebytové prostory nacházející se v budově č. p. 19
ve složení členů rady obce
ad 15/2015/11 Flotilové pojištění pro vozový park Obce Šilheřovice
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 29. 4. 2015 č.16/2015
RO schvaluje:
ad 16/2015/2 Poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2015 ve výši 5.000,- Kč Nadaci
LANDEK OSTRAVA
ad 16/2015/5a Pro akci „Pálení čarodějnic a stavění máje“ výjimku z čl. 3 Obecně závazné
vyhlášky č. 3/2011, o ochraně nočního klidu, a to dne 30. 4. 2015 od 22:00
hod. do 24:00 hod. a dne 1. 5. 2015 od 0:00 hod. do 01:00 hod.
ad 16/2015/5b Pro akci „Prvomájový průvod a stavění májky“ výjimku z čl. 3 Obecně
závazné vyhlášky č. 3/2011, o ochraně nočního klidu, a to dne 1. 5. 2015
od 22:00 hod. do 00:00 hod.
ad 16/2015/6 Udělit souhlas vlastníka pozemku parc. č. 1669/1 v k. ú. Šilheřovice
se stavbou „Novostavba rodinného domu vč. oplocení, zpevněných ploch
a přípojek“ na pozemku parc. č. 1619/62 v k. ú. Šilheřovice
ad 16/2015/7 Poskytnutí dotace na činnost CHPS na 1. čtvrtletí roku 2015 ve výši
1.890,- Kč
ad 16/2015/8a Provedení opravy plotu u domu č. p. 200 na ulici Střední
ad 16/2015/8b Vybudování odstavné zpevněné plochy pro osobní automobil na pozemku
parc. č. 1662 v k. ú. Šilheřovice před rodinným domem č. p. 364
ad 16/2015/8d Zapůjčení setů (stůl a lavice) p. XXXXX, XXXXX, Šilheřovice na den
7. 5. 2015
ad 16/2015/8e Vybudování místa pro grilování u domu č. p. 162 za podmínek dodržení
čistoty, bezpečnosti, nočního klidu a domovního řádu
ad 16/2015/9 Úhradu autobusové dopravy pro Základní školu Šilheřovice na reprezentaci
školy v Polsku v rámci česko-polské spolupráce, a to ve dnech 24. 4., 30. 4.
a 11. 5. 2015
ad 16/2015/14 Pronajmout nebytové prostory sloužící k podnikání nacházející se v budově
čp. 19 stojící na pozemku parc. č. 35 zastavěná plocha a nádvoří v k. ú.
a obci Šilheřovice za účelem provozování prodejny potravin fa Smolka &
Tesař spol. s. r. o., Farní 36, Šilheřovice, za nabídnutou cenu 105,- Kč/1m2/
1 měsíc

HOSPODAŘENÍ OBCE
Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 4. 2015
do 30. 4. 2015:
ZŠ Šilheřovice – příspěvek 04/2015
Splátka úroku z úvěru
GEPRO spol. s. r. o. – aktualizace MISYS
OZO – svoz komunálního odpadu
Grasservis – údržba zeleně „Baumšula“
TALPA – RPF, s. r. o. – oprava potoka
SmVaK 3/2015
ČEZ – VO, OÚ, bytové, nebyt. domy
ČEZ Prodej – elektřina ČOV
ALS AGRO – nájem traktoru
CHLEBIŠ s. r. o. – nájem malého traktoru
Deutsche leasing – splátka fekálu
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190 000,- Kč
93 535,- Kč
25 168,- Kč
79 940,- Kč
76 291,- Kč
340 407, 22 Kč
219 623,- Kč
30 170,- Kč
34 758,- Kč
16 335,- Kč
14 944,- Kč
10 612,- Kč

Kooperativa pojišťovna, a. s. – pojištění majetku obce
Požární bezpečnost s. r. o. – vybavení JSDH
AREA, stavby s. r. o. – šatny Baumšula
Ing. Korner – údržba zeleně (svah ZŠ)

36 992,- Kč
13 732,- Kč
199 214,- Kč
36 992,61 Kč

Dále v tomto období obec hradila běžné výdaje spojené s chodem obce, obecního úřadu
a údržbou obce.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Nabídka školení
Vážení spoluobčané,
obrátili se na nás společnosti s nabídkou školení, které pro občany připraví ZDARMA.
K výběru jsou tato školení:
•

Ovládání počítače
o Základy programu LINUX a Windows
o Programy pro psaní textů a vytváření tabulek
o Vyhledávání na internetu

•

Nakupování na internetu
o Spotřebitelské minimum
o Elektronické nakupování

•

Jak správně podnikat
o Zahájení podnikání
o Ekonomické minimum
o Základy marketingu
o Komunikace s úřady

•

Internet, tablety, mobily a jiné technické vymoženosti dnešní doby

Pokud máte o nějaké školení zájem, přihlaste se na Obecním úřadě v Šilheřovicích, tel:
595 054 120.
za obecní úřad
Lenka Šomodi
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Očkování psů
Vážení spoluobčané,
v sobotu 16. května 2015 proběhne v obci očkování psů proti vzteklině.
Očkování proběhne na těchto místech:
- ulice U Dvora
- před obecním úřadem
- ulice Na Bělidle (u domu p. Tomčíka)

10:00 – 10:15 hodin
10:20 – 11:00 hodin
11:10 – 11:30 hodin

S sebou si přineste očkovací průkaz a doklad o zaplacení poplatku ze psů za rok 2015. Pes
musí mít náhubek! Základní očkování je zdarma. Doočkování již nebude!
za obecní úřad
Lenka Pecháčková

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Výňatek z Opavského a hlučínského deníku ze dne 21. 4. 2015
Prajzáci se mění. V jádru však zůstávají stejní
Dvouletý průzkum pod vedením Heleny Kubátové mapoval vývoj lidí na Hlučínsku.
Hlučínsko – Když jablko, tak rajské, když ženu, tak z Prajzské. Staré hlučínské pořekadlo,
jak se zdá, není jen slovní hříčka, ale ve velké míře skutečně platí. Výzkum, jejž
na Hlučínsku v posledních dvou letech prováděl šestičlenný tým sociologů v čele s Helenou
Kubátovou, totiž dospěl k zajímavým výsledkům.
Hlučínsko je sice modernizující se region, přesto si stále zachovává některé tradiční prvky.
Mladí tak jdou často ve šlépějích svých rodičů a spíše než „nehlučíňáka“ preferují partnera
ze svého kraje. I když endogamie – což v tomto případě znamená, že Prajzák si obvykle
bere Prajzáka – už není tak silná jako dříve.
„Ukázalo se, že klíčovým prvkem způsobu života na Hlučínsku je integrovaná široká
rodina, to se mezigeneračně od války nemění. Přestože si mnozí myslí, že mladí lidé
z Hlučínska odcházejí, nevypadá to, že by se jednalo o masový útěk,“ uvádí Kubátová.
Přetrvává i silná regionální identita.
Velkou roli také sehrává víra v Boha, která na Hlučínsku zůstává, mění se ale její podoba.
Mladší generace totiž upřednostňuje osobní víru a nemá potřebu chodit pravidelně
do kostela. Vliv má i konkrétní osoba jednotlivých kněží.
„Na Hlučínsku také přetrvává silná mezigenerační solidarita, která se projevuje i v oblibě
vícegeneračního bydlení. Došlo zde však k jisté změně. Nejstarší generace ještě v domech
neměly vybudovány samostatné bytové jednotky, s tím začaly až jejich děti. Nejmladší
generace začíná v domech stavět samostatné vchody. Je to projev individualizace – jeden
z klíčových modernizačních procesů, který na Hlučínsku nyní probíhá,“ představuje další
z výsledků socioložka Helena Kubátová.
„UDĚLEJ SI SÁM“ JIŽ NEPLATÍ
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Změnil se i pracovní život, což souvisí s tím, jak roste vzdělanostní úroveň místních.
„Zvyšování podílu intelektuální práce má za následek ubývání zručnosti u mladé generace.
Dříve si Prajzák všechno co šlo, udělal sám. Dnešní mladá generace už je ochotná zaplatit
odborníka, který práci provede,“ upřesňuje. Hlučínsko Heleně Kubátové zejména svou
zajímavostí i pohnutou historií naprosto učarovalo a podařilo se jí pro věc nadchnout i další
kolegy.
„Jsem moc ráda, že se kolegové rozhodli se mnou do výzkumu jít. Doslova jsem je touto
myšlenkou ´zbláznila´. A nejen je, všechny. Do té doby o Hlučínsku nikdo nevěděl,
najednou mu nikdo neřekne jinak než Prajzská,“ hovoří o začátcích socioložka.
Projekt měl celkem dvě hlavní fáze. Během první se uskutečnilo na 180 rozhovorů
s obyvateli Hlučínska, které zůstávají zcela anonymní. Sociology zajímaly tři generace,
konkrétně prarodiče, rodiče a jejich potomci. Kolik přesně rozhovorů nakonec bude,
doktorka Kubátová na samém začátku netušila. Měly totiž skončit v okamžiku, kdy
se výzkumný tým dopátral odpovědí, které chtěl zjistit. První výsledky představili členové
výzkumného týmu na podzim 2013 v rámci setkání s občany, kteří se do projektu zapojili.
pavel.kubny@denik.cz
„S přívlastkem Prajzák žádný problém nemám“
Spisovatelka z Hlučínska Anna Malchárková popisuje mentalitu lidí z Prajzské
Hlučínsko svou specifickou povahou vybočuje z řady zažitých zvyklostí ostatních oblastí
České republiky. Základ jeho odlišností byl dán historickým vývojem, o kterém se záměrně
mluvila jen polopravda vyhovující režimu. Po prohraných slezských válkách bylo území
Hlučínska postoupeno Prusku na téměř dvě stě let. Odtržené od velkého celku zůstalo
na pokraji státních zájmů osamoceno a ponecháno vlastnímu osudu. Právě tato skutečnost
přinutila obyvatele nespoléhat se na žádný stát, ale jen na vlastní síly. Aby byl život
snesitelnější, začali si vytvářet svou stupnici hodnot, své nepsané zákony, které pak
předávali dalším generacím, a tím se vytvářela určitá odlišnost mezi nimi a lidmi
v Rakousko-Uhersku. Jiná pravidla, jiné zákony pomohly utvářet i jiné hodnoty, které
si sami dotvářeli na základě vlastních zkušeností. Staly se pro ně opěrnou zdí. Musela být
pevná, aby se nezbortila s každým novým státním začleněním, které se až do dnešních dnů
čtyřikrát změnilo. Přestože zeď byla tvrdá, měla zvláštní schopnost přizpůsobovat
se častým změnám jako Hlučíňáci, které tyto okolnosti zformovaly do svébytné podoby.
V roce 1920, kdy se stalo Hlučínsko součástí Československa, znovu se ocitlo na pokraji
státního zájmu. Málo pracovních příležitostí, špatné ekonomické podmínky a vysoká
nezaměstnanost donutily lidi hledat obživu jinde, tam, kde to znali a kde se domluvili.
Za prací odjížděli opět do Německa a tento trend pokračoval až do konce druhé světové
války. Blíže má člověk k tomu, kdo mu dá chleba, než ten, kdo ho z práce vyhazuje. Celý
problém Hlučínska, to byla vlastně starost o každodenní živobytí. Soudržnost jeho obyvatel
byla přirozenou obranou před stigmatizací a diskriminací, která se vůči lidem uplatňovala
na každém kroku veřejného života.
Obyvatelé Hlučínska byli označováni jako nespolehliví občané druhé kategorie a hanlivě
označováni za Prajzáky, a tudíž nežádoucí ve veřejné sféře. Iniciativu, která mohla
posloužit společnosti, přenesli do svých domovů. Pracovitost, šikovnost řemeslníků a smysl
pro pořádek se zúročily při obnově domů, které byly poničeny válkou. Nikdo nevlastnil
kouzelný proutek, kterým by vše změnil; měli jen své ruce, sousedskou výpomoc, naučenou
spořivost a šetrnost.
Určitá nedůvěra a stálá obezřetnost ke všemu cizímu u lidí Hlučínska přetrvává dodnes.
Vyplývá to ze zkušeností: co zase přijde. Nastupující mladá generace se již postupně
začleňuje do většinové společnosti, ale něco ze zažitého dědictví v ní přesto zůstává.
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Osobně si myslím, že dnes, v době multikulturní Evropy, je bezpředmětné dávat někomu
nálepku. S přívlastkem „Prajzák“ nemám problém a také se za něj nestydím. Narodila jsem
se na historicky zkoušeném území, které zanechalo na lidech stopy. Dnes alespoň vím, kam
až sahají mé kořeny. Pokud s tím mají problém někteří ostatní, doporučuji prostudovat
historii.
Anna Malchárková
Co formovalo obyvatele Hlučínska?
Hlučínsko má od zbytku dnešní České republiky jiný společenský a ekonomický vývoj
od roku 1742, kdy se stalo součásti pruského státu. V průběhu druhé poloviny 19.
a na počátku 20. století docházelo ke stále silnějšímu zapojení širokých vrstev občanů
Hlučínska do politického vývoje. Politicky se obyvatelstvo přimklo k pruské státní ideologii.
O první světové válce se začaly formovat hranice České republiky, na Hlučínsku trval
ale proces začleňování déle a neslo sebou značné problémy. V centru oblasti, tedy Hlučíně,
měla početné zastoupení i židovská komunita, která v polovině 19. století tvořila 10 procent
lidí ve městě.

PODĚKOVÁNÍ
V neděli 10. 5. 2015 nasálo atmosféru MS v hokeji 25 dětí naší obce. Tento nevšední zážitek
jim byl umožněn díky projektu „Vstupenky do škol“. Tímto děkujeme p. Pavlu Sobolovi
za zprostředkování této akce, která sklidila velký ohlas.
Marcela Niedermeierová

SDRUŽENÍ OBCÍ HLUČÍNSKA
Sdružení obcí Hlučínska pokračuje v realizaci nových projektů
V letošním roce se Sdružení obcí Hlučínska podařilo získat dotace na další projekty.
S polskými partnery bude během května a června 2015 realizovat projekt s názvem
„Přijeďte nás navštívit, aneb zazpívejme si hlučínské a polské lidové písně“ jehož obsahem
je prezentace lidových písní, kultury a regionálních potravin v nákupních centrech
a na vybraných kulturních akcích na Hlučínsku a v partnerských polských gminách.
Projekt je spolufinancován z Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká
republika - Polská republika 2007 - 2013.

V létě se můžete těšit na již tradiční Festival kultury a hlučínských řemesel, který se letos
uskuteční v neděli 12. července na Mírovém náměstí v Hlučíně. Na festivalu vystoupí
folklorní soubory a kapely z Hlučínska. Kromě bohatého kulturního programu si zde
budete moci zakoupit regionální výrobky a potraviny, na jejichž prezentaci a propagaci
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je letos festival také zaměřen.
z Moravskoslezského kraje.

Realizace

festivalu

je

finančně

podpořena

Sdružení obcí Hlučínska pamatuje také
na životní prostředí. V měsících září a
říjnu 2015 proto bude uspořádána série
přednášek pro veřejnost a děti ze ZŠ
v regionu
na
téma
základních
environmentálních principů a pravidel,
ochrany ovzduší, separace odpadů,
aktuální legislativní úpravy této problematiky apod. Projekt nese název „Dýchejme čistý
vzduch!“ a je rovněž spolufinancován Moravskoslezským krajem.
Lenka Osmančíková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE
Akce ZŠ v dubnu 2015
Datum
1.4.
4.4.

10.4.

14.4.
15.4.

DUBEN

Akce
Velikonoční dílna – tvorba výrobků s velikonoční tematikou
po vyučování
Hledání velikonočního zajíce – akce OÚ a UR, ZŠ
se podílela na výzdobě areálu Baumšula a jednotlivých
stánků
Na ZŠ a MŠ Šilheřovice proběhla prověrka BOZ – bez
připomínek a závad.
Zahájení plaveckého výcviku ve 2. – 4. ročníku
2. stupeň se zúčastnil v Hlučíně cestopisné přednášky
o Ugandě a Keni
8. třída absolvovala dopravní výchovu v Hlučíně (přednášky
+ testy)
Výchovný koncert pro 1. stupeň se skupinou MARBO:
Zpívat nás baví, který proběhl v naší tělocvičně.

16.4.
Pasování 1. třídy na ČTENÁŘE v místní knihovně
s Mgr. Janoschovou a Mgr. Hlaváčkovou
Dopravní výchova pro 3. tř. na dopravním hřišti v Hlučíně.
20.4.

Pokusy ke Dni Země – 1., 2. a 4. tř.
Dopravní hřiště v Hlučíně – program pro 3. tř.: JSEM
CHODEC
Pokusy ke Dni Země – 3. a 5. tř.

23.4.

Setkání s německým velvyslancem v rámci seznámení
s možnostmi spolupráce se školami – Mgr. Plačková
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Tonda Obal na cestách – ekologický program – interaktivní
beseda s filmem o recyklaci a likvidaci odpadu pro 1. stupeň

24.4.

27.4.

29.4.

30.4.

Sportovní utkání s družební školou v Chalupkách
u příležitosti otevření nového sportovního areálu u jejich
základní školy.
Chtěli bychom touto cestou velmi poděkovat představitelům
obce za zajištění autobusu na všechny sportovní akce
s partnerskou školou, protože bez jejich podpory - vzhledem
k počtu soutěžících - bychom nebyli schopni žáky
do Chalupek sami přepravit.
Výtvarná soutěž JARNÍ ZVYKY OČIMA DĚTÍ – 2. tř.
(Mgr. Kačmářová)
Otevření nové počítačové učebny na 2. stupni ZŠ
za přítomnosti starosty a místostarosty obce Šilheřovice,
členů obecního zastupitelstva, Školské rady, Unie rodičů
a všech pedagogických pracovníků ZŠ. Nová učebna zcela
jistě přispěje ke zkvalitnění výuky na naší škole.
Projekt na 1. stupni: ČARODĚJNICE – výuka probíhala
v kostýmech čarodějů a čarodějnic včetně pedagogických
pracovníků.
Lehkoatletické závody v Chalupkách – naši žáci dovezli
pohár za 3. místo.

Pasování na čtenáře
S příchodem dubna nastává pro naše nejmladší žáky důležité období. Po Živé abecedě
se s velkým úsilím propracovali Slabikářem až na jeho konec a s radostí můžeme prohlásit naši prvňáci už umí číst. Zvládli všechna písmena a tak je mohla královna čtenářů
v Šilheřovicích, paní Janoschová, pasovat na rytíře řádu čtenářského. Stalo se tak
ve čtvrtek 16. 4. v místní knihovně. Žáci slavnostně slíbili a podpisem se zavázali,
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že se budou ke knihám chovat s láskou, že je budou chránit a opatrovat a za to je čekala
zbrusu nová učebnice - Čítanka, pohoštění, foto na památku, seznámení s knihovnou
a s možností půjčit si první knihy.
Chtěla bych poděkovat naší knihovnici paní Janoschové za laskavost a ochotu, s jakou
se každoročně ujme přípravy a organizace akce, která malým čtenářům otvírá cestu
do světa pohádek a příběhů.
Ludmila Hlaváčková, třídní učitelka

LEHKOATLETICKÉ ZÁVODY
ZŠ v Šilheřovicích přijala pozvání zpřátelené školy v polských Chalupkách a ve čtvrtek
30. 4. 2015 se vybraných 32 žáků nižšího stupně zúčastnilo lehkoatletických závodů. Žáci
2. – 5. třídy obou škol porovnávali své síly v těchto disciplínách:
- běh na 30 m
- skok do dálky
- hod kriketovým míčkem
- hod medicimbálem
Akci přálo i počasí a sluníčko provázelo malé sportovce po celou dobu jejich aktivit.
Škola v Chalupkách měla akci dobře organizačně zajištěnou, připravili pro naše děti
příjemné přátelské prostředí, zázemí k odpočinku i výborné občerstvení. Každé
ze zúčastněných dětí obdrženo od organizátora akce v upomínku krásné tričko.
Naše děti bojovaly ve všech disciplínách ze všech sil. Nakonec se podařilo žákům 4. třídy
vybojovat krásné 3. místo v celkovém srovnání všech zúčastněných tříd (druhé a první
místo obsadili třídy ZŠ v Chalupkách). Ke slavnostnímu okamžiku přispěla i skutečnost,
že obě paní ředitelky daných škol předaly zástupcům vítězných tříd krásné poháry. Zbývá
jen dodat, že se tato sportovní akce vydařila. Sportu ZDAR!
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Oslava Dne matek měla velký úspěch
Den matek je velmi krásný svátek, který je rozšířen po celém světě. Vznikl v USA
na začátku 20. století a v Evropě se uchytil po 1. světové válce. V ČSR se začal slavit
od roku 1923 a k jeho výrazným propagátorům patřila Alice Masaryková, dcera prvního
československého prezidenta. Za komunistické éry byl Den matek potlačen oslavami
Mezinárodního dne žen. Tento svátek již tradičně připadá na druhou květnovou neděli.
Také žáci Základní školy v Šilheřovicích chtěli svým maminkám vyjádřit upřímné
poděkování za vše, co pro ně konají, a předat jim alespoň malý dárek v podobě svého
kulturního vystoupení. To se uskutečnilo ve čtvrtek 7. května 2015 v 16:00 hodin
v Kulturním domě v Šilheřovicích.
Slavnostního zahájení se ujala ředitelka školy, Mgr. Silvie Žvaková, která všechny
přítomné srdečně přivítala a popřála všem maminkám hodně síly k jejich krásné,
ale mnohdy nelehké úloze. Průvodci programem, babka Truda a dědek Ervin, alias Eva
Čecháčková a Vojtěch Konečný z 8. třídy, nás nechali nahlédnout do své domácnosti,
přičemž v úžasném moravském dialektu jsme spolu s nimi v krátké době navštívili různé
kontinenty a země světa.
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Samotní protagonisté programu – žáci naší školy – mají možnost představení jiných
tříd zhlédnout pouze na ostré zkoušce, tzv. generálce. Ta se uskutečnila téhož dne
v dopoledních hodinách. Kromě jednotlivých vystoupení se na ní zpravidla ladí příchody
a odchody žáků, jednotlivá ustavení a výchozí pozice, ladí se hudba. Na poslední chvíli
se mění jednotlivé prvky sestav, protože ve velkém prostoru řada dobře secvičených věcí
najednou vychází jinak (žáci totiž zpravidla nacvičují ve svých kmenových třídách, které
jsou v porovnání se sálem daleko menší).
Samotný program byl velmi bohatý, různorodý a vtipný. První třída nás zavedla
do země pohádek. Připomněla nám tak známou českou hudební pohádku „Ať žijí duchové“
a mistrovským přiložením rukou k dílu nám dala návod na to, jak se staví pevný hrad.
U obdivuhodného umění stavitelů jsme ještě zůstali s třídou druhou. Tentokrát jsme
nahlédli do budování nové generace mravenečků a mravenčího reje. Třetí třída nás
přesvědčila o tom, že lyžování, skoky na lyžích, lední hokej, telefon Nokia a vynález sauny
rozhodně patří k doméně Finska. Pokud hovoříme o živé legendě, pak Elvis Presley
jí rozhodně je. Jeho písně a osobitý styl je lidmi přijímán v každé době. To už měla za sebou
vystoupení třída čtvrtá. Poté jsme se s 5. třídou přesunuli zpět do Evropy a do sluncem
prozářeného Španělska. Ptát se, co je typické pro tento přímořský stát, by bylo zbytečné.
Všichni víme, že jsou to přitažliví toreadoři, nebezpečné býčí zápasy a oslnivé Flamengo.
Žáci 2. stupně své vystoupení započali na americkém kontinentu. Spolu s 6. třídou
jsme zavítali do tajemného světa indiánů, byli jsme svědky kolonizace, občerstvili se CocaColou a nostalgicky se vrátili do roku 1912, kdy se na svou zaoceánskou plavbu Atlantským
oceánem vydal Titanic. A pak změna kurzu! Směrem na východ – do kulturně odlišného
Japonska. Viděli jsme úchvatný souboj dvou ninjů, na scénu „přicupitali“ geiši
se svou taneční ukázkou, stali jsme se svědky vynálezu robotů a v neposlední řadě i jejich
opravy. Inu, technika je „jenom“ technika! Z Japonska vedla naše cesta do Ruska. S osmou
třídou jsme si připomněli snad nejznámější ruskou pohádku – Mrazíka. Kdo by neznal
větu: „Nastěnku chci za ženu!“ Náš nepřekonatelný Ivan měl na výběr hned Nastěnky dvě!
Světově známou písní Katyushou jsme v sobě probudili vzpomínky na doby dávno
i nedávno minulé. Prostřednictvím tanečního čísla 9. třídy jsme zavítali zpátky
do Španělska. V rytmu Bailanda jsme zakusili žár letní noci, šumění moře, zaplavila
nás energie tance a pohybu.
V bohatém programu se prezentovaly i některé kroužky a zájmová uskupení –
Rytmika, Berušky, Mažoretky, měli jsme možnost spatřit i ukázky latinskoamerických
tanců. Závěr již tradičně patřil slavnostnímu defilé, na němž se obecenstvu představily
všechny vystupující děti.
Definitivní tečkou za programem byl krátký projev starosty obce Šilheřovic,
Mgr. Radka Kani, který jednak popřál maminkám k jejich svátku, a jednak poděkoval
všem, kteří se jakýmkoli způsobem podíleli na přípravě této kulturní akce. Ono uspořádat
tak náročnou akci, jako je oslava Dne matek, vyžaduje nemalé úsilí, dostatek času,
vynikající organizaci a sehranou týmovou práci. Rovněž v zákulisí se pohybuje velká
spousta lidí, které sice není vidět, ale bez nichž by se tato vystoupení nemohla uskutečnit.
Zvláštní poděkování patří panu Aleši Jauernigovi za zajištění zvukového doprovodu
a veškerého technického zázemí s tím spojeného.
Žáci základní školy opět předvedli velkou chuť a nadšení pobavit všechny přítomné
v sále a ukázat jim, co v nich dřímá. Tím vším chtěli říci maminkám to nejpodstatnější – že
je mají rádi.
Mgr. Pavlína Řehánková
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

Název programu :

Operační program přeshraniční spolupráce Česká
republika – Polská republika 2007-2013

Číslo oblasti podpory:

3.3

Název oblasti podpory a území:

Fond mikroprojektů v Euroregionu Silesia

Název projektové žádosti:

FOTBAL BEZ HRANIC – vybudování CZ-PL
fotbalového týmu v obci Šilheřovice

Registrační číslo projektové žádosti:

CZ.3.22/3.3.04/15.04494

TJ Sokol Šilheřovice ve spolupráci s Gminou Krzyzanowice se podařilo navázat na úspěšný projekt
z roku 2014 „FOTBAL BEZ HRANIC – založení CZ-PL fotbalového střediska v obci Šilheřovice“.
Výše uvedený projekt je zaměřen na vytvoření společného CZ-PL fotbalového týmu mládeže, který
bude reprezentovat obec Šilheřovice i sousední gminu Krzyzanowice na fotbalových turnajích.
V rámci projektu proběhnou dva fotbalové víkendy mládeže v nově založeném fotbalovém středisku
areálu TJ Sokol Šilheřovice a to ve dnech 6. - 7. 6. 2015 a 13. – 14. 6. 2015.
Celkové způsobilé výdaje na tento projekt činní 11 292 EUR a dotace z ERDF schválená EŘV
je ve výši 85%, tj. 9 598 EUR.
Štěpán Kopia
předseda TJ Sokol Šilheřovice
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ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
V průběhu měsíce dubna se uskutečnily následující zápasy fotbalových družstev Šilheřovic:
MUŽI
Vřesina – Šilheřovice 0:4
Hať – Šilheřovice 5:1
Šilheřovice – Ludgeřovice 2:2
Velká Polom – Šilheřovice 1:1
DOROST
Štěpánkovice – Šilheřovice 0:4
Šilheřovice – Píšť 3:2
Kozmice – Šilheřovice 2:6
Šilheřovice – Vřesina 8:0
ŽÁCI
Bohuslavice – Šilheřovice 7:0
Šilheřovice – Háj 1:13
MINIŽÁCI
Hlučín A – Šilheřovice 3:12
Šilheřovice – Baník C 15:4

Dne 30. 5. se uskuteční tradiční vesnický turnaj mezi týmy Vrchu, Středu, Spodku
a Kocurkova, který obhajuje loňské vítězství.
Rozpis zápasů
13:00 Spodek - Střed
14:00 Kocurkov - Vrch
15:00 Spodek - Vrch
16:00 Kocurkov - Střed
17:00 Spodek - Kocurkov
18:00 Střed – Vrch
Bohaté občerstvení bude zajištěno stejně tak i večerní zábava. Všichni členové TJ SOKOL
Šilheřovice srdečně zvou fanoušky na zajímavé fotbalové zápasy a příjemné posezení.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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KALENDÁŘ

Kalendář kulturních a sportovních akcí v roce 2015 pořádaných místními
spolky, složkami a organizacemi v obci Šilheřovice

Termín

Název

Pořadatel

Místo

16. května 2015

Tenisový turnaj

p. Jaloviec

Baumšula

16. května 2015

Den matek

Klub důchodců

sál OÚ

22. května 2015

Smažení vaječiny

KDU - ČSL

Baumšula

23. května 2015

Nohejbalový turnaj

p. Kupka

Baumšula

29. května 2015

Beseda

Základní škola

Baumšula

29. května 2015

Kácení máje

Obecní úřad

Baumšula

30. května 2015

Vesnický turnaj

TJ Sokol

Hřiště TJ Sokol

31. května 2015

Dětský den

Sdružení rodičů MŠ

Baumšula

5. června 2015

Setkání seniorů – jarní grilování

Klub důchodců

Baumšula

Hasiči

Baumšula

TJ Sokol

Hřiště TJ Sokol

Základní škola

Baumšula

FOTBAL BEZ HRANIC – vybudování
13. - 14. června 2015 CZ-PL fotbalového týmu v obci
Šilheřovice

TJ Sokol

Hřiště TJ Sokol

14. června 2015

Koncertík

Schola

Kostel

18. června 2015

Mezinárodní sportovní olympiáda ZŠ

Základní škola

Baumšula

Základní škola

Baumšula

Hasiči

Baumšula

26. - 28. června 2015 Stanování

Unie rodičů při ZŠ

Hřiště TJ Sokol

11. července 2015

Pivní slavnosti

Obecní úřad

Baumšula

15. srpna 2015

Odpustová zábava

TJ Sokol + ODS

Hřiště TJ Sokol

16. srpna 2015

Šilheřovický odpust

Obecní úřad

Baumšula

6. června 2015
6. - 7. června 2015
9. června 2015

19. června 2015
21. června 2015

Netradiční soutěž v hasičském
sportu - dospělí
FOTBAL BEZ HRANIC – vybudování
CZ-PL fotbalového týmu v obci
Šilheřovice
Mezinárodní sportovní olympiáda MŠ

Mezinárodní fotbalový turnaj 8. a 9.
tříd základní školy
Dětská hasičská soutěž o pohár
starosty obce + hlučínská liga
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5. září 2015

Rybářské závody

Sdružení rybářů

Park - rybník

5. září 2015

Šilheřovický šlaušek

Prajzský sportovní klub

Hřiště TJ Sokol

12. září 2015

Strassenfest ulice U Obory a Na Stráni

15. září 2015

Mezinárodní školní fotbalový turnaj
„O pohár starosty obce“

Základní škola
+ Obecní úřad

Hřiště TJ Sokol

20. září 2015

Mše svatá u příležitosti 638 let obce

Obecní úřad

Kostel

3. října 2015

Drakiáda

Unie rodičů při ZŠ

Hřiště TJ Sokol

17. října 2015

Travesti show

Unie rodičů při ŽS

Kulturní dům

27. listopadu 2015

Rozsvěcování vánočního stromu

Obecní úřad

OÚ

28. listopadu 2015

Pletení adventních věnců

Obecní úřad

sál OÚ

4. prosince 2015

Karaoke pro děti

Unie rodičů při ZŠ

Kulturní dům

27. prosince 2015

Vánoční koncert

Obecní úřad

Kostel

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2015 partnerských
obcí v rámci česko-polské spolupráce

Lp.
6.
7.
8.

Nazwa imprezy
Mezinárodní noční soutěž hasičů družstev
mužů i žen
Koncert „Hudba nezná hranic“, sál KD

10.

Jarmark na granicy w Chałupkach
Koncert Poświęcony Pamięci Franciszka
Liszta i Ludwika van Beethovena
Noc kostelů s programem – koncert aj.

11.

Pivní slavnosti – 4. ročník

12.

14.

HAFEST – hudební festival
13. výročí ustanovení Mariánského poutního
místa Píšť s venkovní křížovou cestou
Mezinárodní sportovní olympiáda MŠ

15.

Cyklovýlet v Šilheřovicích

16.

18.

Nocne Zawody Pożarnicze w Bolesławiu
XVI. ročník - Turnaj o pohár starosty obce –
kopaná, žáci
XVII. ročník - Soutěž mladých hasičů

19.

Výstava drobného hospodářského zvířectva

9.

13.

17.
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Termin

Organizator

15.05.2015

Obec Píšť

17.05.2015

Obec Hať

17.05.2015

Gmina Krzyżanowice

30.05./07.06.2015

Gmina Krzyżanowice

.05.2015

Obec Píšť

.05.2015

Obec Píšť

06.06.2015

Obec Hať

07.06.2015

Obec Píšť

09.06.2015
14.06.2015/
23.08.2015
20.06.2015

Obec Šilheřovice

Gmina Krzyżanowice

20.06.2015

Obec Hať

20.06.2015

Obec Hať

20-21.06.2015

Obec Píšť

Obec Šilheřovice

20.

III Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych

21.06.2015

Gmina Krzyżanowice

21.

27.06.2015

Obec Hať

.06.2015

Gmina Krzyżanowice

05.07.2015

Gmina Krzyżanowice

11.07.2015

Obec Šilheřovice

18.07.2015

Gmina Krzyżanowice

.07.2015

Obec Píšť

07-08.08.2015

Obec Píšť

08.08.2015

Obec Píšť

08.08.2015

Obec Píšť

09.08.2015

Obec Píšť

31.

Den obce – 765 let od první zmínky
Młodzieżowe Zawody CTIF
w Krzyżanowicach
Powiatowe i Międzynarodowe Zawody
Sikawek Konnych w Bieńkowicach
Pivní slavnosti
Międzynarodowy Turniej Oldbojów o Puchar
Wójta Gminy Krzyżanowice
Tradiční turnaj v minigolfu
Odpustová veselice ODPUST-FEST 2014 pro
starší a pokročilé na prostranství před
obecním úřadem
ODPUST – odpustový koncert duchovní
hudby
Zábavný lunapark, tradiční ohňostroj
Tradiční Píšťský odpust (konání 2 bohoslužeb
a odpolední koncert duchovní hudby
XXII. Dožínková slavnost

30.08.2015

Obec Hať

32.

Šilheřovický šlaušek

05.09.2015

Obec Šilheřovice

33.

13.09.1015

Gmina Krzyżanowice

15.09.2015

Obec Šilheřovice

18-20.09.2015

Obec Hať

19-20.09.2015

Obec Píšť

37.

Dożynki Gminne w Owsiszczach
Mezinárodní školní fotbalový turnaj
„O pohár starosty obce“
VII. Slezská výstava - chovatelé
Zahrádkářská podzimní výstava ovoce,
zeleniny a hobby
Zahrádkářská výstava

20.09.2015

Obec Hať

38.

Krmáš ke cti sv.Matouše

20.09.2015

Obec Hať

39.

Mezinárodní sportovní olympiáda škol

.09.2015

Obec Píšť

40.

Vánoční koncert

27.12.2015

Obec Šilheřovice

41.

Vánoční ladění

.12.2015

Obec Hať

22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

34.
35.
36.
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POZVÁNKA
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INZERCE

- 19 -

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
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