Šilheřovický zpravodaj
Květen 2018

„Noční pochod“
11. května 2018

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
kalendář kulturních a sportovních akcí naší obce je v těchto týdnech naplněn na maximum.
Rádi vás všechny uvidíme, přijďte se pobavit, poklábosit a shlédnout různá představení
našich nejmenších.
Radní obce se v uplynulých dnech zabývali stavem investičních akcí v obci, přípravou
výběrových řízení, výroční zprávou SOMA Markvartovice (naše obec vlastní 0,5% akcií),
přihláškou do soutěže Vesnice roku a jiné. Rada obce by velice ocenila ochotu vás
spoluobčanů při přípravě na kontrolu hodnotitelské komise ministerstva pro místní rozvoj,
která proběhne 7. června od 8:00h. Děkujeme předem všem z vás, kteří si uklidí před svými
domy a ukážeme tak, jak pěknou obec máme!
Závěrem by vedení obce velmi rádo poděkovalo občanům okolí Baumšule za jejich
toleranci, shovívavost a pochopení při konání sportovně-kulturních akcí v tomto areálu.
Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 11.4.2018 č. 108/2018
RO schvaluje:
ad 108/2018/2 Předfinancování grantu ZŠ Šilheřovice ve výši 73.404,50 Kč v rámci
projektu „Podpora volnočasových aktivit žáků na CZ-PL pohraničí“ s reg.
č. CZ.11.4.120/0.0/16-013/0000811
ad 108/2018/4 Podání přihlášky do soutěže „Vesnice roku 2018“

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 25. 4. 2018 č. 109/2018
RO schvaluje:
ad 109/2018/2 Poskytnout finanční dar ve výši 2.400,- Kč na činnost Charity Hlučín,
U Bašty 275, 748 01 Hlučín na pečovatelské služby na 1. čtvrtletí 2018.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás upozornit, že na OÚ je dispozici kniha s názvem „Šilheřovice pod
hvězdami“. Tato kniha se dává na jedno číslo popisné oproti podpisu zdarma. Kdo si ji
doposud nevyzvedl, nechť tak učiní do konce června 2018.
Děkujeme za pochopení.

EKOLOGICKÁ PORADNA
Kam s nefunkční zářivkou?
Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech
přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice
na směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice
na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové
žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak v posledních letech postupně přecházíme
na ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Podle místnosti a svých preferencí
volíme kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Vybíráme různou intenzitu
a charakter světla - výběr moderních světelných zdrojů je opravdu pestrý. Má to ale jeden
háček: pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří
ani do tříděného skla.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém
množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může
rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí.Nejjednodušší je vzít starou zářivku
a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném dvoře
na Obecním úřadě v Šilheřovicích. Obsluha sběrného dvora od Vás úsporku zdarma
převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek
pro naši obec Šilheřovice zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který nejen přispívána
náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu
a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků, které
bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80%
nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního
prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti
EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.
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Pomoci recyklovat staré elektro můžete i netradičně
Těžko by se dnes asi našel někdo, kdo neví, kam s vysloužilým elektrospotřebičem. Systém
jejich sběru a recyklace, který se v České republice buduje už od roku 2005, postupně
přinesl tisíce a tisíce možností, jak se domácích vysloužilců zbavit na nejrůznějších
sběrných místech. Proč si ale se starým elektrem ještě naposledy neužít trochu zábavy nebo
neudělat dobrý skutek?
Jen samotný ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektra,
už vytvořil na 13 500 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali 19milionů
vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 330tisíc tun.
Sběrné dvory s jasně danou provozní dobou, kontejnery trvale umístěné na veřejně
přístupných místech nebo třeba mobilní sběry organizované pravidelně obcemi jsou
možností, na niž už jsme si všichni zvykli. Možná ale netušíte, že starým spotřebičem
můžete také obdarovat potřebné lidi, nakrmit zvířata v ZOO, nebo rozšířit muzejní sbírky.
Když „staré“ neznamená nefunkční
Možná máte doma spotřebič, který stále dobře funguje, vy jste se ale rozhodli koupit nový,
který má víc funkcí, menší spotřebu - nebo se vám prostě svým designem víc hodí
do domácnosti. Pak máte šanci pomoci potřebným lidem.
K tomu je určen projekt „Jsem zpět“, který rovněž organizuje ELEKTROWIN. Dává
možnost nabídnout k dalšímu použití spotřebiče, kterých se lidé chtějí zbavit, přitom jsou
ale stále funkční a mohly by po odborném posouzení, se zárukou, dále sloužit potřebným.
Projekt reaguje na požadavek zákona o odpadech, který zavedl pojem „opětovné použití“.
Rozumí se tím „použití zpětně odebraného nebo odděleně sebraného elektrozařízení
nebo komponentů takového elektrozařízení bez jejich dalšího přepracování ke stejnému
účelu, pro který byly původně určeny“.
Na webových stránkách www.jsemzpet.cz najdete kromě podrobných informací také
formulář, přes který lze nabídnout svůj spotřebič k opětovnému použití. Odborníci
na základě zadaných údajů posoudí vyplněné parametry zařízení, a pokud vyhovuje,
přijedou si pro spotřebič rovnou k dárci domů.
Jen za rok 2017 bylo takto získáno a umístěno 101 spotřebičů, za celou dobu trvání
projektu – tedy od roku 2014, kdy začala jeho pilotní fáze – už přes 300. Příjemci jsou
vesměs neziskové organizace.
Zvířata žehličkou nepohrdnou
Víte, čím se živí mara stepní? Nebo třeba medvěd grizzly, kočkodan Dianin a další zvířata
chovaná v českých zoologických zahradách?
Jestli nevíte, nevadí. Přesto je můžete pomoci nakrmit. Vhod jim přijde například stará
žehlička, rychlovarná konvice nebo třeba toustovač. Ne, není to vůbec takový nesmysl, jak
se může zdát.
Celkem v sedmi zoologických zahradách byly v roce 2017 umístěny speciální kontejnery
na vysloužilé spotřebiče, jejichž obsah pomůže nakrmit chovaná zvířata. Postaral
se o to ELEKTROWIN, který za naplněný kontejner vyplatí zoologickým zahradám
finanční odměny. A ošetřovatelé už vědí nejlépe, co pro chovaná zvířata obstarat
za ty peníze dobrého.
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Pokud se v nejbližší době chystáte na výlet do ZOO, podívejte se včas na její webové
stránky, jestli právě v té, kterou jste si vybrali, takový kontejner nestojí. Pokud ano,
nezapomeňte vzít s sebou nějakou tu elektrickou dobrotu.
Hurá do muzea!
I letos se mohou obyvatelé celé republiky zapojit také do projektu Máte doma muzejní
kousek?, který ELEKTROWIN připravil ve spolupráci s Národním technickým muzeem.
Možnost přihlásit „historické“ elektrozařízení do projektu mají všichni od 1. března až do
konce roku 2018.
Pokud jste přesvědčeni, že máte doma spotřebič, který byste rádi věnovali do sbírky
Národního technického muzea, stačí udělat pár jednoduchých věcí. Vyfoťte jej, doplňte
jeho popis - odhadované stáří, stav, dochované příslušenství, případně další informace
(manuál, návod, prodejní doklad, apod.) a zašlete emailem do 31. prosince 2018 na adresu
muzejni.kousek@elektrowin.cz.

ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování,
využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením na
velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého
založení v roce 2005, tedy za 13 let svého působení na trhu, zrecykloval více než 19 000 000
vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 330 000 tun.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE
Akce ZŠ v dubnu a květnu 2018
Datum
4.4.
6.4.
6.4.
6.4.

DUBEN

9.4.
12.4.
17.4.
18.4.
26.4.

Akce
14. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Chalupek v rámci příhraničního
grantu euroregionu Silesia NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA
Zápis dětí do 1. tř. (nastoupí 11 žáků)
UKLIĎME ČESKO – celostátní akce, ZŠ ve spolupráce s OÚ
pomohla uklidit obec a její okolí
Na ZŠ a MŠ Šilheřovice proběhla prověrka BOZ – bez
připomínek a závad.
Afrika – naučná přednáška pro celou ZŠ
15. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Chalupek v rámci příhraničního
grantu euroregionu Silesia NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA
16. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Chalupek v rámci příhraničního
grantu euroregionu Silesia NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA
Návštěva Mgr. Herberta Pavery – přednáška pro 8. a 9. tř.
POSLANECKÁ SNĚMOVNA
Přátelské setkání pátých tříd základních škol Markvartovice
a Šilheřovice (turnaj v tělocvičně a prohlídka školy)
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Datum

KVĚTEN

10.5.
11.5.
14.5.
22.5
23.5. – 25.5.
25.5.
25.5.
28.5.
30.5.
31.5.

Akce
Zahájení plaveckého výcviku pro 2. – 4. tř. v Kravařích
Noční pochod pro rodiče s dětmi – akce OÚ
Fotografování žáků
Beseda se spisovatelkou Mgr. Evou Tvrdou na 2. st. ZŠ
Školní výlet 9. tř.
Školní výlet 6. – 8. tř.
Výlet 1. st. ZŠ
Dopravní hřiště Hlučín – praktické znalosti – 4. tř.
Atletická olympiáda v Hlučíně (4. + 5. tř.)
Ochrana člověka za mimořádných událostí – 2. st. – ukázka
práce záchranného systému v Hlučíně

Základní škola velmi děkuje touto cestou panu Pavlu Jaloviecovi za darování
velké fotbalové hry pro děti na 1. stupni, umožnil jim tak zábavně, sportovně
i soutěživě trávit velké přestávky.
Mgr. Silvie Žvaková

V šilheřovické Základní škole přednášel Herbert Pavera
Ve středu 18. dubna 2018 měli žáci 6. – 9. tříd Základní školy v Šilheřovicích tu čest přivítat
významného hosta. Byl jím bývalý člen Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
předseda Sdružení obcí Hlučínska a dlouholetý starosta obce Bolatic, Mgr. Herbert Pavera.
Žáci 6. a 7. třídy měli přednášku na téma
Parlament ČR. Herbert Pavera hovořil
o struktuře Parlamentu České republiky,
jakožto dvoukomorovém zákonodárném
sboru
ČR,
tvořeném
Poslaneckou
sněmovnou a Senátem. Představil také
webové stránky Parlamentu ČR a názorně
žákům ukázal, jak se v nich mají orientovat.
Na programu přednášky byly parlamentní
volby, proces přijímání zákonů, přehled
zákonodárné činnosti, hlasovací a jednací
řád sněmovny aj.
Pro žáky 8. a 9. třídy byl připraven tematický celek – Hlučínsko a jeho význam. Žákům
8. třídy přednáška doplnila učivo zeměpisu, v rámci kterého se v současné době
pod vedením paní učitelky Mgr. Kateřiny Bachroníkové právě otázkou tohoto regionu blíže
zabývají. Žáci 9. třídy měli možnost prohloubit si znalosti a rozšířit obzor. Herbert Pavera
představil nejen Hlučínsko, ale i organizaci Sdružení obcí Hlučínska, kde již řadu let
vykonává funkci předsedy. Problematiku pojal nejen z hlediska geografických
a historických souvislostí, ale vyzdvihl taktéž roli zdejší „prajzské“ kultury, která vždy
sehrávala značnou úlohu. Zároveň vyzval k jejímu zachování pro budoucí generace.
V závěru byl vyhrazen prostor pro dotazy žáků i vyučujících.
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Děkujeme tímto Mgr. Herbertu Paverovi za přízeň naší škole a věříme, že se s ním opět
setkáme při některé z dalších zajímavých přednášek.
Mgr. Pavlína Řehánková

Natálie Plačková třetí v celostátní soutěži v psaní dopisů
V únoru 2018 byl vyhlášen již 47. ročník Mezinárodní soutěže v psaní dopisů pro mládež,
jejímž organizátorem je na celosvětové úrovni Světová poštovní unie a pořadatelem české
části je Česká pošta, s.p. Soutěž je otevřená pro chlapce a dívky do 15 let a rozsah textu
je stanoven nejvýše na 1000 slov. Dopis může být napsán na počítači i rukou.
Téma letošního ročníku soutěže bylo: "Představ si, že jsi dopis cestující v čase. Jaké
poselství si přeješ předat svým čtenářům?“
Do soutěže byly zaslány vybrané práce žáků 8. třídy. Natálie Plačková byla pověřenou
komisí České pošty vybrána jako autorka3. nejlepší práce v české části soutěže. Srdečně
jí blahopřejeme!
Česká pošta zároveň vyjádřila poděkování Základní škole v Šilheřovicích za pravidelné
zapojování se do této soutěže.
Mgr. Pavlína Řehánková

VÝHERNÍ TEXT

V Šilheřovicích 19.3.2018
Vážení čtenáři,
v tomto dopise bych ráda zdůraznila výhody a nevýhody doby minulé, přítomné a budoucí.
V době dřívější žili všichni úplně jinak. Byli zvyklí scházet se osobně, být včas na předem
domluveném místě. Co se jídla týče, spokojili se s máslem, které si doma sami připravili.
Nadojili krávu, upekli chleba a všem chutnalo. Děti si celý den hrály venku na čerstvém
vzduchu nebo musely doma pomáhat rodičům. Radost jim dělala otcem vyrobená hračka nebo
malé zvířátko, o které se s láskou staraly. Děvčata vozila panenky v kočárku, chlapci stříleli
z praku nebo všichni hráli kuličky. Dospělí se scházeli například při pracích na poli nebo
se večer navštěvovali a povídali si u škubání peří. Více se dětem četly pohádky a vyprávěly
historky, které rodiče a prarodiče zažili.
A dnes? Bez mobilu ani ránu. Elektronika všechny ovládla. Přátelé jsou pouze na sociálních
sítích, kde jsou skupiny, které se nejsou schopny domluvit, aby se dohromady sešly
ve skutečnosti. Když má někdo zpoždění, je v klidu. Nic se neděje. Napíše přece esemesku nebo
zavolá. Toto si dříve lidé neuměli ani ve snu představit. Byli nuceni být dochvilní. Děti je vidět
venku minimálně. Rodiče se snaží dělat první poslední, ale dnešním dětem je těžké se zavděčit.
Jezdí k moři, ale běda, aby tam nebyla wifi. Cesta autem bez tabletu a telefonů? Pro děti
nekonečné! Rodiče pracují od rána do večera a na děti mají velmi málo času. Raději vydělávají
peníze a rodinná pohoda je v nedohlednu. Povinnosti jsou na bedrech rodičů. Většinu
domácích povinností udělají sami, než aby zapojili své děti. Dneska neuvidíme děti na poli,
nakupovat nebo dokonce štípat dříví. Jsou pod ochranou svých rodičů. Co bude z dnešních
dětí, až vyrostou? Vždyť neumí bez internetu ani cestovat! Neumí se orientovat v jízdním řádu
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a už vůbec ta představa, že by měli někde čekat na autobus déle než deset minut. Co teprve jít
pěšky! Které dítě by pilo mléko čerstvě nadojené? Který rodič?
A co nás čeká? Kdo není připojen, ten nežije! Budeme si přes internet objednávat všichni
a všechno. Přes internet platit a komunikovat, nalézat nové přátele. Skoro nebudeme muset
vycházet z domu. Proč taky, když všechno máme na dosah! Stačí zmáčknout enter a je hotovo.
Vše vyřízeno, nakoupeno, zaplaceno, domluveno. Přes internet si přejeme k narozeninám,
svátku. Sdělujeme si své zážitky mezi sebou a dokonce před lidmi, které ani neznáme. Všichni
budou naprosto přesně znát svá práva, ale málokdo bude plnit své povinnosti.
Asi nás čekají elektroauta, elektro pohon, elektro doba. Největší můra budoucnosti bude
výpadek elektrického proudu! Být offline bude nepřípustné.
Všichni bychom si měli uvědomit, že nejdůležitější by mělo být zdraví. To si člověk uvědomí
až tehdy, když ho nemá. Ztráta zdraví nebo blízkého člověka je daleko horší než nedostupná
wifi. A co mír? Vážíme si klidu a zakopaných válečných seker?
Udělejme si čas na lidi, které máme rádi. Popřejme si navzájem zdraví, potřesme si pravicí
nebo se obejměme. Vždyť to nic nestojí, pouze náš čas. Nehledejme důvody, proč se nemůžeme
sejít, ale hledejme způsoby jak to udělat, abychom se sešli.
S pozdravem Natálie Plačková

STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ, GASTRONOMIE
A SLUŽEB SČMSD ŠILHEŘOVICE, S. R. O.
Ženská krása, ale i gastronomické zážitky – soutěžili jsme v odborných
dovednostech!
A nejen to!
Měsíc duben 2018 byl pro SŠ v Šilheřovicích plný soutěží a akcí, ve kterých naši žáci
poměřili svůj um v odborných dovednostech.
Soutěžní klání odstartovala soutěž ve znamení ženskosti, krásy a půvabu – soutěž
odborných dovedností oborů Kadeřnice a Kosmetické služby, a to Šarm 2018 ve Znojmě.
Letošním tématem byla Moderní nevěsta. Soutěžilo se v kategorii dekorativního líčení
a účesové tvorby. Naši školu reprezentovala v líčení Simona Majkusová ze 3. ročníku oboru
Kosmetické služby s modelkou M. Škrobánkovou, v účesové tvorbě pak Tereza Kremserová
ze 3. ročníku oboru Kadeřnice s modelkou J. Schidkovou.

Vlevo modelka T. Kremserové,
vpravo modelka S. Majkusové
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Vy, kteří se stravujete v naší školní jídelně, jste jistě zaznamenali, že ve dnech
od 13. 4. - 22. 4. 2018 proběhl na naší škole „Týden slezské kuchyně“. Cílem této akce bylo
strávníkům školní restaurace v rámci obědového menu představit a propagovat typická
a tradiční jídla slezského regionu. Sami jste tady měli možnost je ochutnat a posoudit jejich
pestrost.
V tomtéž týdnu proběhla ve škole rovněž již tradiční gastronomická soutěž „Škola plná
chutí“. Tentokrát bylo společným tématem „Barevné jaro“. Do soutěže se zapojili žáci
gastronomických 1. - 3. ročníků oborů Kuchař-číšník a Hotelnictví. Soutěž byla
koncipována v soutěžení ve dvou kategoriích – kuchařské /technologické/, úkolem
soutěžícího bylo připravit studený předkrm a hlavní chod, v kategorii číšnické/ technika
obsluhy/ pak soutěžící připravovali výseč tabule na dané téma. V přípravě tematického
menu získali 1. místo Karolína Postulková s Vojtěchem Oczkouz 2. ročníku oboru
Hotelnictví. V přípravě výseče tabule se na 1. místě umístily žákyně 3. ročníku oboru
Hotelnictví - Kateřina Hluchníková a Dominika Válková. Hodnotily se samozřejmě
odborné dovednosti a uplatnění moderních trendů v současné gastronomii, ale také
nápaditost, originalita a fantazie soutěžících.

V. Oczka a K. Postulková

V dubnu rovněž konali praktickou maturitní zkoušku naši maturanti. Ve dnech 18. 4. 21. 4. 2018 se uskutečnil poznávací maturitní zájezd pořádaný třídou 4. B maturitního
ročníku oboru Cestovní ruch. Žáci se svými klienty letos zavítali do Chorvatska,
kde navštívili města Zadar, Šibenik a Biograd na Moru a národní parky Krka a Plitvická
jezera.
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Maturanti 4. A oboru Hotelnictví konali praktickou maturitní zkoušku dne 16. 4. 2018
v prostorách školní restaurace a kuchyně. Letošním tématem byl film Pomáda.

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

ZPRÁVA O ČINNOSTI TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
V průběhu dubna a první poloviny května se uskutečnily následující zápasy fotbalových
družstev Šilheřovic:
MUŽI
Šilheřovice – Hať 1:1
Dolní Lhota – Šilheřovice 2:0
Šilheřovice – Píšť 3:2
Petřvald na Moravě – Šilheřovice 4:0
Šilheřovice – Ostrava-Jih 2:5
Klimkovice – Šilheřovice 2:1
Bohuslavice – Šilheřovice 7:1
Šilheřovice – Darkovice 0:2
ŽÁCI
Šilheřovice - Píšť 0:0
Pustá Polom – Šilheřovice 8:2
Šilheřovice – Dobroslavice 5:0
MINIŽÁCI
Dolní Benešov – Šilheřovice 10:2
Šilheřovice – Darkovičky 5:5
Píšť – Šilheřovice 6:5
Šilheřovice – Vřesina 6:6
Kravaře – Šilheřovice 7:0
Šilheřovice – Háj ve Slezsku 8:5
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Dne 9. 6. se pak na hřišti TJ Sokol Šilheřovice uskuteční turnaj žáků a minižáků (ročníky
2006 a mladší a 2009 a mladší).
Hřiště 1. ( ročníky 2006 a mladší)

Hřiště 2. ( ročníky 2009 a mladší)

TJ Sokol Šilheřovice (CZ)
TJ Sokol Hať (CZ)
CZ-PL Team (CZ)
LKS Tworków (PL)

TJ Sokol Šilheřovice (CZ)
TJ Sokol Hať (CZ)
CZ-PL Team (PL)
AP United (PL)

Los turnaje 2006 a mladší
TJ Sokol Šilheřovice
TJ Sokol Hať
CZ-PL Team
LKS Tworkow
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TJ Sokol Šilheřovice – CZ-PL Team
LKS Tworków – TJ Sokol Hať
TJ Sokol Šilheřovice – LKS Tworków
CZ-PL Team – TJ Sokol Hať
LKS Tworków – CZ_PL Team
TJ Sokol Šilheřovice – TJ Sokol Hať

9:00 – 9:20
9:25 – 9:45
10:00 – 10:20
10:25 – 10:45
11:00 – 11:20
11:25 – 11:45

Los turnaje 2009 a mladší
TJ Sokol Šilheřovice
AP United
TJ Sokol Hať
CZ-PL Team
1.
2.
3.
4.
5.
6.

TJ Sokol Šilheřovice – AP United
TJ Sokol Hať –CZ-PL Team
TJ Sokol Šilheřovice – TJ Sokol Hať
AP United – CZ-PL Team
TJ Sokol Hať – AP United
TJ Sokol Šilheřovice – CZ-PL Team

9:00 – 9.20
9:25 – 9:45
10:00 – 10:20
10:25 – 10:45
11:00 – 11:20
11:25 – 11:45

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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Fotbalový kemp Šilheřovice 2018
v létě 2018 se uskuteční 1. ročník fotbalového kempu v areálu TJ Sokol Šilheřovice.
průběh fotbalového kempu:
 bude probíhat od 20.8.-24.8.2018.
Příchod dětí bude mezi 7:30 – 8:00, kde si fotbalisty přebírají trenéři a jdou s nimi
do šaten. Děti si vyzvedne jeden z rodičů mezi 16,00-16,30 hod.
 fotbalový kemp je určen pro děti od 6-15let.
 hráči budou při nástupu na kemp rozděleni do malých skupinek po 8-10 dětech dle
věku a výkonnosti.
 fotbalový kemp bude probíhat zábavnou a hravou formou a bude veden s prvky
CoerverCoaching.
 účastníci si budou moci vyzkoušet známé i nové dovednosti. Budou se zdokonalovat
soutěživou formou v dynamice, rychlosti, koordinaci a řešení fotbalových situací
pod tlakem. Naučí se různé způsoby obcházení soupeřů.
Cena fotbalového kempu je 1500,- Kč
Cena zahrnuje:




Oběd, svačinu, pitný režim
Pronájem tréninkové plochy a pomůcky, licencované trenéry
Kemp není pojištěn

Kontakt Roman Schulla, 605 417 310

HASIČI ŠILHEŘOVICE

Silová soutěž hasičů
V sobotu 12. 5. 2018 proběhla v prostorách Bamšule soutěž hasičů. Své síly a dovednosti
si přišli změřit jednotlivci hasičských dobrovolných i profesionálních sborů nejen z blízkého
okolí, ale také ze sousedního Slovenska.
Soutěžilo se v roztahování 80 metrových hadic, v úderu 60 x kladivem v hamrboxu,
v přehazování pneumatiky, přenesení 90ti kilové figuríny, přebíhání a napojování savic
a koše, skákání přes 2m vysokou bariéru, v přenášení košů, které byly naplněné hadicemi
a doběhnutí do cíle. V cíli byla připravena sanita se zdravotníky, kteří by podali v případě
potřeby první pomoc. Soutěže se zůčastnilo v kategorii mužů 18 - 34 let celkem 25 hasičů,
v kategorii mužů 35 - 99 let celkem 6 hasičů a v kategorii žen celkem 6 hasiček.
Za náš sbor soutěžili:
Kategorie 18 – 34 let: Adam Lukáš, který se umístil na 3. místě, Lukáš Žoffaj obsadil 24.
místo.
Kategorie 35 - 99 let: Lukáš Mučka - získal 2. místo.
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V kategorii žen nás zastoupila hasička Bronislava Tesařová - 6. místo.
První místo a putovní pohár Starosty obce získal Petr Tesnar z SDH Horní Lhota, který
obsadil také první místo v kategorii mužů 18 - 34 let.
Děkujeme hasičskému záchrannému útvaru za zdravotní dozor a všem naším
sponzorům:
Obec Šilheřovice
Stanislav Šeliga
Sbor dobrovolných hasičů Šilheřovice
STIHL
Železářství Jan Čecháček
Maloobchodní síť potravin Hruška s.r.o.
Zámečnictví a kovovýroba Hruška Petr

Rizikové kácení Mučka Lukáš
Manželé Jiří Thomas a Jarmila Thomasová
Vilibald Thomas
MINORI s.r.o. Robenek David
ROTHSCHILDOVA CUKRÁRNA
RESTAURACE NA NÁMĚSTÍ Čecháček Jan

Krámek Na náměstí
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POZVÁNKA
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KALENDÁŘ

Kalendář kulturních a sportovních akcí v roce 2018 pořádaných místními spolky,
složkami a organizacemi v obci Šilheřovice
Termín

Název

Pořadatel

Místo

1. června 2018

Kácení máje, májová veselice

Obecní úřad

Baumšula

8. června 2018

Letní kino

Obecní úřad

16. června 2018

Pivní slavnosti

Obecní úřad

Baumšula
Baumšula

23. června 2018

Sobota plná zábavy

Unie rodičů při ZŠ

5. srpna 2018

Zámecký koncert

Obecní úřad

17.-19. srpna 2018

Šilheřovický odpust

Obecní úřad

Nádvoří u
zámku
Baumšula

31. srpna 2018

Letní kino pro děti

Obecní úřad

Baumšula

8. září 2018

Šilheřovický šlaušek

15. září 2018

Baumšula

Strassenfest

Prajzský sportovní
klub
Dolní ulice

Dolní dvůr

30. září 2018

Obecní mše

Obecní úřad

Kostel

6. října 2018

Drakiáda

Unie rodičů při ZŠ

12. října 2018

Setkání s jubilanty

Obecní úřad

Hřiště TJ
SOKOL
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
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Hřiště TJ

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2018 partnerských
obcí v rámci česko-polské spolupráce

p.
č.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Název akce

Termín

Cyklovýlet partnerských obcí
Multižánrový festival HAFEST
VI. Mezinárodní festival dechových kapel
Pivní slavnosti
XIX. ročník turnaje v kopané žáků „ O putovní pohár
starosty obce „
Raffting – „Otvírání hraničních meandrů na řece Odře „
Den obce
Mezinárodní turnaj v kopané seniorů „ O pohár Gminy
Krzyzanowice „
Zámecký koncert
Odpust Píšť 2018, odpustový koncert duchovní hudby,
zábavný lunapark, tradiční ohňostroj
Odpustové veselice ODPUST FEST 2018 na prostranství
před OÚ
Píšťský odpust - 2 bohoslužby, odpolední koncert duchovní
hudby
Tradiční turnaj v minigolfu
Haťské dožínky – 25. ročník
XI. Mezinárodní závody v požárním sportu CTIF
mládežnických družstev hasičů
Dožínky Gminy v Roszkowě
Zahrádkářská podzimní výstava ovoce, zeleniny a hobby
Den obce - oslavy 790. let obce Píšť (hřiště TJ Slavia Píšť )
Oslavy 790. let od první zmínky o obci – slavnostní mše
s biskupem ostravsko – opavské diecéze
Chovatelská a zahrádkářská výstava
Krmáš
Myslivecké hody
KOLAJA – 15. ročník
Adventní prodejní výstava
Vánoční ladění
Výročí 20. let česko – polské spolupráce – slavnostní
otevření IKC – Píšť s kulturním programem
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Organizátor

2.6.2018
Krzyzanowice
2.6.2018
Hať
10.6.2018
Krzyzanowice
16.6.2018
Šilheřovice
16.6.2018
Hať
16.6.2018
Hať
23.6.2018
30.6.2018
7.7.2018

Krzyzanowice
Hať
Krzyzanowice

5.8.2018
11.8.2018

Šilheřovice
Píšť

10.-13.8.2018

Píšť

12.8.2018

Píšť

14.8.2018
26.8.2018
15.9.2018

Píšť
Hať
Krzyzanowice

8.-9.9.2018
9/2018
22.9.2018
23.9.2018

Krzyzanowice
Píšť
Píšť
Píšť

22.-23.9.2018
23.9.2018
27.10.2018
11.11.2018
25.11.2018
12/2018
12/2018

Hať
Hať
Šilheřovice
Hať
Píšť
Hať
Píšť

INZERCE
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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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