Šilheřovický zpravodaj
Září 2016

Socha sv. Jana Nepomuckého

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
prázdniny jsou již dávno historií a léto se nám pomalu
a jistě chýlí ke konci. Doufám, že jste si to letošní řádně
užili a nabrali sil do dalších měsíců.
Dovolte mi však se ještě vrátit v čase na začátek léta,
kdy naši obec navštívil pan Peter Koliba, senátor
senátního obvodu č. 72. Diskutovali jsme o úspěšných
projektech,
čerpání
evropských
fondů,
ale i problémech, které trápí menší obce. Pana senátora
velice
nadchla
naše
spolupráce
s Gminou
Krzyzanowice a přijal i pozvání na náš Odpust.
Polovina července byla ve znamení Pivních slavností
a svátek Nanebevzetí Panny Marie slavením našeho
Odpustu.
Velké poděkování patří vám všem
za návštěvu těchto dvou akcí, panu Šeligovi za zajištění
veškerého servisu spojeného s ozvučením a hudbou a velký dík zaslouží všichni sponzoři,
kteří nám pomohli tyto obecní slavnosti zorganizovat.
V průběhu léta se rada obce kromě zábavy a sportu věnovala samozřejmě i pracovním
povinnostem. Provedly se vnitřní i venkovní práce a opravy na obou stupních ZŠ a školky.
Byly dokončeny restaurátorské práce na soše Svatého Jana. Správa silnic
Moravskoslezského kraje položila nový asfaltový koberec na ulicích Horní, Střední a Dolní,
za což jim patří velký dík.
Závěrem
dovolte,
abych
poděkoval
našim
hasičům
za
jejich
pomoc
a profesionalitu při odstraňování následků vichřice a krupobití o odpustové neděli
14. srpna. Popřál k úspěšnému vstupu do dalšího školního roku všem našim školákům
a studentům! Po skvěle zorganizovaných Rybářských závodech, Šilheřovickém šlaušku
a Strassenfestu na ulici Horní přijměte pozvání do kostela na neděli 18. září, kdy proběhne
mše za nás všechny u příležitosti 639 let od první písemné zmínky o naší obci.
To vše oslavíme 30. září na Vínobraní při sledování komedie Padesátka.
P.S. Strassenfest 2016 - děkujeme celému organizačnímu výboru a všem obyvatelům ulice
Horní za opravdu vřelé přivítání a pohostinnost!
Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta
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ZASTUPITELSTVO OBCE
Výpis z usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 29. 6. 2016
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 10/2016/1 Program jednání, předložený starostou obce doplněný o bod „Záměr
na prodej části pozemku parc. č. 21/1“ a rozhodlo, že o každém bodu
programu se bude hlasovat samostatně a veřejně
ad 10/2016/3 Ověřovatele zápisu Ing. Jarmila Thomasová, Valdemar Kupka
ad 10/2016/5 Zprávu starosty obce o kontrole usnesení ZO č. 9 konaného dne 16. 3. 2016
ad 10/2016/13 Obecně závaznou vyhlášku obce Šilheřovice č. 1/2016 o místních poplatcích
ad 10/2016/14 Přijetí daru – části pozemku parc. č. 54/6, ostatní plocha, ostatní
komunikace v k. ú. Šilheřovice.
ad 10/2016/14 Uzavření Darovací smlouvy k převodu 2/6 pozemku parc. č. 54/6 v k. ú.
Šilheřovice mezi obcí Šilheřovice a Římskokatolickou farností Šilheřovice
ad 10/2016/14 Uzavření Darovací smlouvy k převodu 1/6 pozemku parc. č. 54/6 v k. ú.
Šilheřovice mezi obcí Šilheřovice a paní XXXXX
ad 10/2016/14 Uzavření Darovací smlouvy k převodu 1/6 pozemku parc. č. 54/6 v k. ú.
Šilheřovice mezi obcí Šilheřovice a paní XXXXX
ad 10/2016/15 Záměr na směnu pozemků parc. č. 344/3 (její oddělená část „a“
dle geometrického plánu č. 395-14/2016) v k. ú. Šilheřovice,
který je v majetku Obce Šilheřovice za pozemek parc. č. 341 v k. ú.
Šilheřovice, který je v majetku pana XXXXX
ad 10/2016/16 Záměr na prodej části pozemku parc. č. 21/1 v k. ú. Šilheřovice
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
ad 10/2016/4 Platnost zápisu ze zasedání ZO č. 9 konaného dne 16. 3. 2016
ad 10/2016/6 Zprávu o činnosti Rady obce č. 45/2016 – 55/2016
ad 10/2016/7 Výroční zprávu starosty obce za rok 2015
ad 10/2016/8 Zprávu nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření
územního samosprávného celku obce Šilheřovice za rok 2015 s tím, že bylo
seznámeno s přijatým opatřením k nápravě zjištěných chyb a nedostatků
ad 10/2016/10 Rozpočtová opatření č. 2-3/2016
ad 10/2016/11 Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok
2015 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2015 ze strany
Moravskoslezského kraje a včetně Zprávy Kontrolní a revizní komise
při Sdružení obcí Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného
svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2015
ad 10/2016/12 Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2015 včetně
Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu
Hlučínska za rok 2015 Odborem podpory korporátního řízení a kontroly
Krajského úřadu Moravskoslezského kraje a včetně Zprávy Kontrolní
a revizní komise Svazku obcí mikroregionu Hlučínska o výsledku kontroly
hospodaření Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2015
Zastupitelstvo obce projednalo:
ad 10/2016/9 Závěrečný účet obce Šilheřovice za ro 2015 a vyjadřuje souhlas s celoročním
hospodařením obce Šilheřovice za rok 2015, a to bez výhrad
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Zastupitelstvo pověřilo:
ad 10/2016/14 Starostu obce podpisem Darovací smlouvy k převodu 2/6 pozemku parc.
č. 54/6 v k. ú. Šilheřovice mezi obcí Šilheřovice a Římskokatolickou farností
Šilheřovice
ad 10/2016/14 Starostu obce podpisem Darovací smlouvy k převodu 1/6 pozemku parc.
č. 54/6 v k. ú. Šilheřovice mezi obcí Šilheřovice a paní XXXXX
ad 10/2016/ 14 Starostu obce podpisem Darovací smlouvy k převodu 1/6 pozemku parc.
č. 54/6 v k. ú. Šilheřovice mezi obcí Šilheřovice a paní XXXXX

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 8. 6. 2016 č. 55/2016
RO schvaluje:
ad 55/2016/2b Poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2016 Nadaci LANDEK Ostrava
ve výši 5.000,- Kč
ad 55/2016/3a Bezplatné zapůjčení zahradních setů a várnice na akci „Ukončení školního
roku stanováním“ ve dnech 24. – 26. 6. 2016
ad 55/2016/3b Pro konání akce „Ukončení školního roku stanováním“ v areálu hřiště
TJ Sokol Šilheřovice výjimku z čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky
č. 3/2011, o ochraně nočního klidu, a to ve dnech 24. 6. 2016 od 22:00 hod. do
24:00 hod., 25. 6. 2016 od 00:00 hod. do 01:00 hod. a od 22:00 hod. do 24:00
hod. a 26. 6. 2016 od 00:00 hod do 02:00 hod.
ad 55/2016/4 Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-8010043/02 ke stavbě
Šilheřovice, U Obory, XXXXX, 2 RD, rozš. kNN uzavřenou mezi obcí
Šilheřovice a ČEZ Distribuci, a. s.
ad 55/2016/5 Udělit souhlasné stanovisko k projektu stavby pro územní řízení
„Šilheřovice, Sokolská, RD, kNN“

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 22. 6. 2016 č. 56/2016
RO schvaluje:
ad 56/2016/3a Cenovou nabídku firmy Karel Mrázek – MANATAX, Antošovická 12/361,
Ostrava – Antošovice na provedení maleb v obou budovách základní
a mateřské školy za nabídkovou cenu 103 458, 60 Kč včetně DPH
ad 56/2016/3b Cenovou nabídku firmy Klempířství – Radek Hofrichter, Sokolská 349,
Šilheřovice na pokládku střešní krytiny na horní budově základní školy
za nabídkovou cenu 515 964,- Kč
ad 56/2016/3c Cenovou nabídku Daniela Reichla, Na Staré cestě 265, Šilheřovice opravu
podlah a výměnu dveří v budovách základní a mateřské školy
za nabídkovou cenu 408 204,- Kč
ad 56/2016/3d Cenovou nabídku firmy AREA – stavby s. r. o., Šilheřovice 315, Šilheřovice
na rekonstrukci sociálního zázemí základní školy – dolní stupeň
za nabídkovou cenu 721 955,- Kč včetně DPH
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ad 56/2016/4

Znění Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy darovací na záměr darovat
dopravní a technickou infrastrukturu, která bude vybudována v rámci
projektu „Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu RD v lokalitě
u Zámeckého parku Šilheřovice“ uzavřenou mezi obcí Šilheřovice a paní
XXXXX, XXXXX, XXXXX
ad 56/2016/5 Přijetí dotace na Renovaci sochy sv. Jana dle Rozhodnutí reg. č. 941/201617250BI o poskytnutí dotace v rámci dotačního programu 16. Udržování
a obnova kulturního dědictví venkova z prostředků Ministerstva
zemědělství
ad 56/2016/8 Žádost pana XXXXX, XXXXX, XXXXX o povolení hostování lunaparku
na Šilheřovickém odpustu 2016 dle stejných podmínek jako v minulém roce
ad 56/2016/10 Účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Šilheřovice, příspěvkové
organizace, Kostelní 230, Šilheřovice sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2015

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 23. 6. 2016 č. 57/2016
RO schvaluje:
ad 57/2016/2 Výsledek hodnocení pořadí nabídek, který předložila komise pro hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Oprava sochy
sv. Jana Nepomuckého“. Jako vítězná byla vybrána nabídka MgA. Jakuba
Gajdy, PhD., Studentská 1772, Ostrava – Poruba s nabídkovou cenou
187 550,- Kč včetně DPH
ad 57/2016/2 Znění Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem
„Oprava sochy sv. Jana Nepomuckého“ uzavřenou mezi Obcí Šilheřovice
a MgA. Jakub Gajda, PhD., Studentská 1772, Ostrava – Poruba
ad 57/2016/3 Rozpočtové opatření č. 4/2016 předložené ekonomkou obce

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 7. 7. 2016 č. 58/2016
RO schvaluje:
ad 58/2016/2 Cenovou nabídku firmy EUROVIA CS a. s., odštěpný závod Morava,
Vratimovská 658/77 Ostrava – Kunčičky na úpravu vjezdů podél
komunikace III/4696
ad 58/2016/3 Pro konání akce „Noční golfový turnaj“ v Golf klubu výjimku z čl. 3
odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011, o ochraně nočního klidu, a to dne
8. 7. 2016 od 22:00 hod. do 24:00 hod.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 7. 2016 č. 59/2016
RO schvaluje:
ad 59/2016/3 Poskytnutí finančního příspěvku Střední škole hotelnictví, gastronomie
a služeb SČMSD, Šilheřovice, s. r. o. ve výši 5000,- Kč na pokrytí nákladů
spojených s oslavami 50. výročí založení školy
ad 59/2016/4a Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 10.000,- Kč na pokrytí nákladů
spojených pořádáním Strassenfestu 2016 na ulici Horní
ad 59/2016/4a Zajištění mobilních WC, které budou hrazeny s finančních prostředků ulice,
bezplatné zapůjčení zahradních setů a přenosných košů, bezplatnou
propagaci v obecním zpravodaji a rozhlase, využití veřejného osvětlení

-5-

ad 59/2016/4a Pro konání akce „Strassenfest 2016“ na ulici Horní výjimku z čl. 3
odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011, o ochraně nočního klidu,
a to ve dnech 10. 9. 2016 od 22:00 hod. do 24:00 hod. a 11. 9. 2016 od 00:00
hod. do 03:00 hod.
ad 59/2016/4b Udělit souhlasné stanovisko s objízdnou trasou z důvodů plné uzávěry
komunikace ul. Horní v době konání uliční slavnosti, a to dne 10. 9. 2016
ad 59/2016/5 Znění Darovací smlouvy na poskytnutí nadačního příspěvku pro rok 2016
uzavřenou mezi Obcí Šilheřovice a Nadací LANDEK Ostrava,
Vítkovická 3108/11, Moravská Ostrava
ad 59/2016/6 Pro konání akce „Pivní slavnosti“ ve Sportovně rekreačním areálu
Baumšula výjimku z čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011,
o ochraně nočního klidu, a to ve dnech 16. 7. 2016 od 22:00 hod. do 24:00
hod. a 17. 7. 2016 od 00:00 hod. do 04:00 hod.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 8. 2016 č. 60/2016
RO schvaluje:
ad 60/2016/3 Udělit souhlasné stanovisko vlastníka okolní parcely se stavbou „Zemní
kabelová přípojka NN pro napojení pozemku parc. č. 475/1v k. ú.
Šilheřovice“
ad 60/2016/4 Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene IP-12-8018212/VB002 za účelem
umístění podzemního vedení nízkého napětí k pozemku parc. č. 1542/33
v k. ú. Šilheřovice uzavřenou mezi obcí Šilheřovice a ČEZ Distribuce, a. s.
ad 60/2016/5 Poskytnutí dotace na činnost Charity Hlučín na 2. čtvrtletí roku 2016
ad 60/2016/7 Pro konání akce „Šilheřovický odpust“ ve Sportovně rekreačním areálu
Baumšula výjimku z čl. 3 odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011,
o ochraně nočního klidu, a to ve dnech 12. 8. 2016 od 22:00 hod. do 24:00
hod., 13. 8. 2016 od 00:00 hod. do 02:00 hod. a od 22:00 hod. do 24:00 hod.
a 14. 8. 2016 od 00:00 hod. do 02:00 hod.
ad 60/2016/7 Pro konání akce „Odpustová zábava“ na hřišti TJ Sokol výjimku z čl. 3
odst. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011, o ochraně nočního klidu,
a to ve dnech, 13. 8. 2016 od 22:00 hod. do 24:00 hod. a 14. 8. 2016 od 00:00
hod. do 04:00 hod.
RO neschvaluje:
ad 60/2016/2 Poskytnutí finančního příspěvku Nadačnímu fondu Pavla Novotného
pro Onkologickou ambulanci Interní kliniky Slezské nemocnice v Opavě
ad 60/2016/6 Nabídku energetického poradenství na optimalizaci kapacit odběrných míst
pro obec Šilheřovice nabízenou společnosti Full Energy Management s. r. o.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 17. 8. 2016 č. 61/2016
RO schvaluje:
ad 61/2016/4

Bezplatné zapůjčení zahradních setů na akci „Rybářské závody“ dne
3. 9. 2016
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 31. 8. 2016 č. 62/2016
RO schvaluje:
ad 62/2016/2 Rozpočtové opatření č. 6/2016 předložené ekonomkou obce
ad 62/2016/3 Udělit souhlasné stanovisko s umístěním a provedením stavby „Stavební
úpravy venkovní terasy oranžerie v Šilheřovicích“ pro územní řízení
a stavební povolení
ad 62/2016/4 Udělit souhlasné stanovisko k záměru stavby „IE-12-8003753 Šilheřovice,
DTS OP_2026, obn. DTS“ na pozemku parc. č. 1520/5 v k. ú. Šilheřovice

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Pálení trávy a listí
V současné době se opakují případy častého pálení trávy a listí. Žádáme Vás tímto o to,
abyste brali ohled na sousedy a listí nebo trávu nepálili, porušujete tímto zákon o ovzduší.
Vypalováním trávy porušujete zákon o požární ochraně.
V obci jsou na různých místech přistaveny kontejnery na zeleň, prosíme, abyste je využívali
pro svoji potřebu.

Majitelům psů
Žádáme občany, aby si zajistili své psy na pozemku. V případě, že Vám pes uteče, je Vaší
povinností, aby měl u sebe obecní známku, která ho bude identifikovat.
Zároveň připomínáme, že oznamovací povinnost je 15 dnů od nahlášení 3. měsíčního psa
a taktéž 15 dnů, pokud Vám pes zemře.
Množí se i případy, že někteří majitelé dosud své psy nepřihlásili, prosíme tedy o nápravu.

Výměna a opis vodoměrů
Od 26. 9. 2016 bude probíhat výměna vodoměru, a to zbytek ul. Farní a ul. Maštalní.
Výměna je bezplatná, bude ji provádět pouze náš pracovník p. Verner Kolaska.
Od 26. 9. 2016 bude rovněž v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět náš
zaměstnanec pan Jaroslav Aujezdský.
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Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce
Pozvánka
na 11. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice, které se uskuteční
ve středu 21. září 2016 v 17:00 hod.
v sále Obecního úřadu v Šilheřovicích
PROGRAM:
1. Zahájení, prezentace, schválení programu schůze ZO
2. Určení zapisovatelky a skrutátora jednání
3. Návrh a schválení ověřovatelů zápisu
4. Potvrzení platnosti zápisu z 10. zasedání ZO
5. Kontrola usnesení z 10. zasedání ZO
6. Zpráva o činnosti rady obce č. 56/2016 – 62/2016
7. Rozpočtová opatření č. 4-6/2016
8. Obecně závazná vyhláška obce Šilheřovice č. 2/2016
9. Směnná smlouva - komunikace ul. Poštovní
10. Kupní smlouva o převodu pozemku parc. č. 21/3 v k. ú. Šilheřovice
11. Žádost o odkup obecních pozemků parc. č. 367/3 a 368 v k. ú. Šilheřovice
12. Diskuse
13. Závěr jednání

Velkoobjemové kontejnery

Dne 8. října 2016 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.
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Výzva Strassenfest 2017
Kulturní komise při Radě obce Šilheřovice tímto vyzývá další ulice naší obce, aby se zapojili
do akce Strassenfest v příštím roce, a to především ty ulice, které se ještě do těchto slavností
v uplynulých letech nezapojily.
Případní zájemci, prosím, nahlaste své ulice na obecním úřadě, do 25. listopadu 2016,
kde v případě většího zájmu o konání akce proběhne vylosování těchto zájemců
při "Rozsvěcování vánočního stromu". Zde bude rozhodnuto, která ulice se zhostí dalšího
ročníku "Uliční slavnosti".

PODĚKOVÁNÍ

Kulturní dění o prázdninách
Dne 16. července 2016 se ve Sportovně rekreačním areálu konaly Pivní slavnosti, počasí
nám moc nepřálo, i přesto se sešlo mnoho lidí, kteří tuto akci navštívili a prožili sobotní
odpoledne pitím piva a poslechem hudby.
V měsíci srpnu jsme slavili Šilheřovický odpust, kdy se sportovně rekreační areál zaplnil
atrakcemi a kolotoči. Kulturní komise při Radě obce Šilheřovice pak pro návštěvníky
připravila na páteční večer promítání letního kina a na sobotní odpoledne zorganizovala
Odpustový koncert.
Děkujeme za sponzorské dary, které nám byly poskytnuty a pomohly tak k vytvoření
příjemné atmosféry na obou akcích.
Sponzory akcí byli:
Unie rodičů při Základní škole Šilheřovice
Rothschildova cukrárna
Sdružení rybářů Šilheřovice
Penzion a restaurace NA NÁMĚSTÍ
Manželé Silvie a Radek Kaňovi
Pekárna M + K
Kateřina Lazar Fulnečková
manželé Iveta a Jan Čecháčkovi
Autodoprava Martin Fulneček
Stavořemesla - Tomáš Vařecha
Klub důchodců
Jan Svěrkoš
Sbor dobrovolných hasičů Šilheřovice
manželé Ilona a Libor Bartschovi
Ing. Stanislav Machala
SWIETELSKY stavební s. r. o.

Jan Vrbický
ZX-BENET s. r. o.
Zámečnictví Petr Hruška
Krámek Na Návsi
manželé Radmila a Miroslav Pískallovi
Viega s. r. o.
Dagmar Václavíková
TJ Sokol Šilheřovice
manželé Hana a Pavel Kolaskovi
Kadeřnictví Eva Willertová
AREA stavby s. r. o.
IBEX Security s. r. o.
Stolařství Petr Krzikalla
manželé Vladislava a Dalibor Pavlínkovi
DVOŘÁK lesy, sady, zahrady s. r. o.
Komerční banka a. s.

Velké poděkování patří p. S. Šeligovi, který se postaral o celkovou organizaci koncertů.
Děkujeme!
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Výňatek z MF DNES ze dne 16. 8. 2016
Kudy do Londýna? ptal se Ondřej Vetchý v Šilheřovicích
Obyvatelé malebných Šilheřovic mají jasno, kudy vede cesta
do Londýna – kolem jejich kaštanové aleje z časů Rothschilda.
Právě tady se totiž odehrávají některé z klíčových záběrů milostné
zápletky jinak válečného dramatu Tmavomodrý svět. Pouhých
osm set metrů od mohutných stromů pak stojí vilka v dobovém staroanglickém slohu,
kterou filmaři často využívají. Je součástí zámeckého areálu, který se objevil také
v několika televizních pohádkách nebo v hororu Travis.
Tvůrci Tmavomodrého světa se o zdejší lokalitě dozvěděli z interního nabídkového katalogu
televize. Přilákal je charakteristický sloh budovy, který se ideálně hodí do předválečné
Británie. Staroanglický sloh upoutá na první pohled a jeho ráz je zřejmě dán tím,
že poslední potomek Rothschildů měl za manželku Angličanku.
Dům v minulosti patřil hajnému či lesníkům
„Tehdy mně bylo 22 let a studoval jsem vysokou školu. Byl jsem se vůbec poprvé podívat
na natáčení filmu a byl to zážitek na celý život,“ vzpomíná současný starosta Šilheřovic
Radek Kaňa.
Na první pohled unikátní stavba vilky pochází z doby Rothschildů, kteří se tady usadili
od poloviny 19. století a zdrželi se až do roku 1936, kdy museli nuceně odejít. Zůstal po nich
celý historický komplex včetně parku.
„Náš park je koncipován tak, že má sedm vstupních bran - podle Jeruzaléma. U šesti z nich
je nějaká nemovitost. Dům, kde se natáčel Tmavomodrý svět, patrně patřil v minulosti
některému z hajných nebo lesníků. Samotné bráně se u nás říká Ostravská, protože když
půjdete touto cestou dalších pět kilometrů, tak se dostanete do Ostravy,“ prozrazuje
starosta.
„Vím, že hlavní zázemí štábu bylo u fotbalového hřiště, tam měli veškerou techniku.
Co se týká ubytování, to nevím, už je to patnáct let. Je ovšem pravděpodobné, že bydleli
poblíž,“ dodává starosta.
Zajímavé je porovnání jeho vzpomínek s dobovými informacemi společnosti Cineart:
„Po natáčení na Hradčanech se štáb přesunul do Šilheřovic u Ostravy, kde Jan Vlasák
objevil typické ‚anglické sídlo‘ z červených cihel - bývalou novogotickou vilu barona
Rothschilda. Vnitřek domu, kde bydlí ve filmu Susan s londýnskými dětmi, pak vyrostl
v prázdné hale pražského podniku ČKD. Nejen architektura, ale i design maličkostí,
jako je třeba vypínač nebo obyčejná klika u dveří, jsou ale v Anglii trochu jiné než
na kontinentě. Proto byly téměř všechny výrazné kusy nábytku – třeba pohovka v Susanině
obývacím pokoji – kvůli autentičtějšímu dojmu dovezeny přímo z Británie.“
Interiéru domu tak tehdy filmaři nevyužili a i dnes pro nás zůstává uzavřen, současný
majitel je totiž na dovolené. O vilu se však patřičně stará, nechal jí opravit charakteristické
anglické komíny i střechu. Štáb Jana Svěráka dělal jen úpravy na vstupní bráně do parku.
Podle starosty měla být celá černá, dnes ji už ovšem pokrývá rez.
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Starosta vzpomíná i na tehdejšího majitele vily pana Tesaříka. „Vždycky přijížděl
od Ostravy autobusem a pěšky chodíval do kopce. Od něj to měl filmový štáb v pronájmu,“
říká.
Filmoví fanoušci si však Tmavomodrý svět s touto částí Slezska příliš nespojují a o tomto
místě natáčení vědí jen znalci. Situace by se ovšem mohla změnit v blízké budoucnosti.
„Musím se přiznat, že to není příliš propagováno, ale vybudováním naučné cyklostezky
to chceme změnit. Občas se ale na místa natáčení někdo zeptá a místní jej pak rádi pošlou
správným směrem. Můžou si vyfotit alej, která je opravdu krásná a u které se vždycky
Ondřej Vetchý ptal na cestu na Londýn,“ připomíná Radek Kaňa.
Natáčení Tmavomodrého světa si pak místní občané chtějí po patnácti letech připomenout.
Svěrák se omluvil, připravuje se synem nový film
„Oslovili jsme pana Zdeňka Svěráka, jestli by nepřijal i se synem naše pozvání, že bychom
rádi udělali nejen projekci filmu, ale také autogramiádu či diskusi,“ prozrazuje Kaňa
a v ruce drží kopii dopisu od slavného tvůrce.
Zdeněk Svěrák je tam na fotografii a všechny pozdravuje, s omluvou ale účast z časových
důvodů odmítá. „Honza chystá nový film a oba se těšíme, jak se v létě zabarikádujeme
na chalupě a nikomu neotevřeme a nikam mezi lidi nevyjdeme.“
Výročí si tak připomenou jen místní a budou vzpomínat na to, jak filmový štáb v době
natáčení pobýval v Šilheřovicích přibližně měsíc. Bude mezi nimi i tehdy dětský herec
Ondřej Paskuda.
„V době natáčení filmu mi bylo devět let a hraji tam jedno z těch malých dětí. Objevili mě,
když jsem šel po ulici. Režisér s paní učitelkou mě nabrali autem a ráno už jsem mířil
na konkurz. Byl to zážitek, i když mi to příliš nedalo,“ vybavuje si po letech současný
podnikatel.
Natáčení pro něj trvalo asi čtrnáct dní, a uvolnili jej proto i ze školy. „Vzpomínám na to ale
v dobrém. Pan Vetchý i ostatní členové filmového štábu byli v naprosté pohodě. To, že jsem
se dostal k filmu, byla ovšem náhoda, mě tehdy zajímal spíš fotbal. Herci měli základnu
v domě, kde se natáčelo, a točili jsme také v Praze. Hned po tomto filmu jsem zkoušel ještě
jeden konkurz, ale tam mě nevzali a pak už jsem měl jiné zájmy. Upřímně, už jsem na to
zapomněl, ale zážitek to byl příjemný.“

Současný starosta Šilheřovic Radek Kaňa
stojí u vilky pocházející z doby
Rothschildů, která se nachází v rozsáhlém
parku. Objekt ve filmu představoval
dům, kde hlavní ženská postava Susan
(Tara
Fitzgeraldová)
bydlela
s londýnskými dětmi a kam za ní dojížděl
Ondřej Vetchý jako letec František
Sláma.
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Na Hlučínsku a v polských gminách bojujeme proti invazivním druhům rostlin
V obcích na Hlučínsku a v přilehlém území polských gmin se kromě přirozeně rostoucích
a lidmi záměrně vysázených rostlin vyskytují také rostliny, které označujeme jako
invazivní. Toto označení dostaly, jelikož velmi rychle obsazují nová území, čímž vytlačují
původní druhy a mohou také pozměňovat poměry živin v půdě. Navíc zhoršují přístupnost
pozemků a zvyšují náklady na údržbu krajiny. Některé z nich jsou navíc velmi škodlivé
lidskému zdraví. V našem území jde zejména o bolševník a křídlatku. Jelikož je včasná
reakce – prevence a rychlá likvidace na malé ploše podstatně levnější než řešení následků
masové invaze, rozhodlo se Sdružení obcí Hlučínska zrealizovat společný česko-polský
projekt, jehož cílem je zmapovat místa výskytu bolševníku a křídlatky, informovat
veřejnost o jejich škodlivosti, jak se zachovat při jejich nálezu apod. V rámci projektu
budou obcím a městům poskytnuty návody, jak proti těmto rostlinám bojovat, budou
informováni o legislativní a dotační podpoře. V neposlední řadě budou provedeny na našem
území ukázky likvidace porostů křídlatky a bolševníku a zároveň si necháme poradit
od těch, kdo již mají s likvidací zkušenosti. Naše poznatky nám pomohou v budoucnu
při vyčištění zmapovaných ploch od porostů těchto invazivních rostlin.
Z tohoto důvodu připojujeme popisy obou invazivních rostlin a žádáme občany, aby nám
podávali informace o jejich výskytu v oblasti Hlučínska a gmin Kietrz, Krzanowice,
Krzyżanowice a Pietrowice Wielkie. Také proto jsme zřídili mail invazivnidruhy@centrum.cz

Bolševník velkolepý (Heracleum mantegazzianum)
Jak jej poznáme?
Bolševník je dvouletá až vytrvalá rostlina, dorůstá výšky
až 5 m. Původně byl bolševník součástí vysokobylinné
vegetace pod hranicí lesa mezi nadmořskými výškami
1500 a 1850 m v oblasti Západního Kavkazu.
Semenáčky bolševníku vzcházejí velmi brzy na jaře,
v prvních letech po vyklíčení vytváří přízemní listovou
růžici a v tomto stadiu většinou přetrvává 3 až 5 let,
v nepříznivých podmínkách i 12 let.
V prvním roce klíčí ze semene zpravidla již v půli února
(někdy i dříve), vytváří pouze listy a shromažďuje zásoby
v mohutném kořeni. V druhém až pátém roce (ale možná
i později) pak vytvoří listovou růžici a vyžene mohutnou
květní lodyhu s květenstvím. Lodyha je dutá, brázditě
žebernatá, narůžověle až fialově skvrnitá, může mít
průměr až 10 cm.
Listy jsou veliké, řapíkaté, zvláště přízemní, dosahují nejčastěji délky 50–150 cm. Řapíky
jsou oblé bez zřetelného žlábku.
Kromě bolševníku velkolepého roste v Česku ještě bolševník obecný (Heracleum
sphondylium), který se svému příbuznému trochu podobá. Není vyloučeno, že se v místech
společného výskytu oba druhy kříží. V některých evropských zemích dochází k invazi
dalších tzv. „obřích bolševníků“ podobného vzhledu a vlastností, konkrétně jde
o druhy bolševník Sosnowského (Heracleum sosnowskyi).
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Proč je nebezpečný? / Čím nám škodí?
Je silnou invazivní rostlinou, osidluje téměř
veškerá stanoviště, nejvíce se šíří podle cest
a vodních
toků.
Obvykle
nejdřív
ovládne ruderální stanoviště, pak se začne
šířit i na vlhká a na živiny bohatá
stanoviště v okolí, odkud postupně vytlačí
konkurenčně silné byliny. Daří se mu
to zejména proto, že jeho semena vyklíčí
velmi brzy na jaře, rychle přerostou
většinu rostlin a vytvoří zákryv. Časem
se vytvoří souvislý porost, který zcela
znemožní růst ostatních rostlin.
Přirozené
šíření
zajišťují
semena
roznášená větrem a tekoucí vodou, dále
semena zachycená na dobytku či pneumatikách.
Bolševník však znamená také velké nebezpečí pro zdraví člověka. Lodyhy a listy
obsahují fototoxické furanokumariny, jež ve tmě jen dráždí kůži, na denním světle
(UV záření) však způsobují těžké poleptání a puchýře (popáleniny 3. stupně). Prvotní
kontakt s rostlinou a jejími šťávami je bezbolestný, fototoxické reakce se aktivují obvykle
po 15 minutách osvětlení. Zánětlivá zranění se objevují po cca 24 hodinách, jejich rozsah
závislý na množství šťáv, kterými byl člověk potřísněn, délkou jejich působení
a obranyschopnosti poškozeného, jsou velmi bolestivá a velmi těžce se hojí. Jejich
pozůstatky (pigmentace a jizvy) zůstávají patrné přinejmenším celé měsíce, někdy
se objevují dlouhodobější následky v podobě vyšší citlivosti poraněných míst na UV záření
nebo vyrážek (až několik let). Dlouhodobým následkem mohou být občasné vyrážky (často
iniciované slunečním zářením).
U obzvlášť citlivých jedinců mohou už samotné výpary z většího množství pokosených
rostlin vyvolat pálení v krku, závratě, nevolnost a slzení v některých případech může dojít
i k úmrtí
Co dělat při kontaktu a napadení?
Nejjednodušší je se vyhýbat kontaktu s touto
rostlinou a upozornit na její výskyt příslušný
obecní úřad. Při likvidaci je nutné se vybavit
vhodným ochranným oděvem, brýlemi
a také respirátorem.
Je velice důležité v oblastech výskytu
bolševníku varovat děti (dutá lodyha
je lákavá a vybízí k hrám – foukačky,
dalekohledy) a zamezit jejich kontaktu
s rostlinou. Rostliny je možno částečně
likvidovat
mechanicky,
vyrytím,
ale nejúčinnější je chemický postřik směsí
herbicidů. Tuto likvidaci je potřeba svěřit
odborné firmě.
Místa potřísněná šťávou je třeba okamžitě omýt silným dlouhotrvajícím proudem vody
a po opláchnutí zabránit přístupu světla zakrytím. Při poleptání, a když se dostaví druhotné
příznaky (bolesti hlavy, třes, závratě, pálení očí), je nezbytné opustit zasažený prostor
a urychleně vyhledat lékaře.
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Křídlatka japonská (Reynoutria japonica), křídlatka sachalinská (Reynoutria sachalinensis),
křídlatka česká (Reynoutria x bohemica)
Jak ji poznáme?
Křídlatka je vytrvalá rostlina s výrazně článkovitými
dutými, dužnatými, křehkými stonky vyrůstajícími
z bohatě rozvětvených, silných a dlouhých podzemních
oddenků.
Její
domovinou
je
severovýchod
Asie (Japonsko, Čína, Tajwan a Korejský poloostrov),
kde obývá vlhčí údolí a horské svahy, vzácněji roste
i na okrajích horských políček ve vyšších nadmořských
výškách až do 2600 m n. m., většinou na chudé půdě.
Do Evropy byla dovezena v první půli 19. Století.
Stonky, které vyrůstají již v březnu nebo dubnu,
dorůstají do výše obvykle 1,5 až 2 metrů, jsou přímé
a v horní části rozvětvené. V mládí jsou zelené
s červenavým nádechem a později zůstávají tmavě
kropenaté. Listy jsou lysé s poměrně krátkými
načervenalými řapíky dlouhými 1,5 až 3 cm vyrůstají
na stoncích střídavě. Jsou holé, tuhé až kožovité
s vyniklou žilnatinou jsou oboustranně zelené až světle
zelené, mladé listy mají okraje stočené.
Je to rostlina dvoudomá, mnohokvěté lichoklasy dlouhé 5 až 10 cm vyrůstající z paždí listů
jsou sestaveny do lat. které jsou delší než řapík listu. Pravidelné pětičetné květy mají
nerozlišená okvětí s bělavými, vzácněji nažloutlými nebo narůžovělými okvětními lístky,
samičí květy mají lísky neopadavé.
Plody jsou lesklé trojhranné nažky dlouhé 3 až 4 mm zbarvené černohnědě až černě, mají
křidélka po neopadavém okvětí.
Proč je nebezpečná? / Čím nám škodí?
Jedná se o jednu z nejúpornějších invazivních rostlin.
Na svém stanovišti se díky hluboce kořenícím
oddenkům rychle rozšiřuje a zcela vytlačuje původní
rostlinstvo a mění nepříznivě i podmínky pro život
většiny
tam žijících
živočichů.
Rozmnožuje
se převážně vegetativně pomoci odlomených oddenků,
které bývají zanášeny při povodních s odplavenou
zeminou na zcela nová místa. I drobné kousky
oddenku většinou vyklíčí a během několika let takto
nově získaný prostor zcela zarostou. Kvůli krátké
době vegetace u nás semena málokdy dozrávají.
Její kořeny a listový opad navíc produkují látky
s alelopatickým účinkem, tj. znemožňují růst jiných
rostlin. Často takto zaberou pásy na březích řek,
rozšiřují se také na náspech cest a na bývalých
skládkách, kam byly zavlečeny při rekultivacích.
O jejich rozšíření se postarali také včelaři, kteří tuto
medonosnou rostlinu záměrně vysazovali.
U nás byla poprvé zaznamenána ve volné přírodě zaznamenána v roce 1892. Vyskytuje
se hojně po celém území ČR, nejvíce v blízkosti vodních toků a lidských sídel, většinou
na vlhkých substrátech s kyselou reakcí.
Křížením křídlatky japonské s křídlatkou sachalinskou vznikl hybridní druh křídlatka
česká (Reynoutria × bohemica), která je obzvláště rozpínavá a proti mechanické i chemické
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likvidaci nejodolnější. Rozmnožuje se výhradně
vegetativně a na stanovištích, kde se vyskytují
také její rodiče, je vytlačuje.
O neblahém významu křídlatky svědčí také fakt,
že byla dokonce zahrnuta do seznamu
"100 nejhorších invazních druhů světa".
Co dělat při kontaktu?
Křídlatka naštěstí na rozdíl od bolševníku
nevylučuje zdraví škodlivé látky, její hustý
zapojený porost však velmi znepříjemňuje
hospodaření a pohyb v krajině. Po nalezení
porostu křídlatky uvědomte vlastníka pozemku
a příslušný obecní úřad. Pokud roste křídlatka
na vašem pozemku, využijte při její likvidaci příslušnou metodiku nebo se raději obraťte
na odbornou firmu.
Mgr. Radim Lokoč, Ph.D.

EKOLOGICKÁ PORADNA

Projekt ELEKTROWINu „Jsem zpět“ se úspěšně rozběhl
Stále větší obrátky nabírá projekt „ Jsem zpět“, který připravil a uvedl do provozu
kolektivní systém pro sběr a recyklaci starých spotřebičů ELEKTROWIN. Jeho pilotní fáze
začala na sklonku roku 2014.
Jde o spotřebiče, jichž se lidé chtějí zbavit, protože je už nepotřebují. Ať už z důvodu jejich
náhrady za nejmodernější typy nebo se například po stěhování již nehodí, i když jsou stále
funkční a mohly by potřebným sloužit i dále.
Na tuto možnost pamatuje i zákon o odpadech, kde se hovoří o „opětovném použití“.
To ale dlouho zůstávalo jen teorií, zejména z důvodu nákladů na technické přezkoušení
nezávadnosti daného elektrozařízení tak, aby výrobek odpovídal při předání novému
majiteli všem legislativním požadavkům. Do praxe ji začal zavádět právě ELEKTROWIN.
Projekt dostal jméno „Jsem zpět“ a podrobnosti o něm můžete získat na jeho internetových
stránkách www.jsemzpet.cz.
„Nově jsme na webové stránky www.jsemzpet.cz umístili formulář, přes který si lidé mohou
prověřit, zda jejich spotřebič vyhovuje kritériím pro zapojení do projektu. Pokud zjistí,
že vyhovuje, mohou jej přímo nabídnout k opětovnému použití a my si pro něj přijedeme
rovnou k nim domů“ popisuje nynější etapu vedoucí zákaznického oddělení ELEKTROWIN
a.s. Jan Marxt.
Prvním krokem bylo vytvoření sítě míst zpětného odběru, do kterých je možné speciálně
odevzdávat i spotřebiče, o kterých si jejich majitel myslí, že je možné je ještě dále používat.
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Pomohli ji vytvořit autorizovaní servisní gestoři, kteří jsou viditelně označeni jako místa
zpětného odběru a přípravy elektrozařízení k opětovnému použití. Ti na základě
stanovených kritérií vybírají vhodné spotřebiče, které ještě mohou posloužit svému
původnímu účelu, provedou na nich případné drobné opravy a garantují, že budou dále
bezpečně fungovat.
Patronátu nad projektem se ujal spisovatel Michal Viewegh, jenž návrat do života zažil
na vlastní kůži. Svou zkušenost s návratem zpět do života Michal Viewegh komentuje:
„I já jsem byl vlastně ‚opraven‘ a díky tomu jsem zpět, proto projekt smysluplného navracení
spotřebičů těm, kteří je potřebují, podporuji.“ Před časem mu praskla aorta, což přežije jen
jeden z deseti lidí.
ELEKTROWIN nabízí tyto darované spotřebiče k bezplatnému užívání neziskovým
organizacím, které se věnují obecně prospěšné činnosti. První, kdo tuto nabídku využil, byl
Fond ohrožených dětí.
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ZUBNÍ ORDINACE ŠILHEŘOVICE
Pracovní doba zubní ordinace v Šilheřovicích v měsíci říjnu 2016:
Od 3. 10. 2016 do 14. 10. 2016
Pondělí – Středa 7:00 – 15:00
Úterý – Čtvrtek – Pátek 7:00 – 12:00
Od 17. 10. 2016. do 31. 10. 2016
Pondělí – Středa 8:00 - 15:00
Mimo toto období, v případě bolesti navštivte zubní pohotovost.
Adresa: Varenská 3131/5
70200 Ostrava
Provozní doba: Pondělí-Pátek: 18:00 – 6:00
Sobota, Neděle, Svátky: nepřetržitě
Telefon: 596 191 111, 731 446 690

Děkujeme za pochopení.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Akce Základní školy
Datum

Akce
Slavnostní vítání dětí do 1. tř. (Mgr. Fojtíková)

1.9.

8.9.

Září

12.9.
13.9.
19.9.
20.9.
22.9.
29.9.

Do 1. třídy nastoupilo 17 žáků (10 dívek a 7 chlapců).
Třídní učitelkou je Mgr. Ludmila Hlaváčková.
V letošním školním roce navštěvuje ZŠ v Šilheřovicích 164 dětí.
Fotografování žáků 1. třídy
Zahájení výuky s rodilým mluvčím v hodinách AJ - konverzace
v 8. a 9. ročníku.
Zahájení kroužku AJ ve 4. a 5. třídě s rodilým mluvčím.
Dopravní výchova pro 3. třídu – Hlučín (Mgr. Lukavcová).
1. třídní schůzky, na kterých proběhne v každé třídě volba nových
členů do Školské rady z řad rodičů na dobu 3 let.
Exkurze 8. + 9. tř. v České televizi
Sokolníci – ukázka práce s dravými ptáky
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE – ČERVENEC/SRPEN
V průběhu července se v Šilheřovicích odehrál vesnický turnaj, za účasti týmů Darkoviček,
Hati, Ludgeřovic a Šilheřovic. Celkovými vítězi se pak stalo mužstvo z Ludgeřovic.
V srpnu pak začala nová fotbalová sezóna, ve které odehráli naši dorostenci a muži
následující zápasy:
DOROST
Raduň – Šilheřovice 6:1
MUŽI
Ostrava-Jih – Šilheřovice 0:2
Šilheřovice – Vřesina 2:2
Kozmice – Šilheřovice 4:0

Rozlosování zápasů podzimní části fotbalové sezóny najdete v příloze.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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Vážení fotbaloví příznivci Starší přípravky (Mini Žáci),
máme za sebou další sezonu 2015/2016 ve které jsme se s 9 body umístili na 7místě. Kluci
odehráli velmi pěkné zápasy.
Na ukončení sezóny byli ohodnocení tito hráči: skokan sezóny - Daniel Klok, nejlepším
střelcem se stal s 35 brankami Tomáš Tyleček, nejvšestrannější hráč - Schulla Patrik. Také
výborné výkony předváděl Josef Kulhavý, který nahrál na 21 branek a sám vsítil 25, a také
Viktor Remeš dal 13 branek.
Samozřejmě pochvalu si zasloužili všichni.
Rozloučili jsme se s Viktorem Remešem, Machallou Vojtěchem, Machalou Václavem,
kteří přešli do žákovského družstva.
Chtěl bych poděkovat za super pizzy, které nám na ukončení věnoval pan Jan Čecháček
"Restaurace na Náměstí" + výborné buchty od maminek, byly perfektní.
V závěru školního roku jsme se zúčastnili těchto turnajů, s těmito výsledky:
Štítina o pohár gen. Píky: Štítina - Šilheřovice 1:0, Holasovice - Šilheřovice 0:1, branka:
Tyleček. Litultovice - Šilheřovice 1:0. Konečné 4. místo.
Hlučín o pohár starosty Hlučína: Frýdek-Místek - Šilheřovice 4:0, Šilheřovice - Hranice
na Moravě 0:2, Rybník (PL) - Šilheřovice 2:0, Šilheřovice - Hlučín "B" 2:1, branky: Tesař,
Kulhavý. Knurow (PL) - Šilheřovice 1:1, branka: Machalla. Šilheřovice - Odra Petřkovice
1:1, branka: Tesař. Šilheřovice - Hlučín "A" 0:8. Konečné 5. místo.
Tworkow cup 2016: Tento turnaj v Polsku jsme odehráli v kombinovaném CZ - PL týmu.
AP Bielik - Šilheřovice 5:1, branka: Jakubík. ROW Rybník - Šilheřovice 0:3, branky:
Schulla, Kulhavý 2. Unia Raciborz - Šilheřovice 3:1, branka: Kučera. Šilheřovice - Slovan
Havířov 2:0, branky: Jakubík, Kulhavý. Šilheřovice - Ruda Slaska 2:1, branky: Jakubík 2.
Šilheřovice - Hatrick Glucholazy 4:1, branky: Kulhavý, Jakubík 3. Rekord Bielsko-Biala Šilheřovice 3:1, branka: Jakubík. Konečné 4. místo.
Moc, moc děkuji rodičům za dopravu k zápasům a turnajům, bez vás by to nešlo a dětem
za snahu předvést ty nejlepší výkony.
Nesmím zapomenout na trio trenéru, a všem, kteří přispívají ke kvalitním fotbalovým
podmínkám, které máme v ŠILHEŘOVICÍCH.
Navíc díky pánům Rostislavu Tesařovi a Stanislavu Machalovi mají družstvo Žáků nový
potisk na dresech. Takto se připojili k panu Piskallovi, který zafinancoval potisk družstva
starší přípravky. Tímto jim chci poděkovat, kluci budou mít radost.
Přeji v nové sezoně 2016/2017 mnoho úspěchu.
Schulla Roman
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PARK GOLF CLUB OSTRAVA

Finále Extraligy na Casa Sereně
Mužský a ženský tým má za sebou finále Extraligy na soukromém hřišti Casa Serena, které
bylo nejen pro náš tým, ale pro téměř všechny účastníky novou zkušeností. Nutno
podotknout, že hřiště bylo ve výtečném stavu, greeny skvěle připravené s rychlostí kolem
9 stop. Hráčům, kterým se nedařilo udržet míč na fairwayi případně v roughu pak čekal
hustý pažit po kolena, kde bylo štěstím najít míč, případně si pak nic neudělat se zápěstím
při vyhrávání z této vysoké trávy.
Jakým způsobem vlastně dnes probíhá rozuzlení extraligy? Na Case jsme 5. kolem
dohrávali základní část, po kterém byly dle klasického klíče play off rozehrána další kola.
Muži v čele s kapitánem Tomášem Sokolovským hráli v sestavě Tomáš Vidura, Tomáš
Návrata, Vojtěch Pittermann, Adam Volejníček a Ondřej Chlebiš. Muži se po 5. kole
umísili na 6. místě a čekal je mladičký tým Hodkoviček. Čtvrtfinále se hrálo o 5 bodů (jeden
foursome a 4 singly). Kluci nakonec s Hodkovičkami prohráli 3:2 a byli odsouzeni
k zápasům o 5. - 8. místo. V prvním z těchto zápasů narazili na tým Hostivaře, opět se hrál
jeden foursome a 4 singly, zápas musela rozhodnout v neprospěch našeho týmu
až rozehrávka. V posledním matchi svedli boj s týmem Erpetu, který je pro ně už tradičním
soupeřem. I tady se museli sklonit před svými soupeři v poměru 3:2. Letošní ročník
je pro kluky spíše zklamáním, ale i tak jsou v mužském týmu důvody k radosti.
A to především ve výkonech mladého Vojty Pittermanna, který letos absolvoval první rok
v extralize a určitě to pro něj byl rok vyrovnaných výkonů, dobrého vypořádání se s tlakem
a v neposlední řadě skvělých výkonů na finále v jamkové části, kde posbíral dost bodů.
Konečnými vítězi Extraligy se stali kluci z Karlových Varů, kteří porazili Ropici, kterým
jsme to vítězství přeci jen přáli o dost více.
Nyní k děvčatům, které byly vedeny zkušenou kapitánkou Zuzkou Bielikovou, jako
parťačky v týmu měla Hanku Ryškovou, Barču Stachovou, Terku Vidurovou a Verču
Hederovou. Do play off vstoupily holky ze 4. místa proti soupeřkám z Olomouce.
Čtvrtfinále se u děvčat také hraje zkráceným systémem, tedy jedna čtyřhra a dva singly.
Holky Olomouc porazily 2:1 a těšily se na soupeřky z Erpetu. Semifinále už se hrálo dvěmi
ranními foursomy a 4 odpoledními singly. Po foursomech holky prohrávaly 2:0 a obrat
v utkání se jim nepodařil, celkově prohrály 4:1. V souboji o třetí místo pak vyzvaly holky
z Austerlitzu, po dobře rozehraných foursomech a vedení 1,5 ku 0,5 bohužel singly nevyšly
a holky nakonec prohrály 3,5 ku 2,5. I holky nakonec odjížděly trošku zklamané, když
to bohužel „necinklo“. Vítězkami extraligy 2016 se staly Mariánské Lázně.
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Závěrem je potřeba poděkovat našemu klubu za fantastickou podporu po celý rok
a to od prezidia až po všechny zaměstnance klubu. My jim můžeme přislíbit, že uděláme vše
pro to, ať si z příštího ročníku extraligy něco na krku přivezeme.

Pozvánka
V termínu od 17. - 18. 9. 2016 proběhne Mistrovství klubu, kde zveme naše občany,
aby přišli podpořit šilheřovické hráče.
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POZVÁNKY

Bleší trhy
Dne 17. 9. 2016 od 8:00 – 15:00 hod. proběhnou v prostorách sálu Stará Pekárna
v Šilheřovicích
Bleší trhy spojené s bazarem oblečení.
Zájemci o prodej se můžou hlásit na tel. číslech:
p. Majerové: 725834548, nebo p. Stárkové: 728474422.
E-mail: penzionstarapekarna@seznam.cz
Po domluvě můžete i věci donést, a my Vám je prodáme. Poptáváme vše, co doma překáží
a druhým udělá radost. Např. pohlednice, fotografie, knihy, starožitnosti, látky, oblečení,
šperky apod. Fantazii se meze nekladou. Prodejci, kteří si své věci chtějí prodávat sami
v prostorách zahrady penzionu, přijďte na 8 hod a bude Vám přiděleno číslo stolu na místě.
Ostatní po tel. domluvě.
Prosím hlaste se co nejdříve, kapacita stolů a míst je omezena. Podrobnosti na již
zmíněných tel. číslech.
Na setkání s vámi se těší pořadatelky Dámského spolku
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KALENDÁŘ

Kalendář kulturních a sportovních akcí v roce 2016 pořádaných místními
spolky, složkami a organizacemi v obci Šilheřovice
Termín

Název

Pořadatel

Místo

18. září 2016

Mše svatá u příležitosti 639 let obce

Obecní úřad

Kostel

23. září 2016

Rozloučení s létem

Klub důchodců

30. září 2016

Letní kino s vinobraním

Obecní úřad

Baumšula

1. října 2016

Drakiáda

Unie rodičů při ZŠ

Hřiště TJ Sokol

14. října 2016

Setkání s jubilanty

Obecní úřad

11. listopadu 2016

Martinská husa

Klub důchodců

25. listopadu 2016

Rozsvěcování vánočního stromu

Obecní úřad

OÚ

26. listopadu 2016

Pletení adventních věnců

Obecní úřad

sál OÚ

2. prosince 2016

Karaoke pro děti

Unie rodičů při ZŠ

Kulturní dům

9. prosince 2016

Mikulášské posezení

Klub důchodců

26. prosince 2015

Vánoční koncert

Obecní úřad

Kostel

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2016 partnerských
obcí v rámci česko-polské spolupráce
Č.

Název akce

31.

Termín

Organizátor

Dożynki Gminy Krzyżanowice
w Zabełkowie

17.-18.09.2016

Gmina Krzyżanowice

32.

Chovatelská a zahrádkářská výstava

17.-18.09.2016

Obec Hať

33.

Krmáš

18.09.2016

Obec Hať

34.

Zahradkářská podzimní výstava ovoce,
zeleniny a hobby

01.-02.10.2016

Obec Píšť

35.

Šilheřovický krmáš – Gulášfest

29.10.2016

Obec Šilheřovice

36.

KOLAJA

20.11.2016

Obec Hať

37.

Vánoční ladění

Prosinec 2016

Obec Hať

38.

Vánoční koncert

26.12.2016

Obec Šilheřovice
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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.
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