Šilheřovický zpravodaj
Květen 2016

„Ukliďme svět – ukliďme česko“
15. dubna 2016

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
tak jak bylo řečeno v minulých vydáních Zpravodaje, rok 2016 je „rokem asfaltování“
v naší obci. Právě probíhají úpravy místních komunikací a ploch, které už byly v žalostném
stavu. Rád bych vám všem poděkoval za trpělivost a pochopení s omezením dopravy
v daných místech!
K dnešnímu dni jsme obdrželi telefonát od Správy silnic Moravskoslezského kraje,
že někdy v průběhu následujícího měsíce začnou s asfaltováním průtahu naší obcí, tj. ulic
Horní, Střední, Dolní. Až dostaneme úplné informace, tak vás budeme informovat.
Nyní mi dovolte, abych se ještě vrátil k minulému měsíci, kdy se naše obec zapojila
do projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“. Velice rád bych ještě jednou poděkoval
žákům a vyučujícím horního stupně ZŠ, studentům a vyučujícím střední školy,
zaměstnancům obecního úřadu, občanům ulic ZaFaMa a v neposlední řadě klientům
probačního domu Nová šance za jejich pomoc s úklidem našeho rozlehlého katastru.
Celkově jsme nasbírali 73 sto-litrových pytlů odpadu (plasty, sklo, šrot, beton, cihly,…),
9 pneumatik od osobních vozidel, 1 pneumatiku od traktoru, 2 plastové barely a objevili
černou skládku ve Štípkách. Opravdu neuvěřitelné!
Milí spoluobčané, závěrem přijměte pozvání na akci „Kácení máje“, která proběhne
v pátek 27. května v našem oblíbeném areálu „Baumšula“. Těšíme se na vás!
Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 13. 4. 2016 č. 48/2016
RO schvaluje:
ad 48/2016/3 Rozpočtové opatření č. 2/2016 předložené ekonomkou obce
ad 48/2016/5 Znění Smlouvy o zřízení věcného břemene na vzdušnou kabelovou přípojku
NN pro novostavbu RD uzavřenou mezi Obcí Šilheřovice a ČEZ Distribuce
a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín pro dotčený pozemek parc. č. 31 v k. ú.
Šilheřovice
ad 48/2016/6 Autorský dozor při realizaci stavby „Rekonstrukce autobusové zastávky
Fulneček“ Ing. Milan Palák, IČ 14567971 v ceně 4.050,- Kč
ad 48/2016/7 Udělení souhlasu vlastníka nemovitostí s umístěním sídla Spolku rybářů
Šilheřovice na adrese Střední 18, Šilheřovice
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ad 48/2016/8

Znění Smlouvy o výpůjčce v rámci dovybavení sboru dobrovolných hasičů
obcí na Radiostanici vozidlovou TPM 700 PEGAS-MATRA včetně montážní
sady uzavřenou mezi Obcí Šilheřovice a Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 20. 4. 2016 č. 49/2016
RO schvaluje:
ad 49/2016/2 Termín zápisu dětí do mateřské školy dne 21. 4. 2016
ad 49/2016/3 Cenovou nabídku Ing. Josefa Bučka, IČ: 420 36 160 na opravu a odvodnění
ul. Poštovní za nabídkovou cenu 58.500,- Kč bez DPH

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 27. 4. 2016 č. 50/2016
RO schvaluje:
ad 50/2016/2 Dohodu o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Programu
Interreg V-A Česká republika – Polsko – cyklostezky
ad 50/2016/3 Poskytnutí dotace na činnost Charity Hlučín na 1. čtvrtletí roku 2016
ad 50/2016/4 Bezplatné využití Sportovně rekreačního areálu Baumšula dne 1. 5. 2016
za účelem pořádání Májové veselice
ad 50/2016/4 Využití místního rozhlasu dne 1. 5. 2016 k Prvomájovému průvodu

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Očkování psů
Vážení spoluobčané,
v sobotu 28. května 2016 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 2016.
Pes musí mít náhubek! Základní očkování je zdarma. Doočkování již nebude!
za obecní úřad
Lenka Pecháčková
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Uzávěra komunikace u areálu vojenského opevnění Hlučín – Darkovičky
V sobotu 28. 5. 2016 se koná vzpomínková akce s názvem „Hlučín – Darkovičky 2016“
V souvislosti s touto akcí budou ve dnech 27. 5. a 28. 5. v době od 8:30 do 17:00 hodin
uzavřeny komunikace u areálu vojenského opevnění Hlučín – Darkovičky.

Nové dopravní značení v ulici Střední
Vážení spoluobčané,
v měsíci dubnu 2016 byly instalovány nové dopravní značky v ulici Střední, jedná se
o značky zákazů stání na hlavní komunikaci u úseku od ulice Sokolské k ulici Kostelní.
Prosíme o respektování tohoto dopravního značení.

ZUBNÍ ORDINACE ŠILHEŘOVICE

Pracovní doba zubní ordinace v Šilheřovicích v měsíci červnu 2016:
Od 30. 5. 2016 – do 10. 6. 2016
Pondělí – Pátek: 7:00 – 12:00

Mimo toto období, v případě bolesti navštivte zubní pohotovost.
Adresa: Varenská 3131/5
702 00 Ostrava
Provozní doba: Pondělí - Pátek: 18:00 – 6:00
Sobota, Neděle, Svátky: nepřetržitě
Telefon: 596 191 111, 731 446 690

Nadále hledáme zástup za MUDr. Gabrielu Uhlířovou na mateřské dovolené.
Děkujeme za pochopení.
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
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EKOLOGICKÁ PORADNA

Čekají nás vyšší kvóty, Češi je mohou zvládnout
Podle nové legislativy by v roce 2016 měl každý z nás ročně odevzdat k recyklaci zhruba 7 kg
starého elektra, což bylo ještě před pár lety nepředstavitelné množství. Nakonec to ale opravdu
dokážeme.
Podle původního požadavku evropské směrnice bylo určeno, že se musí v každé členské zemi ročně
vysbírat nejméně čtyři kilogramy elektroodpadu na každého obyvatele. Na každého obyvatele České
republiky včetně dětí nyní připadá kolem pěti kilogramů reálného sběru. V roce 2016 ale vstoupil
v platnost již zmíněný nový způsob výpočtu těchto kvót, který tuto kvótu významně navýšil.
Doposud jsme však bez problémů požadavek evropské směrnice plnili, dokonce i s rezervou.
Česká republika bude muset podle nových parametrů zajistit sběr a recyklaci takového množství
vysloužilého elektra, jaké odpovídá 40 procentům hmotnosti prodaných nových spotřebičů
průměrně za tři roky zpětně. Ročně se u nás prodá zhruba 175 000 tun elektrozařízení, každý z nás
by tedy měl odevzdat k recyklaci minimálně zmíněných sedm kilo.
Předběžné výsledky sběru v roce 2015, které jsou k dispozici naznačují, že by se to mohlo podařit.
Jen sběrnými místy vytvořenými kolektivním systémem ELEKTROWIN prošlo od ledna do října
na 30 000 tun starých spotřebičů, což odpovídá celoročnímu sběru v roce 2014. Věříme,
že především díky podpoře široké veřejnosti, které není lhostejný osud naší planety, i novou vyšší
kvótu letos opět s rezervou naplníme.

Vysloužilé úsporné žárovky patří do sběrných nádob, aby nezamořily životní
prostředí
Pokud úsporné žárovky skončí v odpadu místo ve specializov é
sběrné nádobě, představují ekologickou hrozbu. Obsahují totiž
malé množství toxické rtuti. Podle odhadu jí ročně skončí na
skládkách desítky kilogramů.
ané

„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do
koše. V domácnostech však „wolframky“ postupně nahrazují
úsporné zdroje: zejména úsporné kompaktní či lineární zářivky. Ty
ale obsahují velmi malé množství toxické rtuti. Vydrží svítit mnoho
let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky.
Když ale doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, je potřeba odevzdat
je k odborné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní systém
EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné
zdroje, ale i průmyslová svítidla.
Při náhodném rozbití zářivky stačí místnost dobře vyvětrat, střepy zamést a odvézt
do sběrného dvora.
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„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního
odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man
z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť
může transformovat do organické formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou
soustavu.
Kam s nefunkčními úspornými zářivkami
Vysloužilé zářivky je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší prodejny elektra
či do takzvaných malých sběrných nádob, které se nacházejí v obchodních centrech,
na úřadech a v řadě firem. EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4200 sběrných míst.
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci úsporných žárovek
se dovíte na www.ekolamp.cz.
Obec Šilheřovice má malou sběrnou nádobu umístěnou v přízemí obecního úřadu.
Sběrný dvůr, který se v obci nachází, je otevřen na Střední 305 v Šilheřovicích
v době po, st 7:00-17:00, út, čt 7:00-15:00, pá 7:00-12:00. Sběrný dvůr je dostupný
jak občanům, tak živnostníkům podnikajícím v katastru obce.

KULTURNÍ DĚNÍ
Návštěva katedrály v Ostravě
Dne 15. dubna 2016 jsme měli možnost navštívit zrekonstruovanou Katedrálu Božského
Spasitele v Ostravě. Ze Šilheřovic vyjel autobus plný osob, kteří měli zájem prohléhnou si
tuto katedrálu, dozvědět se něco z historie a zúčastnit se mše, která byla sloužena právě za
obec Šilheřovice.
Děkujeme otci Petru Huvarovi za to, že jsme měli možnost prožít tento duchovní a kulturní
zážitek.
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Stavění máje
V pátek 29. dubna 2016 jsme jako minulý rok postavili ve Sportovně rekreačním areálu
Baumšula Májku a měli čarodějnický rej, kde se sešlo mnoho malých čarodějů
a čarodějnic.
Májku postavili členové SDH Šilheřovice spolu s pomocí techniky p. M. Fulnečka.
Program si pro nás připravili děti z Majíčku, k poslechu, ale i tanci nám hrál
p. A. Jauernig. Děti se mohli zúčastnit soutěží, které si pro ně připravili členové TJ Sokol
a soutěže o nejlepší obrázek.
V soutěži o nejlepší obrázek „Namaluj si svoji čarodějnici“ byly vybrány a oceněny
3 nejlepší obrázky, a to 1. místo získala Alice Feriková, 2. místo Magdaléna Smolková
a 3. místo Valerie Sikorová.

Děkujeme všem, kteří nám pomohli s organizací této akce! A velké dík patří
p. P. Kučatému za jeho duchapřítomnost a záchranu májky.
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Poděkování
Děkujeme všem, kteří se zúčastnili 1. prvomájového průvodu a podpořili tak naší akci.
Velké díky také patří obecnímu úřadu za pronájem Baumšuly, hasičům za bezpečný
doprovod, kapele NO STRESS za krásné zpříjemnění májového odpoledne.
Děkujeme také ulici Kostelní a Školní za nádhernou výzdobu jejich ulic.

ZAFAMA
občané ulic Za Farou, Farní, Maštalní

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Zprávičky ze školky
Čas neúprosně běží a za chvilku bude konec školního roku.
Přečtete si, co vše se v naší školce událo od ledna tohoto roku.
V únoru jsme byli na celodenním výletě v Malenovicích. Dětem z jiných školek právě
probíhal lyžařský výcvik, tak jsme je sledovali a sbírali zkušenosti pro náš lyžák, který
probíhal ke konci února v Palkovicích.
Poté následoval již tradiční Masopustní průvod. Počasí nám přálo, tak jsme se vesele
a hlučně mohli po povolení pana starosty projít po naší vesnici.
Navštívili jsme základní školu, místní učiliště, obchody, pekárnu, cukrárnu.
Všem, kteří hezké masky obdarovali, děkujeme.
Velký dík patří rodičům, kteří se podíleli na organizaci karnevalu pro děti v místním
kinosále. Radostný výskot dětí byl určitě nejlepší odměnou za jejich snažení.
Nadešel březen a své umění ve vodě mohly některé děti vyzkoušet v kurzu plavání
na bazénu v Petřkovicích. Po prvotním zdráhání odhodily děti veškerý ostych a po celou
dobu si vodu užívaly. Odměnou jim bude diplom zdatného plavce.
A s vodou souvisí i hasiči. Proto jsme je opět pozvali k nám, aby dětem vysvětlili, jak se mají
chovat v nebezpečných situacích, předvedli svoji výstroj a ochotně odpovídali na všetečné
dotazy. Děkujeme panu R. Rumpovi a panu L. Mučkovi za ochotu a čas.
A velikonoční období. Kromě výzdoby v prostorách školky a výrobků, které si děti vytvořily
samy a odnesly domů, se konaly Velikonoční dílny. V příjemné atmosféře si mohli zájemci
z řad rodičů společně s dětmi vyrobit drobné dekorace na výzdobu svých domovů.
Měsíc duben byl naplněn pestrou paletou akcí. Nejdříve jsme si poslechli velmi vydařenou
hudební produkci s názvem Wolfík. Zábavnou formou se mohly děti seznámit s hudebním
skladatelem Bedřichem Smetanou.
Dalším hudebním pořadem byla Toulavá kytara, kde jsme si připomněli klasické, české,
lidové písně za doprovodu kytary.
Do školky zavítali i pejskové Ivanka, Beretka, Roxy a jejich majitelka. Proč? Protože nám
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předvedli své chování v rámci canis terapie. Opravdu jim nevadilo vůbec nic z toho,
co s nimi děti dělaly.
V tomto měsíci proběhl i zápis dětí do MŠ a pro nás to znamenalo, že jedeme na výlet.
Nádherné počasí nás doprovázelo na cestě do Hlučína, kde jsme si užili den na Dětském
ranči.
Za možnost navštívit zdejší kostel a prohlédnout si jej nazdobený k různým příležitostem
patří poděkování panu J. Rymerovi, který nás s laskavostí sobě vlastní, vždy rád v těchto
prostorách přivítá.
Divadelní produkci nám zajišťují děti ze základní školy a s každým novým nastudovaným
představením se nám přijdou představit. Nápaditá dekorace a herecké výkony jsou vždy
odměněny potleskem malých ručiček.
V průběhu roku probíhají i jiné zájmové aktivity – taneční kroužek, atletická škola, golfová
výuka, fotografování dětí.
Současně mohou děti hovořit anglicky, tancovat v Majičku nebo kreslit, tvořit či malovat
v Barvičce.
Spoustu dalších zážitků načerpají děti z připravovaných akcí, které do konce roku
chystáme.
A co ještě se stalo? Pokračujte ve čtení.

Městská policie v MŠ
V úterý 26. dubna nás navštívil příslušník Městské policie Hlučín se dvěma dalšími policisty
a jejich služebními psi. V rámci probíraného tématu o dopravě děti seznámil s jejich
povoláním, správným a bezpečným chováním v dopravním provozu, na ulici a chodníku,
s pravidly chování pro chodce, s chováním při setkání s cizími lidmi. Děti měly možnost
prohlédnout si vybavení policisty. Odvážné děti si některé součásti policejní výzbroje
a výstroje vyzkoušely na vlastní kůži. Potěžkaly si pistoli, oblékly se do policejní vesty,
čepice, prozkoumaly vysílačku, nechaly se spoutat. Policejní psovodi dětem převedli ukázky
z práce služebních psů (hledání drog, obrana lidí…) a děti nadšeně sledovaly, jak jsou psi
vycvičení a poslušní. Dokázali také vystopovat a zadržet “zloděje“, kterého představoval
policista. Nakonec jsme si pejsky směli pohladit. Akce se dětem moc líbila.
Moc děkujeme policistům za zábavné a poučné dopoledne.

DĚTSKÝ FOLKLÓRNÍ SOUBOR MAJIČEK
Také v letošním školním roce se děti našeho souborku představily svými pěsničkami,
tanečky a hrami na obecních slavnostech a v sobotu 7. 5. reprezentovaly naši obec
na celodenní akci OTEVÍRÁNÍ TURISTICKÉ SEZÓNY OPAVSKÉHO SLEZSKA
v Hradci nad Moravicí.
Všem našim příznivcům děkujeme a rovněž rodičům dětí a obecnímu úřadu za podporu.
Přejeme všem krásné léto a vydařenou dovolenou. MAJIČKOVCI
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Akce ZŠ v dubnu 2016

Datum
1.4.
5.4.
12.4.
13.4.
13.4.

DUBEN
15.4.
18.4.
25.4.
28.4.
29.4.

Akce
Vítání jara v Polsku – na této akci vystoupili žáci Rytmiky,
Rebelky a 9. třída (Mgr. Kačmářová, p. Koperová)
Na ZŠ a MŠ Šilheřovice proběhla prověrka BOZ – bez
připomínek a závad.
Preventivní program pro 8. a 9. tř. MEZI NIMI (HIV,
AIDS…)
Přednáška pro 6. – 9. tř. o Thajsku
Divadlo loutek v Ostravě – představení pro 4. a 5. tř.:
HODINA KOMENSKÉHO
DEN ZEMĚ – ve spolupráci s Obecním úřadem Šilheřovice
byl proveden úklid obce
Pasování žáků 1. třídy na ČTENÁŘE v místní knihovně
(Mgr. Hlaváčková)
Výtvarná soutěž MÁME RÁDI PŘÍRODU – 3. tř.
(Mgr. Kačmářová)
Proběhla poslední lekce plaveckého výcviku 2. – 4. třídy
v Kravařích
Čarodějnická škola na 1. stupni

V pondělí 9. 5.2016 proběhl 7. ročník fotbalového turnaje O POHÁR STAROSTY OBCE.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat za spolupráci při organizaci panu starostovi
Mgr. Radku Kaňovi, panu místostarostovi Janu Čecháčkovi a zaměstnancům Obecního
úřadu Šilheřovice, kteří se na realizaci tohoto sportovního klání podíleli.
Zároveň děkuji SŠ hotelnictví, gastronomie a služeb, především Ing. Marii Měchové
a Mgr. Haně Matějů za výběr rozhodčích na tento turnaj a samotným rozhodčím za vzorný
a spravedlivý dohled.
UMÍSTĚNÍ
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

ŠKOL
SP Chalupky
ZŠ Píšť
ZŠ Hať
ZŠ Šilheřovice
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Pasování na čtenáře
Končí duben a my se můžeme pochlubit naši prvňáci už umí číst. Po Živé abecedě
zvládli Slabikář a přečtou všechna
písmena. Proto je královna všech čtenářů
v Šilheřovicích, paní Janoschová, mohla
pasovat na rytíře řádu čtenářského. Stalo
se tak v úterý 19. 4. v místní knihovně. Být
rytířem řádu čtenářského znamená, že se
budeme ke knihám chovat s láskou, že je
budeme chránit a opatrovat. K tomu se
naši malí čtenáři podpisem zavázali a za to
je čekala zbrusu nová učebnice - Čítanka,
pasování, pohoštění, foto na památku,
seznámení s knihovnou a s možností půjčit
si první knihy.
Chtěla bych poděkovat paní Janoschové za ochotu, s jakou se každoročně ujímá přípravy
a organizace této slavnostní události, která malým čtenářům otvírá cestu do světa pohádek
a příběhů.
Ludmila Hlaváčková, třídní učitelka

Když děti pomáhají dětem …
Možná jste již někteří postřehli, že děti naší školy sbírají plastová víčka. Ano, sbírají
je již druhým rokem a PROČ? Rozhodly se touto formou pomoci postiženým dětem
v jejich nelehkých chvílích. V minulém roce byl sběr organizován pro Emičku z Bolatic
a Ondráška z Ostroha. Tento rok jsme začali sbírat víčka pro Tomáška z Ostravy, který má
dětskou mozkovou obrnu. Díky sběru víček bude Tomáškovi uhrazena část nákladů
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na měsíční léčbu KLIM-THERAPY v Sanatoriích Klimkovice. Tento druh léčby (vedoucí
ke stabilitě těla a následně i chůze) pojišťovny, zatím, u nás nehradí!
Jsme rádi, že za přispění všech zapálených dětí, rodičů, prarodičů, známých,
spolupracovníků, …. i VÁS, kteří jste některému školákovi víčka darovali, se jich podařilo
jednorázově nasbírat 130,5 kg - jen na dolní ZŠ!
Výsledky sběru: 1. třída – 22,5 kg; 2. třída – 22 kg; 3. třída – 29 kg; 4. třída – 35 kg!,
5. třída – 22 kg
Děkujeme, děti! Přispíváte na dobrou věc!
Spoluobčané, prosíme, nevyhazujte žádná plastová víčka! Sbírejte je a věnujte některému
dítku – uděláte tak radost 2x! Pokud by někdo chtěl přispět finančním obnosem
na transparentní účet založený rodiči Tomáška, je letáček k dispozici v každé třídě naší ZŠ,
nebo u Mgr. P. Fojtíkové.

Mgr. Petra Fojtíková

SPOLEK RYBÁŘŮ ŠILHEŘOVICE

V měsíci dubnu proběhlo odtěžení slepého ramene rybníka a to za technické i finanční
spolupráce s Park Golf Club Ostrava – oddíl TJ Nová huť Ostrava v zastoupení
Ing. Františkem Holišem. Tyto práce byly prováděny firmou pana Martina Fulnečka.
Tímto děkujeme panu Fulnečkovi za rychlou a kvalitní práci. Po odtěžení bahna a zeminy,
byl prostor vyvápněn a průběhu měsíce května bude znovu napuštěn.
Předseda spolku rybářů
Chmelař Oldřich
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
V průběhu měsíce dubna se uskutečnily následující zápasy fotbalových družstev Šilheřovic:
MUŽI
Darkovice – Šilheřovice 0:0
Šilheřovice – Vřesina 0:1
Hať – Šilheřovice 4:2
Šilheřovice – Ludgeřovice 0:4
Stará Bělá – Šilheřovice 2:0
DOROST
Raduň – Šilheřovice 0:3
Šilheřovice – Darkovice 2:10
ŽÁCI
Šilheřovice - Darkovice 7:0
Dobroslavice - Šilheřovice 0:6
Bohuslavice - Šilheřovice 0:4
MINIŽÁCI
Hlučín "A" - Šilheřovice 21:3
Šilheřovice - Hať 8:6

Dne 28. 5. se uskuteční tradiční vesnický turnaj mezi týmy Kocurkova, Vrchu, Středu
a Spodku, který obhajuje loňské vítězství.
Rozpis zápasů
13:00 Kocurkov – Střed
14:00 Spodek – Vrch
15:00 Kocurkov – Spodek
16:00 Vrch – Střed
17:00 Vrch - Kocurkov
18:00 Střed – Spodek
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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POZVÁNKY
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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

22. května 2016

Den matek

Klub důchodců

sál OÚ

27. května 2016

Kácení máje

Obecní úřad

Baumšula

28. května 2016

Vesnický turnaj

TJ Sokol

Hřiště JT Sokol

3. června 2016

Letní kino

Obecní úřad

Baumšula

24. - 26. června 2016 Stanování

Unie rodičů při ZŠ

Hřiště TJ Sokol

16. července 2016

Pivní slavnosti

Obecní úřad

Baumšula

12. srpna 2016

Letní kino

Obecní úřad

Baumšula

13. srpna 2016

Odpustová zábava

TJ Sokol + ODS

Hřiště TJ Sokol

14. srpna 2016

Šilheřovický odpust

Obecní úřad

Baumšula

2. září 2016

Ukončení prázdnin letním kinem

Obecní úřad

Baumšula

3. září 2016

Rybářské závody

Sdružení rybářů

Park - rybník

3. září 2016

Šilheřovický šlaušek

Prajzský sportovní
klub

Hřiště TJ Sokol

10. září 2016

Strassenfest

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
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Kostel

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

Název akce

10.

Termín

Organizátor

Hudba nezná hranic

22.05.2016

Obec Hať

11.

Jarmark na granicy w Chałupkach

22.05.2016

Gmina Krzyżanowice

12.

Koncert Poświęcony Pamięci Franciszka
Liszta i Ludwika van Beethovena

28.05.2016

Gmina Krzyżanowice

13.

Letní kino

03.06.2016

Obec Šilheřovice

14.

HAFEST

04.06.2016

Obec Hať

15.

Noc kostelů s pogramem – koncert aj.

10.06.2016

Obec Píšť

16.

Mezinárodní sportovní olympiáda MŠ

Červen 2016

Obec Hať

17.

Mezinárodní sportovní olympiáda ZŠ

06.06.2016

Obec Šilheřovice

18.

Cyklovýlet Píšť a okolí

11.06.2016

Obec Píšť

18.06.2016

Obec Hať

18.06.2016

Obec Hať

19.
20.

XVIII. ročník soutěže mladých hasičů „ O
putovní pohár starosty obce“
XVII. ročník turnaje v kopané žáků „ O
putovní pohár starosty obce“

21.

Nocne Zawody Pożarnicze w Bolesławiu

18.06.2016

Gmina Krzyżanowice

22.

IV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr
Dętych

19.06.2016

Gmina Krzyżanowice

23.

Den obce

25.06.2016

Obec Hať

25.06.2016

Gmina Krzyżanowice

25.06.2016

Gmina Krzyżanowice

24.

25.

Spływ Kajakowy „Otwieranie
Granicznych Meandrów Odry
X Międzynarodowe Zawody Sportowo –
Pożarnicze CTIF Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych OSP o Puchar Starosty
Raciborskiego

26.

Tradiční turnaj v minogolfu

14.07.2016

Obec Píšť

27.

Pivní slavnosti

16.07.2016

Obec Šilheřovice

23.07.2016

Gmina Krzyżanowice

06.08.2016

Obec Píšť

05.-08.08.2016

Obec Píšť

06.08.2016

Obec Píšť

Tradiční Píšťský odpust (2 bohoslužby
a odpolední koncert duchovní hudby

07.08.2016

Obec Píšť

30.

Dožínky

28.08.2016

Obec Hať

31.

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

28.
29.

Międzynarodowy Turniej Oldbojów
o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice
ODPUST – odpustový koncert duchovní
hudby
Odpustové veselice ODPUST-FEST 2016
na prostranství před obecním úřadem
Zábavný lunapark, tradiční ohňostroj
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34.

Zahradkářská podzimní výstava ovoce,
zeleniny a hobby

35.

01.-02.10.2016

Obec Píšť

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

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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