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    Vážení spoluobčané, letošní krmáš byl stejně jako v loňském roce spojen s velice povedenou akcí „Gulášfest“. Jedlo se, pilo, hodovalo, tančilo a zároveň se vybíral ten nejlepší guláš. Jsem velmi rád, že je tato vzpomínková slavnost na posvěcení kostela hojně navštěvována. Upřímné poděkování patří všem soutěžícím, panu Kornerovi i odborné porotě!  S blížící se zimou žádáme všechny řidiče, aby parkovali svá auta na svých odstavných plochách, v garážích či na parkovištích!  V ulicích, kde bude automobil překážet se odhrnutí sněhu neprovede! Obyvatelé dané ulice si pak můžou stěžovat přímo majiteli zaparkovaného vozidla a žádat ho o odklizení sněhové nadílky na jeho náklady.    Závěrem přijměte pozvání na akci „Rozsvěcování vánočního stromu“, která letos proběhne v pátek 1. prosince.   Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta    
   Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 4. 10. 2017 č. 93/2017  RO schvaluje: ad 93/2017/3  Žádost o pronájem kinosálu, kterou podala slečna XXXXX. Cena pronájmu činí 800,- Kč/lekce ad 93/2017/4  Žádost o prodloužení pronájmu pozemku (zahrada) ad 93/2017/5  Žádost o ukončení nájemní smlouvy sl. XXXXX  ad 93/2017/7  Žádost střední školy o bezplatný pronájem sálu na OÚ z důvodu konání přednášky.  ad 93/2017/8 Předfinancován í grantu ZŠ, příspěvkové organizaci ve výši 238.814,72,- Kč a 2.600,- Kč v rámci projektu „ Podpora volnočasovýchaktivit žáků     na CZ-PL pohraničí „, reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16-013/000081  ad 93/2017/10  Snížení obruby ( p.č. 389/2 ) na vlastní náklady z důvodu realizace parkovacího místa na vlastním pozemku. Žádost o prodloužení pronájmu pozemku (zahrada) ad 93/2017/11  Souhlas s dělením a scelováním pozemků  ad 93/2017/14  Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci  programu „ Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2017 „. Obec obdrží investiční dotaci (228.000,-Kč) na realizaci projektu „Prodloužení řádu dešťové kanalizace Šilheřovice, ul. Horní, par. č. 1650/1“ ad 93/2017/15  Na základě předložených nabídek cenovou nabídku firmy Stavby Vjačka s.r.o. (IČO 28575148) na prodloužení řádu splaškové kanalizace na ulici Kostelní, celkem za 1.094.662,59,- Kč včetně DPH.  ad 93/2017/16 Rozpočtové opatření č. 9/2017 předložené ekonomkou obce  

 ÚVODNÍ SLOVO 

 RADA OBCE 
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 18.10. 2017 č. 94/2017  RO schvaluje: ad 94/2017/4 Žádost o dotaci na činnost charitní pečovatelské služby na 3 čtvrtletí 2017 ve výši 2.730,- Kč ad 94/2017/5 Příkazní smlouvu s jk. grant s. r. o., Ratibořská 1026/169, 74705 Opava- Kateřinky ad 94/2017/6 Žádost o předfinancování grantu Základní škole, příspěvkové organizaci ve výši 68.832,- Kč v rámci projektu „Společně můžeme více“ reg. č. CZ.1.4.120/0.0/0.0/16013/0000657 ad 94/2017/7 Žádost o předfinancování grantu Základní škole, příspěvkové organizaci v rámci projektu „Podpora volnočasových aktivit žáků na CZ – PL pohraničí“ reg. č. CZ.1.4.120/0.0/0.0/16-013/0000811 ve výši 7.800,- Kč (3. převod financí), 5.200,- Kč (4. převod financí) a 9.400,- Kč (5. převod financí)        Vážení spoluobčané,   jak jistě víte, Obec Šilheřovice dlouhodobě podniká aktivity za účelem zklidnění dopravy v průtahu obce na silnici třetí třídy III/4696. Při této příležitosti bychom Vás rádi informovali, že v nejbližších dnech hodláme požádat o získání dotace na výstavbu tří světelných signalizačních zařízení ke stávajícím přechodům pro chodce v intravilánu obce („Zklidnění dopravy na silnici III/4696 v obci Šilheřovice – 3 semafory“), a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 1. výzva „MAS Hlučínsko z.s. – IROP – Dopravní infrastruktura, ve vazbě na výzvu ŘO IROP č. 53 Udržitelná doprava – integrované projekty CLLD“.   Základním prvkem zklidnění dopravy v průtahu obce Šilheřovice je návrh zpomalovacího dynamicky řízeného světelného signalizačního zařízení, jehož hlavním úkolem je zajistit dodržování maximální povolené rychlosti vozidel přijíždějících do obce. Předmětem projektu je tedy výstavba tří nových světelných signalizačních zařízení v intravilánu obce, a to v km 2,480, v km 3,270 a v km 4,880 dle staničení silnice třetí třídy III/4696. Tato tři nová světlená signalizační zařízení budou hlavním prostředkem pro zklidnění dopravy a doplní tak ostatní, již zrealizované prvky na území obce (nové přechody pro chodce, rekonstrukce stávajících přechodů pro chodce, rekonstrukce zastávek, rekonstrukce zábradlí, nové svislé dopravní značení apod.). Kromě celkového zklidnění dopravy přispějí tři nová světelná signalizační zařízení ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu v obci, zejména chodců, a vytvoří bezpečná místa pro přecházení přes silnici třetí třídy III/4696 pro chodce (obzvláště pro malé děti, seniory, osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, maminky s kočárky apod.), čímž dojde zároveň k posílení prvku bezbariérovosti (součástí světelných signalizačních zařízení je rovněž akustická signalizace pro nevidomé).  O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat.   

 OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 
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            Vážený pane starosto,  dovolte mi, abych poděkoval jménem Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje Vaší jednotce sboru dobrovolných hasičů za obětavé nasazení a vynikající zvládnutí následků větrné smrště, která zasáhla také území Moravskoslezského kraje okresu Opava ve dnech 29. – 30. října 2017. V souvislosti s tímto meteorologickým jevem se jednotky požární ochrany všech kategorií účastnily likvidace 92 evidovaných událostí. V převážné míře se jednalo o spadlé stromy a jiné překážky na komunikacích, uvolněné a poškozené střešní krytiny a další technické zásahy. Silný vítr na našem území kulminoval v neděli 29. října 2017 v odpoledních hodinách a přetrval se slábnoucí intenzitou i do následujícího dne.  Přibližně 60% jednotek požární ochrany, které byly vyslány k událostem souvisejícím s vichřicí, mělo vícenásobný zásah v rámci jedné evidované události.   Předejte prosím mé osobní poděkování členům Vaší jednotky sboru dobrovolných hasičů, kteří se podíleli na likvidaci následků zmíněných událostí. Díky jejich obětavé práci byla zajištěna kvalitní pomoc občanům, došlo ke zdárnému zdolání následků a zmírnění škod způsobených živelní pohromou. Zároveň mi dovolte poděkovat Vám osobně za podporu, kterou jako zřizovatel věnujete zajištění požární ochrany ve Vaší obci.                            plk. Ing. Kamil Pastuszek                          ředitel územního odboru Opava            Poděkování dobrovolnicím ze Šilheřovic  Rád bych upřímně poděkoval dobrovolnicím ze Šilheřovic: Marcele Niedermeierové, Alžbětě Maloňové a Tereze Kremserové, které naší Charitě Hlučín pomohly se zajištěním Národní potravinové sbírky. Ta probíhala v sobotu 11. listopadu v Bille v Hlučíně. Během sbírky se pro lidi v nouzi podařilo získat neuvěřitelných 761 kg potravin a drogistického zboží.  

 PODĚKOVÁNÍ 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE 700 30 Ostrava – Zábřeh, Výškovická 40 územní odbor Opava 746 01 Opava, Těšínská 39  
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Bez pomoci dobrovolníků by nebylo možné sbírku uskutečnit. Celkem její průběh zajišťovalo v Hlučíně 28 lidí. Kromě sedmi zaměstnanců Charity Hlučín přiložilo ruku k dílu 21 dobrovolníků a mám velkou radost, že i Šilheřovice měly v tomto týmu své důležité zastoupení.   Pavel Sobol, ředitel Charity Hlučín    

     Kuchařské naděje ze Šilheřovic soutěží o nejlepší Svačinu roku  Šilheřovice, 31. října 2017 – Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice se účastní 5. ročníku gastronomické soutěže Svačina roku s Rio Mare. Letos je v gastronomické soutěži přihlášeno 38 škol z celé České republiky. Soutěžící se utkají o ceny v hodnotě 20 000 Kč a tuňákové výrobky Rio Mare. Novinkou letošního ročníku je hlasování veřejnosti. Odbornou porotu složenou z Mistra kuchaře Vladimíra Picka a šéfkuchaře restaurace Aureole Jiřího Krále doplní gastronomický specialista Petr Stupka. Velkým pražským finále soutěžící provede Markéta Hrubešová.   Úkolem soutěžících ze středních odborných škol se zaměřením na gastronomii a stravovací služby je vytvořit originální školní svačinu pro děti, žáky a studenty. Na vytvoření pokrmu musí použít tuňákové výrobky Rio Mare nebo krémy Rio Mare Paté, které získali od pořadatelů zdarma. „Tuňákové výrobky Rio Mare jsou pro přípravu zdravých, chutných 

 MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 
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a rychlých svačinek ideální surovinou. Jde to vidět i na zájmu studentů a středních škol o naši soutěž Svačina roku s Rio Mare. Letos v oblíbené soutěži přivítáme 123 mladých kuchařských nadějí z 38 škol,“ říká za pořadatele Pavel Kmínek, marketingový manažer společnosti Bolton Czechia.  Jednou z novinek 5. ročníku soutěže Svačina roku s Rio Mare je rozšíření odborné poroty o gastronomického specialistu a poradce Petra Stupku. Odborným garantem a zároveň předsedou odborné poroty zůstává Mistr kuchař Vladimír Picka a členem odborné poroty bude Jiří Král, šéfkuchař restaurace Aureole. Finálové kolo bude uvádět moderátorka, herečka a kuchařka Markéta Hrubešová.    Mladí kuchaři a kuchařky si rozdělí dárkové poukazy v hodnotě 20 000 Kč. Za prvenství získá soutěžící poukaz v hodnotě 7 000 Kč, mladí kuchaři na druhém a třetím místě vyhrají poukazy v hodnotě 5 000 Kč a 3 000 Kč. Porota složená ze zástupců pořadatele vyhlásí Zvláštní cenu Rio Mare v hodnotě 5 000 Kč. Do výběru nejlepšího receptu se letos poprvé zapojí veřejnost, která udělí Rio Mare cenu veřejnosti. Na vítěze a jeho školu čekají produkty Rio Mare v hodnotě 5 000 Kč. Hlasování proběhne na facebookových stránkách Rio Mare. Všechny školy, ze kterých budou ocenění studenti, dostanou tuňákové produkty Rio Mare ve stejných hodnotách.  Do 13. listopadu musí soutěžící zaslat fotografii a popis originálního pokrmu. Následně odborná porota vybere 15 nejlepších receptů pro pražské finálové kolo, které se uskuteční 7. prosince v gastronomickém studiu Chefparade+ v Holešovicích. Pořadatelem soutěže je společnost Bolton Czechia, která je výhradním distributorem tuňákových výrobků Rio Mare na českém trhu.    Tip na svačinu od vítěze soutěže Svačina Roku s Rio Mare 2016  Dominik Nedoma (Střední škola pedagogická, hotelnictví a služeb, Litoměřice) - Smažená rizolka s tuňákem Rio Mare a sušenými rajčaty Suroviny (4 porce): 1 ks Rio Mare tuňáka, 10 lžic hladké mouky, 0,5 l mléka, 80 g sušených rajčat, 1 vejce, 160 g sýru, 80 g čerstvého špenátu, 160 g rajčat, 160 g žluté papriky, 1 šálek strouhanky, velkolistá petrželka, olej, sůl, pepř, cukr.  Postup: Z hladké mouky, mléka a vajec připravíme těsto na palačinky. Na oleji smažíme tenké palačinky, které naplníme špenátem, sýrem, tuňákem a sušenými rajčaty. Palačinky pevně zabalíme a obalíme ve vajíčku a ve strouhance a osmažíme do zlatova. Nakonec osmažené palačinky doplníme salátkem z rajčat, papriky a petržele.    
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Výňatek z Deníku – Týdeník Opavský a Hlučínský Region č. 32                                
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  EKOLOGICKÁ PORADNA                                                
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  Je listopad a kvapem se blíží vánoce. Děti v mateřské škole již bez počátečních problémů pracují ve svých třídách a učí se spolupracovat s kamarády. Dvouleté děti, které nastoupily letos poprvé do školky, si zvykly na atmosféru ve školce a jiný řád, než měly doma, velmi rychle. Na začátku školního roku ještě dobíhaly akce z čs.-pl. projektu „Společně můžeme více“. Byli jsme s dětmi dvakrát v polské školce na podzimních akcích, kdy jsme opékali brambory v ohni, pomáhali s úklidem zahrady aj. Školku navštívilo Divadélko Koloběžka s „Houbovou pohádkou“, děti ze třídy „berušek“ vystoupily se svým programem jubilantům, aj. Ve školce se děti mají možnost vyřádit v odpoledních hodinách v kroužcích: Golf, Atletika, Taneční kroužek, Angličtina.  Mají nabitý program po celý den a tak odpoledne odcházejí domů plné dojmů a zážitků. Ve třídě předškoláků se děti věnují systematické přípravě na školu, pracují podle vzdělávacího plánu, členěného na vzdělávací oblasti, které rozvíjí děti po stránce rozumové, citové i tělesné.  Na nadcházející období máme v plánu ve spolupráci se studenty místního učiliště uspořádat Mikulášskou nadílku v tělocvičně, rodiče připravují mikulášský nedělní program pro děti v kinosále a před vánoci k nám přijede divadlo, budeme se fotografovat, pojedeme do ZUŠ v Hlučíně na hudebně koncipovaný program pro děti, setkáme se v rámci spolupráce s Przedskolem Chalupki na společné předvánoční akci. Už teď děti píší kreslí) Ježíškovi ve školce svá přání a tak nám čas do Vánoc rychle uběhne.   PŘEJEME VÁM HEZKÝ PŘEDVÁNOČNÍ A VÁNOČNÍ ČAS PLNÝ POHODY A KLIDU                          

 MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE 
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                     Akce ZŠ ve školním roce 2017/2018  

ŘÍJEN 

Datum Akce 2.10. Návštěva výstavy WERICHOVCI v Markvartovicích (3. tř.) 2.10. 3. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia  NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA 3.10. Návštěva výstavy WERICHOVCI v Markvartovicích (4. tř.) 4.10. Návštěva výstavy WERICHOVCI v Markvartovicích (2. tř.) 5.10. Návštěva výstavy WERICHOVCI v Markvartovicích (5. tř.) 5.10. 4. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia  NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA 6.10. Návštěva výstavy WERICHOVCI v Markvartovicích (6. a 7. tř.) 9.10. 5. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia  NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA  11.10. 6. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia  NAUČNÁ ŠKOLNÍ  11.10. Divadélko nekouše – vystoupení pro děti 1. i 2. stupně 12.10. Dopravní výchova 4. třídy v Hlučíně 16.10. 7. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia  NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA 17.10. 5. setkání s rodiči v rámci grantu MŠMT  MÁME  RÁDI  NAŠI ŠKOLU (přenášející PhDr. Nora Gavendová). Téma: Geny a výchova dítěte 18.10. Preventivní program pro 8. a 9. tř. v Hlučíně: Láska ano, děti ještě ne 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE 
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19.10. 8. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia  NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA 20.10. Nácvik evakuace osob v ZŠ 24.10. 9. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia  NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA 30.10. 10. setkání ZŠ ze Šilheřovic a Tvorkova v rámci příhraničního grantu euroregionu Silesia  NAUČNÁ ŠKOLNÍ ZAHRADA  Chtěla bych touto cestou poděkovat sponzorům za finanční dary, které věnovali na GULÁŠFESTU základní škole. Jedná se o ZAHRADNICTVÍ  KORNER Ing. Kristiána Kornera, ČESKÝ  SVAZ  VČELAŘŮ, o.s., ZO Šilheřovice, SDRUŽENÍ  RYBÁŘŮ  ŠILHEŘOVICE a SDRUŽENÍ  HASIČŮ  ČECH,  MORAVY  A  SLEZSKA – jednotka sboru dobrovolných hasičů Šilheřovice. Všem nesmírně děkujeme za podporu a přízeň.                                                                           Mgr. Silvie Žvaková, ředitelka školy   Datum Akce 
LISTOPAD 

6.11. Velká soutěž v ZOO Ostrava (Mgr. Tichá) 7.11. 6. a poslední setkání s PhDr. Norou Gavendovou pro rodiče žáků  ZŠ, téma: Účinné strategie při výchově neklidného a agresivního dítěte 8.11. Recitační soutěž a Gymnáziu J. Kainara v Hlučíně (soutěžící Hana Konečná, příprava a doprovod Mgr. Plačková) 10.11. Dopravní výchova pro žáky 8. tř. (Hlučín) 10.11. Účast 9. tř. na pietní akci Den válečných veteránů (Mgr. Řehánková, Mgr. Žvaková) 14.11. Cestopisný pořad T. Kubeše pro 1. st.:  INDIE 15.11. Preventivní program pro 3. tř.:  Komunikace a vztahy ve třídě 28.11. Naučný program pro 1. st.  STAŘENKA  MORAVA  VYPRÁVÍ    Soutěž mladých zoologů 2017 Dne 6. 11. 2017 se 20 žáků z vyššího stupně již tradičně zúčastnilo „Soutěže mladých zoologů“ v ostravské zoologické zahradě. Tématem letošního podzimu byli lichokopytníci. Žáci se během svých příprav na soutěž zaměřili na anatomii, chování, způsob života, ohrožení, ochranu a geografické rozšíření zástupců této skupiny zvířat. Po ukončení testu, který žáci vypracovali v pětičlenných skupinách, zbyl čas i na krátkou prohlídku zoologické zahrady. Všem žákům děkuji za jejich domácí přípravu nad rámec školních povinností. Mgr. Olga Tichá  
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 Recitační soutěž  Ve středu, dne 8. 11. 2017, se zúčastnila Hana Konečná, žákyně 7. třídy, recitační soutěže Gymnázia J. Kainara v Hlučíně. Hanka vystoupila s básní Hokejista z tvůrčí dílny samotného Josefa Kainara. Soutěž na gymnáziu byla pořádána jako pocta a vzpomínka 100 letého výročí narození Josefa Kaiara a 150 letého výročí narození Petra Bezruče, jejichž básně zazněly v různých obměnách z úst mladších i starších recitátorů a nebylo jich vůbec málo. Konkurence byla veliká, stejně jako talent všech účinkujících. Myslím si, že pokud se oba velikáni českého básnictví na nás z toho pomyslného „spisovatelského nebe“ dívali, byli nesmírně šťastní, že i mladá generace se nebojí promluvit nahlas před publikem a porotou a pokračuje v jejich odkazu.                                                                                                                 Za ZŠ a MŠ Šilheřovice                                                                                                                   Mgr. Lucie Plačková   Kroužky v ZŠ ve školním roce 2017/2018   Vyučující Název kroužku Den Čas 1 Mgr. Fojtíková Anglický jazyk pro 1. tř. Úterý 14.15 – 15.00 2 Mgr. Chamrádová Pedagogická intervence Středa 14.00 – 14.45 3 Mgr. Kalíková Pedagogická intervence Čtvrtek 14.00 – 14.45 Doučování žáků (GRANT) Středa 14.00 – 15.00 4 Andrea Klapcová Keramika (1x za 14 dnů) Pondělí 15.00 – 16.30 5 Iveta Koperová Taneční kroužek pro 9. tř. Pondělí 16.30 – 17.30 6 Mgr. Plačková Pedagogická intervence Pondělí 14.30 – 15.15 7 Mgr. Řehánková Pedagogická intervence Čtvrtek 6.55 – 7.40 Doučování žáků (GRANT) Liché středy 14.15 – 15.15 15.20 – 16.20 8 Mgr. Tichá Doučování žáků (GRANT) Středa 6.50 – 7.50 9 p. Skopalíková Taneční škola Čtvrtek 14.00 – 15.00 10 p. Petr Kuchta Rytmik - florbal Středa 14.30 – 16.30   
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 STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ, GASTRONOMIE  A SLUŽEB SČMSD ŠILHEŘOVICE, S. R. O. 
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   Prodej zabijačkových výrobků   Dne 26. 11. 2017 Vás SDH Šilheřovice srdečně zve  na prodej zabijačkových výrobků  v hasičské zbrojnici od 900 hod.  Za SDH Šilheřovice Radek Janoš         ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE ŘÍJEN/LISTOPAD   Na začátku října bylo dokončeno nahození fasády na severní části šaten, které jsou tímto definitivně dostavěny. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili této namáhavé práce.                              

 SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŠILHEŘOVICE 

 TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE 
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V areálu hřiště byly také postaveny nové cykloboxy, které budou sloužit pro rozvoj turismu v obci a které jsou k nalezení také v areálu Baumšula.    

   V průběhu měsíců října a listopadu byla také ukončena podzimní část fotbalové sezóny 2017/2018 s následujícími výsledky a tabulkami jednotlivých mužstev. K týmům žáků a minižáků napsal zprávu Roman Schulla.   Podzimní sezona družstva žáků skončila nad očekávání skvěle. Kluci byli posíleni o čtyři fotbalisty z polského příhraničí. Jmenovitě o Kacpera Rybarze, Samuela Staše, Karola Targacze  a Filipa Jabloňského. Noví hráči přinesli do mužstva oživení a kvalitu. Nejlepší střelec po podzimu je Adam Grabovský s 6 brankami. Nejlepší nahrávač je pak Filip Jan Jablonski. V průběhu podzimní části jsme dosáhli skvělých výsledků, což dokládá jen jedna prohra a pět vítězství. V tabulce jsme na vynikajícím 2. místě s 15 body. Skvělá práce kluci. Za odměnu čeká 8. 12. 2017 hráče výjezd do Ostravar arény na hokejové utkání Vítkovice - Sparta Praha.   Během zimního období budou tréninky probíhat v tělocvičně každý čtvrtek                         od 17:00 – 19:00 a každou neděli od 12:00 – 14:00. Děkuji všem rodičům za podporu a dopravu k zápasům. Trenér Žáků: Roman Schulla mob: 605 417 310 Facebook: žáci Šilheřovice www.sokolsilherovice.cz odkaz žáci   Naši nejmenší, starší přípravka v konkurenci velmi silných týmů odehrála pěkná utkání. Během zimního období bude mít starší přípravka tréninky v tělocvičně a to každou středu od 16:00 – 17:00 a každou neděli od 10:00 – 12:00. Děkuji všem rodičům za podporu a dopravu k zápasům. V zimním období se  naše mládež zúčastní několika turnajů a to jak v rámci České republiky, tak i  mezinárodních. Trenér starší přípravky: Marcel Janosch mob:  773 259 848 Facebook: mini žáci Šilheřovice. www.sokolsilherovice.cz odkaz přípravka   
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ZÁPASY A TABULKY    MINIŽÁCI  Hať – Šilheřovice 9:7 Hlučín – Šilheřovice 10:2 Vřesina – Šilheřovice 5:5      Družstvo Z V R P S  1 Kravaře  8 7 1 0 118:31 22 2 Hlučín  8 6 1 1 81:30 19 3 Hať  8 6 1 1 68:51 19 4 Dolní Benešov  8 4 2 2 68:55 14 5 Darkovičky  8 4 0 4 58:62 12 6 Šilheřovice  8 1 3 4 42:59 6 7 Háj ve Slezsku  8 1 2 5 45:105 5 8 Píšť  8 1 1 6 37:54 4 9 Vřesina  8 0 1 7 26:96 1    ŽÁCI  Bohuslavice – Šilheřovice 3:6 Dobroslavice – Šilheřovice 2:3 Šilheřovice – Háj ve Slezsku 4:1   Klub Z V R P S B 1. Bolatice 5 5 0 0 37:6 15 2. Šilheřovice 6 5 0 1 28:19 15 3. Pustá Polom 6 3 1 2 29:23 10 4. Dobroslavice 6 3 0 3 24:17 9 5. Píšť 4 0 1 3 8:23 1 6. Háj ve Slezsku 4 0 1 3 5:20 1 7. Bohuslavice 5 0 1 4 5:28 1    MUŽI  Darkovice – Šilheřovice 3:1 Šilheřovice – Vřesina 0:5 Šilheřovice – Kozmice 3:4 Chuchelná – Šilheřovice 1:2 Šilheřovice – Velká Polom 4:2  
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 Klub Z V R P S B 1. Vřesina 13 11 1 1 44:15 34 2. Strahovice 13 9 2 2 46:19 29 3. Petřvald na Moravě 13 8 2 3 35:20 26 4. Velká Polom 13 8 0 5 27:26 24 5. Kozmice 13 6 3 4 36:28 21 6. Šilheřovice 13 6 3 4 29:30 21 7. Bohuslavice 13 6 2 5 29:27 20 8. Ostrava Jih 13 6 1 6 32:34 19 9. Klimkovice 13 6 1 6 19:21 19 10. Chuchelná 13 6 1 6 20:31 19 11. Darkovice 13 3 2 8 16:28 11 12. Píšť 13 2 2 9 18:37 8 13. Hať 13 1 4 8 14:31 7 14. Dolní Lhota 13 1 0 12 21:39 3                 Chtěli bychom také poděkovat všem, kteří podporovali náš klub v průběhu celého roku, a těšíme se na další shledání v jarní části této sezóny.                                                                                                                 Za TJ SOKOL Šilheřovice                                                                                             Roman Schulla a Mgr. Zdeněk Žvaka       
    Parkové hřiště v Šilheřovicích bude při svém 50. letém výročí od založení pořadatelem Mezinárodního Mistrovství České republiky ve hře na rány - CZECH INTERNATIONAL AMATEUR CHAMPIONSHIP 7. - 11. 8. 2018      

 PARK GOLF CLUB OSTRAVA 
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   POZVÁNKA                            
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  Kalendář kulturních a sportovních akcí  v roce 2017 pořádaných místními spolky, složkami a organizacemi v obci Šilheřovice   Termín Název Pořadatel Místo 1. prosince 2017 Rozsvěcování vánočního stromu/ Pletení adventních věnců Obecní úřad OÚ Kulturní dům 8. prosince 2017 Karaoke pro děti Unie rodičů při ZŠ Kulturní dům     Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2017 partnerských obcí v rámci česko-polské spolupráce  p. č. Název akce Termín Organizátor 42. Vánoční ladění prosinec 2017 Obec Hať  

 KALENDÁŘ  



- 20 -  

  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. 

 SPOLEČENSKÁ KRONIKA 


