Šilheřovický zpravodaj
Leden 2018

Novoroční koncert
7. 1. 2018

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
první řádky lednového Zpravodaje jsou určeny k tomu, abychom vám popřáli pevné
zdraví, mnoho spokojenosti a radosti, mnoho úspěchů v životě nás všech a naší obce
Šilheřovice.
Ke konci minulého roku se radní obce mimo jiné zabývali: - inventarizací majetku obce přípravou investičních i neinvestičních akcí (oprava školního hřiště ZŠ, oprava cyklotrasy,
oprava přístupového schodiště ke kostelu včetně úpravy zeleně, nákup vybavení jednotky
hasičů, aj.) - návrhem rozpočtu obce na rok 2018 - projektovými záměry v rámci CZ-PL
spolupráce, ministerstva životního prostředí, MAS Hlučínsko, IROP
Závěrem nám dovolte vřele poděkovat všem sponzorům 26. plesu obce Šilheřovice za jejich
dary do tomboly. Členům kulturní komise, obecního úřadu, hasičů, TJ SOKOL a Klubu
důchodců děkujeme za profesionální organizaci této akce!
Za Radu obce, Radek Kaňa -starosta

DOTACE

Dotační program: „Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017“
Podpora: Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
Dotace: 482.615,- Kč
Předmětem této dotace je odstranění vlhkosti fasády u vstupu do kostela na jeho severní
straně a oprava a údržba stávajícího přístupového schodiště ke kostelu (včetně obnovení
zábradlí, opravení dvoukřídlé brány a úpravy doprovodné zeleně).
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Projekt „READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu
Silesia“

„READY TO HELP – systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia“
je název česko-polského projektu, který byl schválen k financování z programu
INTERREG V-A Česká republika – Polsko v rámci prioritní osy 1 „Společné řízení rizik“.
Do projektu je zapojeno 10 partnerů: Euroregion Silesia jako vedoucí partner celého
projektu, 7 hraničních obcí z české strany (Sudice, Rohov, Strahovice, Chuchelná, Píšť,
Hať, Šilheřovice) a 2 polské gminy (střediskové obce) z polské strany (Krzanowice,
Krzyżanowice). Projekt je realizován ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem
Moravskoslezského kraje, územním odborem v Opavě, a Okresním velitelstvím státního
požárního sboru v Ratiboři.
Celková výše způsobilých výdajů projektu činí 1 092 862,90 EUR, schválená dotace
z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR) činí 928 933,46 EUR,
tj. 85 %. Čeští partneři mají dále schválenu dotaci ze státního rozpočtu ČR ve výši 5 %.
Hlavním cílem projektu je vytvoření systému společné ochrany na území hraničních obcí
Euroregionu Silesia prostřednictvím zlepšení technického zázemí 22 požárních jednotek
dobrovolných hasičů (7 českých a 15 polských) a jejich připravenosti ke společným
zásahům při požárech a jiných živelných pohromách v pohraničí. „Systémem společné
ochrany“ se v tomto případě myslí propojení dvou národních záchranných systémů
na úrovni dobrovolných složek, které jsou v obou zemích nedílnou součástí těchto systémů.
V rámci projektu, který bude realizován až do konce roku 2019, budou pořízena 4 nová
požární vozidla (2 pro české jednotky a 2 pro polské) a další technické vybavení
pro 19 jednotek. Na samotné posílení přeshraniční připravenosti a akceschopnosti
dobrovolných požárních jednotek jsou zaměřeny aktivity zahrnující 4 společná taktická
cvičení realizovaná střídavě na české a polské straně, 2 turnusy společných soustředění
v Ústřední hasičské škole s programem teoretických školení a praktického výcviku
pod názvem „Univerzita dobrovolného hasiče“ a společná pracovní setkání všech
zapojených jednotek. Nedílnou součástí projektu je také analýza systému společné ochrany
hraničních obcí v Euroregionu Silesia a zpracování stručného a srozumitelného manuálu
společné ochrany jako pomůcky pro jednotky dobrovolných hasičů při provádění zásahu
na druhé straně hranice.
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ZASTUPITELSTVO OBCE

Výpis z usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 6. 12. 2017
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 16/2017/1 Program jednání, předložený starostou obce, doplněný o body „Odměny
členům zastupitelstva“, „Navýšení ceny vodného a stočného od 1. 1. 2018“
a „Zpráva Kontrolního výboru“ a rozhodlo, že o každém bodu programu
se bude hlasovat samostatně a veřejně
ad 16/2017/3 Ověřovatele zápisu Ludmilu Maloňovou a Pavlu Thomasovou
ad 16/2017/5 Zprávu starosty obce o kontrole usnesení ZO č. 15 konaného dne 25. 9. 2017
ad 16/2017/8 Odměny členům zastupitelstva obce dle Nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
ze dne 11. 9. 2017. Odměny neuvolněným členům bude náležet odměna
ve výši 80% z maximální výše odměny s účinností od 1. 12. 2017.
ad 16/2017/9 Navýšení ceny vodného o 1,- Kč a stočného o 1,- Kč od 1. 1. 2018
ad 16/2017/10 Uzavření Veřejnoprávní smlouvy na poskytnutí dotace z rozpočtu obce
organizaci Tělovýchovná jednota Sokol Šilheřovice na rok 2018
ad 16/2017/11 A) Rozpočet obce pro rok 2018 takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši 22.883.000,00 Kč
Financování ve výši
3.928.568,00 Kč
Celkové výdaje rozpočtu ve výši 26.811.568,00 Kč
B) Závazné ukazatele rozpočtu dle tabulky č. I. a II. návrhu rozpočtu
obce Šilheřovice pro rok 2018.
C) Dle svých kompetencí vyhrazených zákonem o obcích poskytnutí
dotací dle návrhu rozpočtu obce Šilheřovice pro rok 2018 v té výši
a těm fyzickým a právnickým osobám, jaké jsou uvedené v tabulce
č. V. návrhu rozpočtu.
D) Příspěvek Základní škole a mateřské škole Šilheřovice p. o. na rok
2018 dle závazných ukazatelů.
ad 16/2017/12 Záměr na prodej pozemku parcela č. 1686 v k. ú. Šilheřovice
ad 16/2017/13 Poskytnutí nového revolvingového úvěru poskytnutého Komerční bankou
a. s. ve výši 1.000.000,- Kč
ad 16/2017/14 Prodloužit platnost Střednědobý plán sociálních služeb a souvisejících
aktivit pro Hlučínsko 2014-2017 do doby schválení nového Střednědobého
plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko východ a západ
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
ad 16/2017/4 Platnost zápisu ze zasedání ZO č. 15 konaného dne 25. 9. 2017
ad 16/2017/6 Zprávu o činnosti Rady obce č. 92/2017 – 96/2017
ad 16/2017/7 Rozpočtová opatření č. 8 - 9/2017
ad 16/2017/15 Zprávu Kontrolního výboru
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RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 29. 11. 2017 č. 98/2017
RO schvaluje:
ad 98/2017/2 Prodloužit původní nájemní smlouvu nebytových prostor firmě M+K –
Karel Lipinský, Horní 321, 747 15 Šilheřovice
ad 98/2017/3 Odměny ve výši 10.000,- Kč pro členy KK (p. XXXX) a pro členy komise ŽP
(p. XXXX, p. XXXXX), kteří nejsou členy ZO.
ad 98/2017/5 Pronájem sálu KD Šilheřovice Střední škole hotelnictví, gastronomie
a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. za cenu 800,- Kč/blok
ad 98/2017/6 Předfinancování grantu MŠ Šilheřovice ve výši 77.220,- Kč v rámci projektu
„Společně můžeme více“ reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16-013/0000657
ad 98/2017/7 Předfinancování grantu ZŠ Šilheřovice ve výši 51.000,- Kč v rámci projektu
„Podpora volnočasových aktivit žáků na CZ – PL pohraničí“ reg. č.
CZ.11.4.120/0.0/0.0/16-013/0000811.
ad 98/2017/9 Přijmout bezúplatné plnění dle smlouvy o bezúplatném převodu movitých
věcí
mezi Sdružením obcí Hlučínska a obci Šilheřovice a schvaluje
Smlouvu o bezúplatném převodu movitých věcí mezi Sdružením obcí
Hlučínska a obci Šilheřovice, na základě které Sdružení obcí Hlučínska
od 1.1.2018 bezúplatně převádí ze svého majetku soubor movitých věcí
do majetku obce Šilheřovice
ad 98/2017/10 Zřízení smlouvy k věcnému břemeni mezi ČEZ Distribuce, a.s. a Obci
Šilheřovice na parc. č. 1664 k. ú. Šilheřovice
ad 98/2017/11 Smlouvu o nájmu hrobového místa číslo…. s účinnosti od 1.1.2018
ad 98/2017/12 Cenový výměr pronájmu hrobového místa s účinnosti od 1.1.2018
ad 98/2017/13 Prodloužit platnost Střednědobého plánu sociálních služeb a souvisejících
aktivit pro Hlučínsko 2014 – 2017 do doby schválení nového Střednědobého
plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit pro Hlučínsko
ad 98/2017/17 Udělit souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Úzká, parc.
č. 671 v k. ú. Šilheřovice k napojení nového sjezdu na pozemek parc. č. 671,
672/1, 672/3, 678/10, 678/4, 685/32, 685/33 v k. ú. Šilheřovice s tím,
že je nutno doložit stanovisko Policie ČR – Dopravní inspektorát Opava.
Obslužná komunikace zůstane v majetku investora.
ad 98/2017/18 Příkazní smlouvu o výkonu dozoru mezi smluvními stranami: Obec
Šilheřovice, Střední 305, 747 15 a J§J STUDIO INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ,
s.r.o. Chelčického 27, 747 05 Opava
ad 98/2017/19 Rozpočtové opatření č. 11/2017 předložené ekonomkou obce
ad 98/2017/20 Smlouvu č. ERS-CZ/2017/146 o financování mikroprojektu typu A
realizovaného v rámci „Fondu mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu
Silesia“

RO neschvaluje:
ad 98/2017/4 Žádost o dotaci na provoz záchranné stanice v Bartošovicích na rok 2018
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 6. 12. 2017 č. 99/2017
RO schvaluje:
ad 99/2017/2 Cenový výměr č. 2/2017 za svoz a likvidaci odpadu firmou OZO Ostrava,
s.r.o. na území obce Šilheřovice
ad 99/2017/3 Nákup cen do tomboly na Obecní ples 2018 do výše 30.000,- Kč
ad 99/2017/4 Rozpočtové opatření č. 12/2017 předložené ekonomkou obce

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 29.12. 2017 č.100/2017
RO schvaluje:
ad 100/2017/2a Prodloužení nájmu obecního bytu č. 1 domu č. p. 117 na ulici Střední
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2018
ad 100/2017/2b Prodloužení nájmu obecního bytu č. 7 domu č. p. 117 na ulici Střední
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2018
ad 100/2017/2c Prodloužení nájmu obecního bytu č. 4, domu č. p. 162 na ulici Dolní
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2018
ad 100/2017/2d Prodloužení nájmu obecního bytu č. 5, domu č. p. 162 na ulici Dolní
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2018
ad 100/2017/2e Prodloužení nájmu obecního bytu č. 1, domu č. p. 162 na ulici Dolní
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2018
ad 100/2017/3 Prodloužení nájmu nebytových prostor, domu č. p. 18 na ulici Střední
v Šilheřovicích a to do 31. 12. 2020
ad 100/2017/5 Rozpočtové opatření č. 13/2017 předložené ekonomkou obce
RO jmenuje:
ad 100/2017/4

Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek v rámci projektu „READY TO
HELP“ ve složení XXXXX, XXXXX, XXXXX

RO neschvaluje:
ad 100/2017/2f Prodloužení nájmu obecního bytu č. 1, domu č. p. 162 na ulici Dolní
v Šilheřovicích

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Vítání občánků
Vážení rodiče, dne 10. 3. 2018 se uskuteční vítání občánků obce Šilheřovice. Přihlásit
se můžete, pokud se Vaše dítě narodilo od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017 a má od narození trvalý
pobyt v Šilheřovicích. Stačí, když se jeden z rodičů dostaví se svým občanským průkazem
a rodným listem dítěte na Obecní úřad v Šilheřovicích do kanceláře p. Maloňové
a p. Pecháčkové. Přihlásit se můžete nejpozději do 28. 2. 2018.
Ludmila Maloňová - referentka OÚ Šilheřovice
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Žádost o výpomoc
Rodiče trojčátek prosí zájemkyně (studentky, důchodkyně, ženy) které by měly chvilku čas
a pomohly s dětmi (procházky). Zájemkyně hlaste se na tel. č. 731 951 190.

POZOR – ZMĚNA TEL. Č. NA POŠTĚ
Nové tel. č. na poštu v Šilheřovicích je : 9542 74715

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Tisková zpráva, Hlučín, 17. ledna 2018
Projektovou dokumentaci opravy silnice II/469 z Hlučína ve směru na Šilheřovice letos
začne připravovat Správa silnic Moravskoslezského kraje. Vychází tak vstříc požadavkům
starostů Hlučína, Markvartovic a Šilheřovic. Silnice se má opravovat od odbočky
na Vřesinu až po Šilheřovice. Navazující úsek v Šilheřovicích už je zrekonstruovaný.
„Jsme rádi, že kraj vyslyšel naše připomínky, jde totiž o velmi frekventovanou cestu, která
je ve špatném stavu," řekl starosta Hlučína Pavel Paschek.
Zároveň letos Správa silnic MSK opraví ulici Jandovou
v Hlučíně - Darkovičkách ve zhruba 450 metrů dlouhém úseku
od křižovatky s ulicí Vřesinskou po obchod v ulici Kozmické.
Původně se s ní počítalo už v loňském roce, nakonec na ni ale
kraji nezbyly peníze.
"Opravené silnice se pak nesmí minimálně pět let
rozkopat, případné přípojky k rodinným domům,
nebudou hotové před dokončení opravy, proto nebude
následně udělat," upozornila především všechny
obyvatele Alena Černochová ze Správy silnic MSK.

znova
které
možné
místní

„Uvítali bychom opravu celé ulice Jandovy, ale protože
v příštích letech je v plánu stavba kanalizace v Darkovičkách,
která zasáhne i část Jandovy, musíme se zbytkem ulice
posečkat,“ doplnila vedoucí investičního odboru Městského
úřadu Hlučín Gabriela Dihlová.
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Přiléhající ulici Kozmickou ale město letos pravděpodobně opraví, přestože se jí stavební
práce při budování kanalizace nevyhnou.
„Ta ulice už opravdu vypadá jako tankodrom a hlavně místní lidé si na ní zbytečně ničí svá
auta. Takže s její opravou nechceme čekat několik dalších let, než bude hotova nová
kanalizace,“ uvedla místostarostka Hlučína Blanka Kotrlová.
Naposledy Moravskoslezský kraj v Hlučíně nově asfaltoval v roce 2015 komunikaci v ulici
Vřesinské, která navazuje na Jandovu.
„Letos počítáme s tím, že za opravy a modernizace silnic II. a III. třídy Moravskoslezský
kraj ze svého rozpočtu utratí přes 30 milionů korun. Další stovky milionů bychom měli
na opravy komunikací dostat od státu ze Státního fondu dopravní infrastruktury
a z evropských fondů,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu a chytrý region Jakub
Unucka.
Podle informací Miroslavy Chlebounové z oddělení komunikace Úřadu Moravskoslezského
kraje si Správa silnic MSK nechala loni prověřit a posoudit všech 2 735 kilometrů silnic
nižších tříd, o které se stará. Hodnoticími kritérii byla podélná nerovnost, hloubka vyjetých
kolejí, hloubka vody v kolejích, struktura a poruchy vozovek. Ukázalo se, že 23 procent
těchto silnic je v havarijním stavu.
„Podle tohoto výsledku jsme pak sestavili plán rekonstrukcí a oprav a silnice postupně
opravujeme. Předpokládám, že se nám opět podaří ve veřejných soutěžích dosáhnout
nižších než projektových cen, takže i letos opravíme všechno to, co nutně potřebujeme,“
dodal Jakub Unucka.
Ivana Gračková
tisková mluvčí města Hlučín

Tisková zpráva, Hlučín, 29. prosince 2017
Jediný koncert Dana Bárty se skupinou Alice v roce 2018 se odehraje na Štěrkovně Open
Music. Bárta bude spolu s Jarkem Nohavicou a Tomášem Klusem další hvězdou XIV.
ročníku hlučínského hudebního festivalu. Jeho vystoupení s kapelou Alice, s níž zpíval
v devadesátých letech, bude jedním z mimořádných projektů festivalu.
"Jsme moc rádi, že se nám podařilo zajistit exkluzivitu tohoto vystoupení. Dan Bárta
je bezesporu velká hvězda české hudební scény. V Hlučíně se představí poprvé, a to hned
v unikátním spojení s kapelou Alice," uvedl za pořádající agenturu New WindProduction
David Moravec.
S Alicí Bárta vystupoval do roku 2004, znovu spolu hrají poslední dva roky.
XIV. ročník hudebního festivalu Štěrkovna Open Music se uskuteční na Hlučínském jezeře
od 26. do 28. července. Generálním partnerem festivalu je stavební firma Tomáš STRAUB
s.r.o., mezi dalšími partnery je vedle Moravskoslezského kraje také město Hlučín.
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Vstupenky rychle mizí, z prvních dvou vln předprodeje už jsou zcela vyprodány. Jejich
prodej zajišťuje síť Ticketstream aktuálně za 809 korun. K dostání jsou také
na předprodejních místech v hlučínské Hospodě 56 či v opavské prodejně Sluna, nyní
za 760 korun.
Další informace zájemci najdou na Facebooku a na stránkách www.sterkovnamusic.com.
Ivana Gračková
mediální zastoupení festivalu

Hlučínské mažoretky MK BALLERISIMO se chystají na Mistrovství Evropy!
Mažoretky MK Ballerisimo Hlučín jsou tanečním studiem zaměřeným zejména
na mažoretkový sport. Děvčata sbírají mnoho úspěchů po celé České republice, mimo jiné
například zlaté medaile z Mistrovství České republiky, či bronzové medaile z Mistrovství
světa. Podíl na těchto vítězstvích se mimo trenérek a ostatních děvčat podílí také sestry
Čejkovy a sestry Hudečkovy ze Šilheřovic.
Letos v červnu se úspěšné Ballerisimo Hlučín zúčastní Mistrovství Evropy v mažoretkovém
sportu v Chorvatsku, kam odcestuje téměř 50 mažoretek hlučínského oddílu. Děvčata
budou tedy reprezentovat nejen svůj klub, město, ale také Českou republiku
na tak významné soutěži. Cesta do Chorvatska je ale pro tolik děvčat finančně náročná,
proto se Ballinky zapojily do projektu Startovač.
Pro více informací navštivte webovou stránku www.startovac.cz/projekty/boj-o-evropskemedaile. Zde získáte více informací o tom, jak můžete děvčata podpořit a jaké odměn
za vaši podporu nabízí. Pokud chcete děvčata podpořit i jiným způsobem, stačí zaslat SMS
ve tvaru START(mezera)10233 na číslo 9021. Přispějete tak děvčatům částkou 100,- Kč
na cestu na Mistrovství Evropy. Děkujeme!
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TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
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NABÍDKA PRÁCE

Park Golf Club Ostrava, golfové hřiště Šilheřovice
hledá vhodnou pracovnici – pracovníka
na pozici marsal golfového hřiště.
Základní údaje:
Sezonní práce venku (březen - říjen), organizace chodu
a provozu golfového hřiště, 12-ti hod. směny, základní mzda
65 Kč/hod., prémiová složka, možnost dalšího výdělku.
Předpoklady:
- práce s PC, organizační schopnosti, základy angličtiny.
Důležité:
- neustálá pozitivní nálada a komunikace, zájem o golf.
Nabídky s životopisem zasílejte na: pniak@golf-ostrava.cz;
web: www.golf-ostrava.cz
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CHARITA HLUČÍN PŘIJME
PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH
SLUŽBÁCH PRO RODINY S DĚTMI
Pracovní pozice: Pracovník v sociálních službách (zaměření na rodiny s dětmi)
Místo výkonu práce: Hlučínsko
Pracovněprávní vztah: Plný úvazek
Mzda: Dohodou
Požadavky: základní nebo střední odborné vzdělání, splnění odborné způsobilosti pro
výkon povolání pracovníka v sociálních službách dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních
službách (možnost absolvování kurzu v průběhu pracovního poměru). Bezúhonnost,
zdravotní způsobilost, schopnost práce v týmu, empatie.
Kontakt: Andrea Strachotová, DiS., vedoucí Charitní pečovatelské služby, mob.
603 502753, e-mail: andrea.strachotova@charitahlucin.cz
Termín nástupu dle dohody.
Nabízíme:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

stabilní, zajímavé a smysluplné zaměstnání v malém kolektivu
zázemí největšího nestátního poskytovatele zdravotnických a sociálních služeb v
ČR
motivační systém odměňování
úvazek 37,5 hod. týdně
25 dnů dovolené
2 dny zdravotního volna
stravenky
pravidelné vzdělávání
možnost výhodného mobilního telefonního tarifu (i pro členy rodiny)
právní poradenství zdarma i pro členy rodiny
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
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V sobotu 13. 1. 2018 v místní tělocvičně proběhl od 9-13hod. Mezinárodní fotbalový turnaj
pro ročníky 2003 a mladší "O pohár obce Šilheřovice". Turnaje se zúčastnilo pět týmů: FK
Darkovičky, TJ Sokol Kozmice, TJ Sokol Hať, TJ Sokol Ludgeřovice a CZ-PL Team.
Naši kluci hráli spolu s polskými kamarády za CZ-PL Team v sestavě: Dominik Plaček,
Adam Grabovský, Ondřej Konečný, Marek Machala, Matěj Ziobro, Nela Doležalová,
Patrik Schulla, Václav Machalla, Karol Targacz, Samuel Staš, Kacper Rybarz, Filip
Jablonski.
Výsledky: CZ-PL team - TJ Sokol Kozmice 2:2, branky: Marek Machala, Filip Jablonski.
CZ-PL team -TJ Sokol Hať 3:0, branky: Samuel Staš 2, Filip Jablonski. CZ-PL - TJ Sokol
Ludgeřovice 0:0. CZ-PL team - FK Darkovičky 0:7.
Nejlepším hráčem týmu CZ-PL teamu byl zvolen Filip Jablonski.
Konečné pořadí turnaje: 1. FK Darkovičky
2. TJ Sokol Ludgeřovice
3. TJ Sokol Kozmice
4. CZ - PL team
5. TJ Sokol Hať
Nejlepší střelec turnaje: Kuřidém Adam (Darkovičky)
Nejlepší hráč turnaje: Němec Marek (Hať)
Nejlepší brankář turnaje: Krolik Václav ( Kozmice )
Za přípravu a pomoc turnaje děkuji panu Štěpánu Kopiovi, Lukáši Žoffajovi, paní Radce
Tylečkové, Janě Ziobrové, Květě Machalové. Za komentář zápasů panu Josefu Šilhanovi,
rozhodčím Romanu Redzinovi, Jiřímu Nováčkovi, za fotografování Tomáši Paskudovi,
za administrativu paní Silvii Schullové, Lence Šomodi, Ludmile Maloňové, Markétě
Miníkové a obecnímu úřadu v Šilheřovicích.
Velké díky patří naším sponzorům, díky nim můžeme pro děti uspořádat tyto turnaje.
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Další turnaj bude v sobotu 27. 1. 2018 od 9 - 14hod. "O pohár obce ŠILHEŘOVICE"
tentokrát pro ročníky 2006 a mladší.
Obsazení turnaje: FK Darkovičky, FK Bohumín, LKS Tworków (PL), TJ Sokol
Šilheřovice, TJ Sokol Hať, TJ Slavia Píšť.
Los turnaje:
LKS Tworkow (PL) : TJ Slávia Píšť
FK Bohumín : TJ Sokol Šilheřovice
FK Darkovičky : TJ Sokol Hať
TJ Slávia Píšť : FK Bohumín
TJ Sokol Hať : LKSTworkow (PL)
TJ Sokol Šilheřovice : FK Darkovičky
TJ Sokol Hať : TJSlávia Píšť
FK Darkovičky : FK Bohumín
LKS Tworkow (PL) : TJ Sokol Šilheřovice
TJ SláviaPíšť : FK Darkovičky
TJ Sokol Šilheřovice : TJ Sokol Hať
FK Bohumín : LKSTworkow (PL)
TJ Sokol Šilheřovice : TJSlávia Píšť
LKS Tworkow (PL) : FK Darkovičky
TJ Sokol Hať : FK Bohumín

9,00
9,20
9,40
10,00
10,20
10,40
11,00
11,20
11,40
12,00
12,20
12,40
13,00
13,20
13,40

Přijďte povzbudit naše mladé fotbalisty.
V lednu a na začátku února se odehrají úvodní 2 přípravné zápasy mužů s těmito soupeři:
20. 1. Slavia Orlová – TJ Sokol Šilheřovice od 10:00 v Orlové
9. 2. Šilheřovice – Hošťálkovice od 18:30 v Hlučíně
O dalších přípravných zápasech vás budeme dále informovat.
Za TJ SOKOL Šilheřovice
Roman Schulla a Mgr. Zdeněk Žvaka

KALENDÁŘ

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

Název

Pořadatel

Místo

10. února 2018

Rodičovský ples

Unie rodičů při ZŠ

Kulturní dům

17. února 2018

Dětský maškarní ples

Unie rodičů při ZŠ

Kulturní dům

25. února 2018

Dětský maškarní ples

Rodiče dětí MŠ

Kulturní dům
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10. března 2018

Vítání občánků

Obecní úřad

Sál OÚ

17. března 2018

Den pro ženu

Unie rodičů při ZŠ

Hotelová škola

30. dubna 2018

Stavění máje a pálení
čarodějnic

Obecní úřad

Baumšula

5. května 2018

Rybářské závody

Sdružení rybářů

Parka -rybník

18. května 2018

Smažení vaječiny

KDU-ČSL

Baumšula

19. května 2018

Tenisový turnaj

Jaloviec

Baumšula

26. května 2018

Vesnický turnaj

TJ Sokol

Hřiště TJ Sokol

Obecní úřad

Baumšula

Obecní úřad

Baumšula

16. června 2018

Kácení máje, májová
veselice
Pivní slavnost

22. – 24. června 2018

Stanování

Unie rodičů při ZŠ

Hřiště TJ Sokol

17. – 19. srpna 2018

Šilheřovický odpust

Obecní úřad

Baumšula

31. srpna 2018

Letní kino pro děti

Obecní úřad

Baumšula

8. září 2018

Šilheřovický šlaušek

Prajzský sportovní
klub

Hřiště TJ Sokol

15. září 2018

Štrassenfest

21. září 2018

Vinobraní a letní kino

Obecní úřad

Baumšula

23. září 2018

Obecní mše

Obecní úřad

Kostel

6. října 2018

Drakiáda

Unie rodičů při ZŠ

12. října 2018

Setkání s jubilanty

Obecní úřad

Hřiště TJ
SOKOL
Kulturní dům

27. října 2018

Myslivecké hody

Obecní úřad

Kulturní dům

Obecní úřad

Hřbitov

Obecní úřad

OÚ,Kulturní
dům

Unie rodičů

Kulturní dům

1. června 2018

9. listopadu 2018
30. listopadu 2018

7. prosince 2018

Baumšula

Uctění památky
válečných veteránů
Rozsvícení vánočního
stromu
Čertovské karaoke
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POZVÁNKA

- 18 -

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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