Šilheřovický zpravodaj
Listopad 2015

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
určitě většina z vás zaznamenala v různých médiích, že na krásném 2. místě ankety Strom
roku 2015 se umístil v rámci celé České republiky náš zámecký dub nacházející se naproti
kašny Neptun. Rád bych tímto poděkoval naší střední škole za iniciativu a vynaložené úsilí,
vám všem za podpisy a dárcům za jejich sponzorské příspěvky v této anketě!
Příští rok uplyne 15 let od natočení filmu Tmavomodrý svět. Jak všichni víme, část děje
se odehrává i v Šilheřovicích. Společně s panem farářem jsme tedy oslovili pány Svěráky,
zda by příští rok nenašli volnou chvíli a při této příležitosti nenavštívili opět naší obec.
I přes zamítavé stanovisko nás velice potěšil jejich dopis a „dáreček“.
Letošní Krmáš jsme společně oslavili prostřednictvím velice povedené akce „Gulášfest“.
Jedli jsme, pili jsme, hodovali jsme, tančili jsme a zároveň vybírali ten nejlepší guláš…
V kategorii veřejnosti se na prvním místě umístil pan Karel Kučatý, druhé místo patří
guláši restaurace Na Náměstí a třetí pozice spadá do vlastnictví Střední školy hotelnictví,
gastronomie a služeb. Kategorie odborná porota přinesla tyto výsledky: 1. Karel Kučatý,
2. Restaurace U Zastávky, 3. Restaurace Na Náměstí. Upřímné poděkování patří všem
soutěžícím a 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.
Rada obce ve spolupráci s Kulturní komisí pro vás všechny připravila vánoční dárek
v podobě kalendáře na příští rok, kde naleznete informace o dění v naší obci. Každý
rodinný dům (byt v bytových domech) má nárok na jeden výtisk zdarma. Kalendáře jsou
k vyzvednutí na obecním úřadě, případně 21. 11. 2015 při konání akce „Předadventní
posezení“.

P. S. Přijměte vřelé pozvání na obcí pořádané listopadové akce – Předadventní posezení,
Rozsvěcování vánočního stromu a Pletení adventních věnců!
Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta
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RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 7. 10. 2015 č. 31/2015
RO schvaluje:
ad 31/2015/3 Udělit souhlas s projektovou dokumentací „Dopravní a technická
infrastruktura pro výstavbu RD v lokalitě u Zámeckého parku Šilheřovice –
Změna č. 2 ze dne 10. 9. 2015“.
ad 31/2015/3 Udělit souhlas vlastníka místní komunikace ul. Sokolská, parc. č. 1685
v k. ú. Šilheřovice s připojením křižovatky dle projektové dokumentace
„Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu RD v lokalitě
u Zámeckého parku Šilheřovice – Změna č. 2 ze dne 10. 9. 2015“
ad 31/2015/3 Udělit souhlas majitele a provozovatele veřejného vodovodu a oddílné
splaškové a dešťové kanalizace k napojení na vodovod a oddílnou dešťovou
a splaškovou kanalizaci dle projektové dokumentace „Dopravní a technická
infrastruktura pro výstavbu RD v lokalitě u Zámeckého parku Šilheřovice –
Změna č. 2 ze dne 10. 9. 2015“
ad 31/2015/3 Znění Smlouvy o právu provést stavbu „Dopravní a technická
infrastruktura pro výstavbu RD v lokalitě u Zámeckého parku Šilheřovice –
Změna č. 2 ze dne 10. 9. 2015“ uzavřenou mezi Obcí Šilheřovice a XXXXX,
XXXXX
ad 31/2015/4 Udělit souhlas se stavbou „Rodinný dům vč. příslušenství“, parc. č. 1542/33
v k. ú. Šilheřovice
ad 31/2015/11 Znění Dodatku č. 2 ke smlouvě o dodávce a odběru pitné vody ze dne
30. 12. 1996, uzavřené mezi Obcí Šilheřovice a Severomoravskými vodovody
a kanalizacemi Ostrava a. s., 28. října 1235/169, Ostrava – Mariánské Hory
ad 31/2015/12 Znění Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo č. 898/2004 na poskytování technické
podpory geografického informačního systému MISYS, uzavřené mezi Obcí
Šilheřovice a GEPRO spol. s. r. o., Štefánikova 52, Praha 5
RO souhlasí:
ad 31/2015/7 S věcným darem Trampolína s ochrannou sítí pro děti 3 – 6 let pro potřeby
dětí v mateřské škole od XXXXX, XXXXX pro Základní školu a mateřskou
školu Šilheřovice
RO neschvaluje:
ad 31/2015/5 Žádost o spolupráci při realizaci pamětní desky na Masarykově nádraží
v Praze
ad 31/2015/8 Podílet se na spolufinancování výměny kotlů v obci v rámci Operačního
programu Životního prostředí 2014 – 2020

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 12. 10. 2015 č. 32/2015
RO schvaluje:
ad 32/2015/3 Bezplatný pronájem sálu Kulturního domu Střední škole hotelnictví,
gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o. dne 13. 11. 2015 za účelem
soutěže žáků oboru Kadeřník a Kosmetické služby
ad 32/2015/5 Rozpočtové opatření č. 6/2015 předložené ekonomkou obce
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RO neschvaluje:
ad 32/2015/2 Proplacení spotřeby elektřiny v tělocvičně za období 17. 9. 2014 – 17. 9. 2015
Základní škole a mateřské škole Šilheřovice p. o. a navrhuje využít
na proplacení finanční prostředky, které již byly poskytnuty

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 21. 10. 2015 č. 33/2015
RO schvaluje:
ad 33/2015/3 Udělit souhlas s projektovou dokumentací pro územní řízení „Dopravní
a technická infrastruktura pro výstavbu RD v lokalitě Zámeckého parku
Šilheřovice – Změna č. 2 ze dne 10. 9. 2015
ad 33/2015/3 Udělit souhlas vlastníka místní komunikace a silničního příkopu
ul. Sokolská, s napojením a odvodněním části komunikace dle projektové
dokumentace „Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu RD
v lokalitě u Zámeckého parku Šilheřovice – Změna č. 2 ze dne 10. 9. 2015“
ad 33/2015/3 Udělit souhlas majitele a provozovatele veřejného vodovodu a kanalizace
s technickým provedením, a to souběhu vodovodu a kanalizace v osové
vzdálenosti 550 m a výškového uspořádání ve stejné niveletě dle projektové
dokumentace „Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu RD
v lokalitě u Zámeckého parku Šilheřovice – Změna č. 2 ze dne 10. 9. 2015“
ad 33/2015/4 Poskytnutí dotace na činnost CHPS na 3. čtvrtletí roku 2015
ad 33/2015/5 Přijetí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje,
určenou na výdaje na zabezpečení akceschopnosti jednotky SDH
ad 33/2015/5 Znění Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje
uzavřenou mezi Obcí Šilheřovice a Moravskoslezským krajem
ad 33/2015/6 Udělit souhlas se sídlem Sboru dobrovolných hasičů Šilheřovice na adrese
Střední 305, 747 15 Šilheřovice
ad 33/2015/8 Rozpočtové opatření č. 7/2015 předložené ekonomkou obce

HOSPODAŘENÍ OBCE
Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 10. 2015
do 31. 10. 2015:
ZŠ Šilheřovice – příspěvek 10/2015
PPE.CZ s. r. o. – zprac. zadávací dokumentace šatny Baumšula
SmVak – 9/2015
Grasservis s. r. o. – likvidace zeleně
Soma Markvartovice – směsný komun. odpad
ČEZ – VO, OÚ, bytové, nebyt. domy
ČEZ Prodej – elektřina ČOV
ALS AGRO – nájem traktoru
CHLEBIŠ s. r. o. – nájem malého traktoru
Deutsche leasing – splátka fekálu

190 000,- Kč
28 919,- Kč
229 287,- Kč
11 040,- Kč
29 316,- Kč
30 170,- Kč
30 020,- Kč
16 335,- Kč
14 944,- Kč
10 612,- Kč

Dále v tomto období obec hradila běžné výdaje spojené s chodem obce, obecního úřadu
a údržbou obce.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Veřejné osvětlení
Vážení spoluobčané,
z důvodů zvýšení bezpečnosti v obci bude veřejné osvětlení v ulicích svítit během celé noci.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice

Sbírka použitého ošacení
Občanské sdružení Diakonie Broumov
sociální družstvo
Více na www.diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie
VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky- vše nepoškozené
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní
Peří, péřové přikrývky a polštáře
Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
Knihy
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
nábytek
znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční dne:

místo:

10. 12. 2015
11. 12. 2015

14:00 -18:00 hodin
9:00 -13:00 hodin

šatna v kulturním domě v Šilheřovicích

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem
Bližší informace Vám rádi sdělíme:
tel.: 224 316 800, 224 317 203
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Kalendáře 2016
Rada obce ve spolupráci s Kulturní komisí pro vás všechny připravila kalendáře na rok
2016, kde naleznete informace o dění v naší obci. Každý rodinný dům (byt v bytových
domech) má nárok na jeden výtisk zdarma, popřípadě si můžete kalendář zakoupit za cenu
70,- Kč. Kalendáře jsou k vyzvednutí na obecním úřadě, případně 21. 11. 2015 při konání
akce „Předadventní posezení“.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Dopis od pana Zdeňka Svěráka
U příležitosti blížícího se výročí 15-ti let od natočení filmu Tmavomodrý svět, oslovili
starosta obce spolu s panem farářem pány Svěráky, zda by nenavštívili naší obec. Tady je
reakce pana Zdeňka Svěráka na pozvání:
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Slavnost posvěcení kříže na šilheřovické cestě
Na svátek sv. Václava, 28. září 2015, za krásného slunečného odpoledne
se uskutečnila slavnost posvěcení nového kříže na pozemku Svobodových, resp. na „Staré
šilheřovické cestě“. Je to cesta z obce Hať do Šilheřovic směrem do Kostelní ulice.
Pamětníci, kteří po ní chodili v padesátých létech minulého století do základní školy v Hati,
ji dobře znají.
Z Obce Hať přišlo procesí více než 120 lidí se zpěvem v čele s církevními hodnostáři.
Zúčastnilo se i několik šilheřovických občanů. Kříž posvětili kněží haťské farnosti, pan
farář P.Dr. Bartolomiej Blaszka a P. Josef Kaszper. Krásně zazpívala i haťská Schola.
První zmínka o kříži na tomto místě pochází z první poloviny 19. století. Ten nechal
postavit mlynář Ignatz Kupka z dolní Hatě. Od roku 1860 o něj pečoval jeho syn Josef
Kupka a následně okolo roku 1916 také jeho syn Theodor Kupka, rovněž mlynář. V roce
1930 koupil pole spolu s věcným břemenem – povinností o kříž pečovat, pan Karel Bortlik.
Následně pole zdědil jeho zeť Pavel Svoboda. V roce 1992 byl již kříž zchátralý, nový kříž
zhotovil pan Erich Bortlik a materiál na něj věnoval MVDr. Leo Glenz, oba občané
z Hatě.
Po 23 letech, kdy byla kovová příslušenství zkorodovaná a dřevo již také deštěm
a větrem utrpělo, bylo nutné kříž obnovit. Tohoto úkolu se ujali potomci Pavla Svobody,
pan Gustav Svoboda se svými sestrami, který na tomto shromáždění přítomné krátce
seznámil s historií tohoto památného místa a kříže.
Nový dřevěný kříž zhotovil šilheřovický stolař pan Petr Krzikalla, dřevo dodal p. Gustav
Svoboda a kovové artefakty vytvořil mladý umělecký kovář Vlastimil Šlosárek, rovněž
ze Šilheřovic.
Z místa, kde onen kříž stojí, je za krásného počasí nádherný výhled i do sousedního
Polska. Na obzoru se rýsují věže několika kostelů. Návštěvníci a kolemjdoucí si mohou
odpočinout na lavičce, která je pod křížem, na níž jsou do kovu vyryty náboženské
a filosofické citáty vyzývající k zamyšlení.
Kříže v polích a u cest byly od pradávna a zůstávají dodnes svědky zbožnosti
zdejšího lidu. Je chvályhodné, že v dnešní hektické a uspěchané době se ještě najdou lidé,
kteří se věnují takovéto bohulibé činnosti.

Iniciátorům a tvůrcům patří náš velký dík!
Ludmila Janoschová

Zamyšlení
Dne 11. 10. 2015 proběhl v našem kostele koncert duchovní hudby, v němž vystoupila
místní schola a Hlučínský pěvecký sbor se svými sólisty pod vedením paní Mgr. Barbory
Bortlové.
V krásných prostorách našeho chrámu se tak rozezvučely mladé hlasy místních dívek
i hlučínských sboristek. Nechyběl ani sólový zpěv s doprovodem kláves. Z ohlasů
zúčastněných vyznělo příznivé hodnocení asi hodinového vystoupení účinkujících,
kteří se v milé atmosféře snažili zpříjemnit posluchačům říjnové odpoledne.
Jen se v duchu ptám, kde zůstali všichni místní katolíci, kteří volají po větší aktivitě farnosti
nebo se radši vůbec k ničemu nevyjadřují, ale také mimo nedělní bohoslužbu nemají o dění
ve své komunitě zájem. Chápu, že zdaleka ne každého oslovuje produkce tohoto druhu, ale
není duchovní hudba také modlitbou? Opravdu, nikdo z organizátorů nečekal přeplněný
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kostel, ale větší účast místních by byla určitě na místě. Myslím, že výše popsaná skutečnost
stojí za zamyšlení.
O to více děkuji těm, kteří i přes sychravé počasí na koncert dorazili a spolu s námi
si odnesli pěkný zážitek, jaký se v místních podmínkách často neopakuje.
Jana Gebauerová

5. ROČNÍK
UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
Město Hlučín ve spolupráci
s Vysokou školou podnikání a práva, a.s. v Ostravě
Délka studia:

2 roky, tj. 4 semestry

Zahájení:

březen 2016 (1. semestr)

Místo studia:

Gymnázium Josefa Kainara, Hlučín

Rozsah výuky:

čtvrtky, 15:30 - 17:00 hod. po dobu 15 týdnů

Požadavky na účastníky:

věk 55+

Ukončení:

certifikát o absolutoriu U3V

Obsah výuky:

1. semestr: Počítač a já
2. semestr: Cizí jazyk a já
3. semestr: Právo kolem nás
4. semestr: Umění kolem nás

Školné za 1 semestr:

1500,- Kč
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Uchazeči s trvalým pobytem ve městě Hlučíně:
Školné hrazeno studentem: 900,- Kč/semestr; příspěvek města: 600,- Kč/semestr
Přihlášku mohou podat také uchazeči s trvalým pobytem mimo město Hlučín, avšak bez
nároku na příspěvek města a za předpokladu, že kapacita nebude naplněna občany
s trvalým pobytem ve městě Hlučíně. Město Hlučín hradí v plné výši pronájem učeben
po dobu celého studia.
Přihlášky zašlete nebo osobně odevzdejte do 31. 12. 2015 na MěÚ Hlučín, odbor školství
a kultury, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín. K platbě budete vyzváni.

PODĚKOVÁNÍ
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EKOLOGICKÁ PORADNA

Kam s nefunkční zářivkou?
Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala
svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na směsný
odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice
na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové
žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme používat
ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky
či LED žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skončit
v běžném koši a nepatří ani do tříděného skla.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém
množství obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může
rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku
a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném dvoře
v ekologickém koutku na Obecním úřadě v Šilheřovicích. Obsluha sběrného dvora od Vás
úsporku zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný
odběr zářivek pro naši obec Šilheřovice zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který
nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady
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na přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního rozpočtu část prostředků,
které bychom jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 %
nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního
prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti
EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Lampiónkové výročí
Koncem října tohoto roku jsme spolu s dětmi a rodiči zavítali do podzimního lesa, kde se
děti rozloučily se zvířátky před zimou, „uložily“ broučky k zimnímu spánku, pěkně jim
zazpívaly a všichni společně jsme ZAVŘELI LES, abychom ho pak na jaře opět odemkli.
Zářivé a pestré lampiónky svítily do večerní tmy, kterou nám ozářily a také tradičně
osladili dobří lidé z naší pekárna M+K, ba co víc – měli překvapení také pro dospěláky, a to
z plodů jejich zahrady ve formě „tekutých jablíček“ pro zahřátí a dobrou náladu!!!
Děkujeme jim všem za vřelé přijetí, vždy na nás pamatují a my se na ně pokaždé moc
těšíme.
No a další velké překvapení měla pro nás Rothschildova cukrárna, kde se pro děti
promítaly Příběhy včelích medvídků, tradičně se děti prošly dlouhým hadem s broukem
Pytlíkem, Beruškou a letos k nim přibyl ještě Pavouk křižák a také jim děkujeme za pěkné
zážitky!
Nechyběl ani ohňostroj, a tak letošní „Pochod broučků“ byl již dalším v řadě obohacením
veřejného života naší mateřské školy.

Zlatá rybka
Toto je název pohádky a my máme pohádky rádi, no a skoro takovou pohádku o zlaté rybce
nám připravili pánové David Kucharčík a Ondra Kučera při výlovu rybníka. Zlatou rybku
tam sice neměli, zato nám ukázali několik jiných ryb od nejmenší rybičky až po obrovitého
tolstolobika.
Mohli jsme si je pohladit a úplně zblízka prohlédnout! To se nám všem moc líbilo! Dokonce
ani nejmenší z nás se rybek nebáli! Bylo pro nás připraveno i pohoštění, takže jsme měli
krásnou, poučnou a také sladkou vycházku.
A tak našim rybářům děkujeme!!!
Děti mateřské školy se svými učitelkami.

- 12 -

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Akce ZŠ v říjnu 2015
Datum

Akce

Jazykový pobyt Mgr. Hluchníkové ve Velké Británii v rámci
28.9. – 4.10. grantu EU – výzvy 56 – ZAHRANIČNÍ KURZ PRO
UČITELE
3.10.
Drakiáda – akce UR
6.10.
Branný den v přírodě – 1. stupeň
Olympiáda příhraničních škol v Píšti
Umístění: 1. místo – ZŠ Píšť
2. místo – ZŠ Křižanovice
6.10.
3. místo – ZŠ Hať
4. místo – ZŠ Šilheřovice
(Mgr. Plačková, Mgr. Tichá)
Vystoupení žáků 4. tř. na akci OÚ – Setkání s jubilanty
9.10.
ŘÍJEN
(Mgr. Fojtíková)
Planetárium Ostrava – Poruba
1. a 2. tř. – Život stromů
14.10.
3. – 5. tř. – Astronaut
1. – 5. tř. - Experimentárium
3. a 4. tř. - návštěva knihovny v rámci grantu EU – výzvy 56 –
19.10.
ČTENÁŘSKÉ DÍLNY – téma: Próza s dětským hrdinou
(Mgr. Fojtíková, Mgr. Kačmářová)
Beseda 4. tř. se starostou obce Mgr. Radkem Kaňou o činnosti
23.10.
OÚ, povinnostech představitelů obce, práci Rady obce
Šilheřovice a Zastupitelstva obce Šilheřovice. (Mgr. Fojtíková)
27.10.
Dopravní výchova 4. tř. na Dopravním hřišti Hlučín
Protože rádi pomáháme lidem ve svém okolí a dětem postiženým zvláště, uskutečnilo
se na 1. stupni ZŠ v Šilheřovicích již 2. kolo soutěže "Sbírání víček pro Ondru" (v loňském
roce jsme přispěli na nemocnou Emičku).
Letos žáci 1. - 5. třídy nasbírali celkem přes 60 kg plastových víček, která budou opět
předána rodičům devítiletého Ondry z Ostrova. Za takto sesbíraná víčka bude Ondrovi
pořízeno vozítko, které mu usnadní samostatnější pohyb.
Celkově se na 1. stupni ZŠ v obou kolech nasbíralo přes 100 kg víček.
Tentokrát vyhráli žáci 3. třídy, kteří nasbírali neskutečných 27 kg!
1. místo - 3. třída (27 kg)
2. místo - 4. třída (12,5 kg)
3. místo - 5. třída (9,5 kg)
4. místo - 1. třída (8 kg)
5. místo - 2. třída (7 kg)
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE – ŘÍJEN/LISTOPAD
V průběhu října a listopadu byly postupně ukončeny podzimní části sezóny minižáků, žáků, dorostu
a mužů následujícími zápasy.
MINIŽÁCI
Darkovičky – Šilheřovice 18:2
Šilheřovice – Hlučín B 5:6
Baník Ostrava C – Šilheřovice 8:4
ŽÁCI
Šilheřovice – Bohuslavice 3:3
Píšť – Šilheřovice 2:1
Bolatice – Šilheřovice 5:1
DOROST
Šilheřovice – Zlatníky 1:3
Píšť – Šilheřovice 2:2
Kozmice – Šilheřovice 7:0
MUŽI
Šilheřovice – Kozmice 3:3
Šilheřovice – Ostrava-Jih 2:1
Velká Polom – Šilheřovice 1:2

TABULKY PO PODZIMNÍ ČÁSTI
MINIŽÁCI
#

Klub

Z

V

R

P

S

B

1. Baník Ostrava C

4

4

0

0

62:26

12

2. Darkovičky
3. Kozmice

6
5

4
4

0
0

2
1

64:31
42:28

12
12

4. Hlučín A

4

3

0

1

38:17

9

5. Hať

6

3

0

3

58:69

9

6. Hlučín B

6

2

0

4

33:40

6

7. Šilheřovice
8. Píšť

6
5

1
0

0
0

5
5

37:73
21:71

3
0

Z

V

R

P

ŽÁCI
#
1.
2.
3.
4.

Klub
Bolatice
Háj ve Slezsku
Píšť
Bohuslavice

8
8
8
8

7
6
5
4

- 14 -

0
1
0
2

1
1
3
2

S
52:12
40:9
35:11
36:14

B
21
19
15
14

#
5.
6.
7.
8.
9.

Klub
Chuchelná
Štěpánkovice
Šilheřovice
Darkovice
Dobroslavice

Z

V

R

P

8
7
6
7
8

3
3
2
1
0

2
0
1
0
0

3
4
3
6
8

Z

V

R

P

S

B

21:16
22:19
31:13
15:50
3:111

11
9
7
3
0

DOROST
#

Klub

S

B

1. Kozmice

8

7

1

0

38:4

22

2. Zlatníky

8

7

0

1

38:14

21

3. Darkovice

8

6

1

1

44:11

19

4. Hněvošice

8

4

1

3

25:19

13

5. Raduň

8

2

1

5

22:20

7

6. Píšť

8

2

1

5

13:28

7

7. Šilheřovice

8

2

1

5

20:38

7

8. Háj ve Slezsku

8

2

0

6

21:26

6

9. Vřesina

8

1

0

7

6:67

3

Z
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

V
9
9
9
7
7
6
5
5
5
4
2
2
1
1

MUŽI
#
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Klub
Ludgeřovice
Píšť
Stará Bělá
Šilheřovice
Fryčovice
Dolní Lhota
Hať
Darkovice
FC Vřesina
Kozmice
Vítkovice - Svinov
Velká Polom
Staříč
Ostrava - Jih

R
3
2
1
1
1
2
4
3
3
5
4
3
4
2

P
1
2
3
5
5
5
4
5
5
4
7
8
8
10

S
29:7
35:12
29:12
27:24
26:26
20:15
23:16
28:18
25:21
35:28
16:31
12:33
16:52
13:39

B
30
29
28
22
22
20
19
18
18
17
10
9
7
5

Děkujeme všem fanouškům za podporu a těšíme se na vaši návštěvu opět na jaře 2016.
Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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DÝCHEJME ČISTÝ VZDUCH
Dne 9. 11. 2015 proběhla na obecním úřadě beseda na téma „ Dýchejme čistý vzduch“, kde
zástupce NATURA OPAVA podal informace o ovzduší na Hlučínsku a možnostmi získání
dotace na výměnu kotle. Děkujeme všem zúčastněným občanům za hojnou účast. Je vidět,
že také obyvatele naší obce zajímá, co dýcháme!

VÁNOČNÍ PRODEJ RYB

VE DNECH 19. – 23. PROSINCE SE USKUTEČNÍ PRODEJ RYB.
KROMĚ TRADIČNÍHO KAPRA NABÍZÍME AMURA, CANDÁTA A ŠTIKU.
PRODEJNÍ DOBA: 9:00 – 16:00 HOD. PŘED HOSPŮDKOU U ZASTÁVKY
DAVID A ONDRA
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ROTHSCHILDOVA CUKRÁRNA

Vánoční cukroví
Vážení naši zákazníci …vánoční čas se kvapem blíží…
proto jsme pro Vás připravili nabídku
DOMÁCÍHO VÁNOČNÍHO CUKROVÍ .
V 1kg balení bude napečeno 20 druhů a cena 340,-kč/kg.
Mysleli jsme i na diabetiky..., takže máme i pro ně vánoční
cukroví…, v 1kg balení 20 druhů a cena 340,-kč/kg.
Objednávky přijímáme do 30.11.2015.
Těšíme se na Vás ROTHSCHILDOVA CUKRÁRNA.

POZVÁNKA
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Nakladatelství Littera Silesia
srdečně zve na besedu k nové knize Evy Tvrdé

Pandořina skříňka
ve čtvrtek 10. prosince 2015 v 17 hodin v Rothschildově cukrárně Šilheřovice.
beseda • prodej knih •autogramiáda

Kniha Pandořina skříňka je volným pokračováním knihy Dědictví.
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KALENDÁŘ

Kalendář kulturních a sportovních akcí v roce 2015 pořádaných místními
spolky, složkami a organizacemi v obci Šilheřovice
Termín

Název

Pořadatel

Místo

21. listopadu 2015

Předadventní posezení

Obecní úřad

Kulturní dům

27. listopadu 2015

Rozsvícení vánočního stromu

Obecní úřad

OÚ

28. listopadu 2015

Pletení adventních věnců

Obecní úřad

sál OÚ

4. prosince 2015

Karaoke pro děti

Unie rodičů při ZŠ

Kulturní dům

27. prosince 2015

Vánoční koncert

Obecní úřad

Kostel

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2015 partnerských
obcí v rámci česko-polské spolupráce
Lp.

Nazwa imprezy

40.

Vánoční koncert

41.

Vánoční ladění

Termin

Organizator

27.12.2015

Obec Šilheřovice

.12.2015

Obec Hať

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Naši jubilanti
Všem našim občanům, kteří tento měsíc oslaví své narozeniny nebo životní jubilea, přeje
obecní úřad do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.

Vydal: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice
Tel.: 595 054 120
Fax: 595 054 129
e-mail: urad@silherovice.cz
Epodatelna: epodatelna.silherovice@seznam.cz
www.silherovice.cz
Redaktorka: Lenka Šomodi
Informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích
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