Šilheřovický zpravodaj
Únor 2017

„Setkání v rámci česko-polské spolupráce“
10. února 2017
Píšť

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
vedení obce Šilheřovice se v první polovině měsíce sešlo s kolegy z Hati, Píště a Gminy Kryzanowice,
aby zhodnotilo česko-polskou spolupráci v uplynulém roce. Posezení proběhlo ve velmi pohodové
a příjemné atmosféře a všichni zúčastnění si nadmíru pochvalovali loňskou spolupráci na úrovni
kulturních, společenských a sportovních akcí. V druhé polovině setkání došlo k přípravě kalendáře
CZ-PL spolupráce na letošní rok, který bude zveřejněn v dalším Zpravodaji. Naše obec do něj
zařadila deset událostí. Budeme velmi rádi, když si z bohaté nabídky vyberte i akce pořádané
našimi partnery na CZ-PL pohraničí.

Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 11. 1. 2017 č. 72/2017
RO schvaluje:
ad 72/2017/2 Udělit souhlasné stanovisko k akci „Koblovský“ dle předložené projektové
dokumentace
ad 72/2017/3 Rozpočtové opatření č. 1/2017 předložené ekonomkou obce
ad 72/2017/5 Zpracování Architektonicko-urbanistické studie společnosti VYSLOUŽIL
ARCHITEKTI, Brandlova 1685/9, Moravská Ostrava“
ad 72/2017/6 Finanční odměnu p. XXXXX, XXXXX ve výši 500,- Kč za 10
bezpříspěvkových odběrů krve
ad 72/2017/7 Poskytnutí dotace Charitě Hlučín ve výši 2.660,- Kč na činnost Charitní
pečovatelské služby ve 4. čtvrtletí roku 2016
ad 72/2017/8 Podání návrhu na ocenění XXXXX v kategorii II. Ocenění za dlouholetou
tvůrčí pedagogickou činnost v rámci ocenění pedagogických pracovníků škol
a školských zařízení zřizovateli škol v rámci Sdružení obcí Hlučínska
ad 72/2017/9 Partnerství obce v projektu „READY TO HELP – systém společné ochrany
hraničních obcí v Euroregionu Silesia“
ad 72/2017/9 Uzavření Dohody o spolupráci na projektu „READY TO HELP – systém
společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu Silesia“ s partnery
Euroregionu Silesia – CZ, Rohov, Strahovice, Sudice, Hať, Chuchelná, Píšť,
Krzanowice a Krzyzanowice
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 25. 1. 2017 č.73/2017
RO schvaluje:
ad 73/2017/2 Udělit souhlasné stanovisko majitele sousedního pozemku ke Stavebním
úpravám a nástavbou RD na parc. č. 202/11 k. ú. Šilheřovice
ad 73/2017/3 Bezplatný pronájem kulturního domu za účelem konání akce „Masopustní
průvod a pochování basy“ dne 25. 2. 2017
ad 73/2017/3 Bezplatné zveřejnění akce „Masopustní průvod a pochování basy“,
která se uskuteční dne 25. 2. 2017 v obecním zpravodaji
ad 73/2017/4 Pronájem sálu OÚ za účelem provozování kondičního cvičení pro ženy.
Pronájem bude činit 150,- Kč/ hodina
ad 73/2017/5 Upravené znění Veřejnoprávní smlouvy s Městem Hlučínem na zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku a plnění dalších úkolů na území obce
Městskou policií Hlučín
ad 73/2017/8 Cenovou nabídku společnosti JACKO, projekty & vozovky s. r. o.,
Ženíškova 2313/1 Moravská Ostrava, na pasportizaci svislého dopravního
značení na místních komunikacích v obci za nabídkovou cenu 38.000,- Kč
bez DPH

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Upozornění občanům – nabídka levných enegií
V poslední době se nám množí případy, kdy nás občané informují o volání obchodního
zástupce ze společnosti, která občanům nabízí levnější plyn a elektřinu a odkazuje se,
že obec Šilheřovice se zapojila do elektronické aukce energií. Upozorňujeme občany,
že obecní úřad takové informace nemá, proto prosíme, abyste byli v této záležitosti
obezřetní.

Vítání občánků
Vážení rodiče,
dne 18. 3. 2017 se uskuteční vítání občánků obce Šilheřovice.
Přihlásit se můžete, pokud se Vaše dítě narodilo od 1. 1. 2016 do 31. 12. 2016 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. Šomodi a p. Pecháčkové.
Přihlásit se můžete nejpozději do 28. 2. 2017.
Lenka Šomodi - referentka OÚ Šilheřovice
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Velkoobjemové kontejnery

Dne 25. března 2017 budou přistaveny
kontejnery na velkoobjemový
a nebezpečný odpad
Umístění: parkoviště pod kostelem
8:00-12:00 hod.

Sběr odpadu je určen pouze pro občany Šilheřovic.
Na místě bude stát pracovník obecního úřadu,
který bude kontrolovat občanské průkazy.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Výňatek z MF Dnes ze dne 27. 1. 2017

„Kouřové přepadovky“ už vstupují do domů. Stížnosti chodí od sousedů
Jednu z prvních pokut za zanedbaný kotel dostane spolumajitel dvojdomku v Písku.
„Vykuřoval“ obyvatele druhé části stavení, a tak k němu úředníci na základě podnětu
vyrazili tento týden na kontrolu. Přes práh je pustil bez výhrad. Úředníci namítají, že jim
kontroly berou čas na jinou práci.
Pokuta až 20 tisíc korun hrozí od ledna na základě loni hojně diskutovaného „kotlíkového
zákona“ všem, kteří nejsou schopni doložit doklad o revizi svého kotle. Spalovačům smetí
či plastů pak až padesátitisícová sankce, stejně jako těm, kteří kontrolory do svého domu
odmítnou vpustit.
„Na fyzické kontrole jsme byli tento týden poprvé. Uvnitř nemovitosti jsme provedli
kontrolu dvou kotlů, přičemž jeden byl v pořádku, druhý ale neměl hotovou a dokonce ani
objednanou revizi,“ řekl iDNES.cz vedoucí Odboru životního prostředí v Písku Miloslav
Šatra.
Na prohlídku vyrazili na základě podnětu - sousedy ve dvojdomku totiž trápily zakouřené
místnosti. Pro vstup do domácnosti se úředníci rozhodli, když hříšník nebyl schopen
na vyzvání předložit požadované doklady.
„Vpustil nás bez problémů a neprokázalo se, že by spaloval něco špatného. Toho se ostatně
stížnost ani netýkala. Případ se bude dál řešit ve správním řízení. Dotyčný si pochybení
uvědomil a hledá nápravu, takže pokuta bude v řádu pár tisíc,“ dodal Šatra. Sankce do pěti
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tisíc je podle něj dostatečným varováním pro vstřícné hříšníky, kteří vše napraví v nejkratší
možné lhůtě.
Povinnost provádět jednou za dva roky revizi kotle na tuhá paliva ukládá od roku 2012
zákon o ovzduší. Až nyní se však obcím s rozšířenou působností dostalo pravomocí
dodržování vymáhat. Počet lidí, kteří revizi stále nemají ani objednanou - což zatím
úředníci při kontrole berou jako polehčující okolnost - odhaduje Miloslav Šatra
až na 30 procent.
„Spousta z nich to začala honit na poslední chvíli, někteří navíc mají atypické starší kotle,
které byly dodávány v malých sériích, a nemohou pro kontrolu zařízení sehnat kompetentní
firmu, případně by technikovi museli platit dopravu z daleka,“ nastínil Šatra problémy
domkařů.
Barvu kouře srovnávají i několikrát denně
Písecká kontrola přímo v domácnosti je zatím takřka ojedinělá. Jiné městské úřady hlášení
o podivné barvě dýmu ze sousedova komína zatím prověřují jen z ulice, případně
si vyžádají patřičná potvrzení.
„Během ledna jsme obdrželi čtyři podněty na nevhodný kouř od sousedů, jeden o údajném
pálení oken kolegyně ve čtvrtek prověřovala v terénu, dům obcházela z venku kvůli
pořízení fotodokumentace. Poté osloví majitele za účelem předložení dokumentů a až pak
by následovala kontrola,“ uvedla vedoucí odboru životního prostředí ve městě Jeseník
Regina Weiserová.
Na systematické prohlídky domů se odbor podle jejích slov nechystá.
I v Karviné pojali první měsíc platnosti zákona jako pochůzkový a osvětový. Na základě
podnětů vyrážejí ke stejnému domu i několikrát denně, aby srovnali barvu dýmu
s tabulkou.
„Mimo jiné z toho důvodu, že kdo začíná zatápět, může mít půl hodiny ‚jiný‘ dým a o ničem
to ještě nesvědčí, takže je třeba buď počkat, nebo se vrátit jindy. Prozatím jsme nikomu
upozornění neposlali a na kontrolu kotelny se neohlásili,“ uvedla mluvčí radnice Šárka
Swiderová.
Ani kutnohorští úředníci zatím k nikomu domů nemuseli. Řešili pouhý jeden podnět.
„A jevil se nám spíš jako sousedský spor. Pán doložil všechny protokoly, které jsme chtěli doklad o revizi, nákupu paliva i potvrzení dalších sousedů, že je kouřem neobtěžuje,“ uvedl
Vladimír Kocián z městského úřadu.
„Dvě oznámení týdně už by byla problém“
Právě nárůstu počtu sousedských schválností se bojí i Miloslav Šatra. Problém by podle něj
mohl nastat už při dvou či třech oznámeních týdně, natož aby hříšníky sami vyhledávali.
Už takto podle něj někdy bude nutné vyrazit do terénu o víkendu, protože po setmění
se barva kouře těžko rozeznává. S tím jsou spojené náklady navíc, s nimiž podle jeho slov
legislativci nepočítali.
„Pokud by se to rozmohlo, úřady to nemohou stihnout. Za dvaadvacet let, co dělám tuto
práci, agenda ohromně narostla a já si nepamatuji, že bychom přijali byť jen jediného
člověka. Jestliže máte dělat kontroly, musíte je udělat na úkor něčeho jiného,“ upozorňuje.
V půlce ledna ministr životního prostředí Richard Brabec mluvil o „příznivých ohlasech
z měst“. „Příznivý efekt to mělo minimálně v Moravskoslezském kraji, protože podle
představitelů měst těch čoudících komínů ubylo. Potvrdilo se, co jsme říkali, že na řadu lidí
zapůsobí už možnost té kontroly,“ uvedl.
Předpoklad, že lidé dají kvůli pouhé hrozbě pokuty kotle do pořádku, je však podle Šatry
mylný. „Pomůže to u těch, kteří mají povědomí o tom, co by se nemělo, a snahu třídit
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odpad. Na těch pět ze sta, kteří pálili i dřív zbytky odpadků, to nemůže působit, dokud
někdo nepřijde a tu sankci jim nedá. A u nich se bude muset jít na maximální výši pokuty,
jinak to nepomůže,“ dodal.
Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/kontroly-kotlu-pokuta-prohlidka-domacnost-fkl/domaci.aspx?c=A170126_124220_domaci_mav

Výňatek z Moravskoslezského Deníku ze dne 9. 2. 2017
Klokovi fandí celé Šilheřovice
Obránce Lukáš Klok si v úvodním utkání Švédských hokejových her v Göteborgu proti
Švédsku odbude premiéru v dresu české reprezentace. Doma v Šilheřovicích bude debut
jednadvacetiletého hráče Vítkovic hodně sledovaný.
„Bude fandit možná celá vesnice. Šilheřovice jsou malé, rodiny se tam znají. Určitě
to budou sledovat všichni a dají mi za vyučenou, když se mi něco nepovede," řekl Klok
s úsměvem. „Je to pro mě splnění určitého snu a cíle. S kondičním trenérem jsme si řekli,
že by bylo super, kdyby reprezentace vyšla, a splnilo se to."
O Klokovi kouč Josef Jandač se svými asistenty uvažoval už na prosincový Channel One
Cup, ale start Vítkovic ve čtvrtfinále Ligy mistrů jeho premiéru odložil. Minulé pondělí
se hráč o nominaci dozvěděl z internetu. „Zrovna jsem byl po tréninku na regeneraci
a věděl, že něco takového probíhá. Tak jsem se potom kouknul a viděl tam svoje jméno. Byl
jsem hrozně rád a rodiče také," uvedl Klok.
V reprezentační kabině při pondělním srazu moc hráčů osobně neznal. „Je super, že tu jsou
i ti mladší, stejně staří kluci jako já. Přijeli jsme s Patrikem Bartošákem naštěstí dřív, takže
jsem nebyl ten, kdo přišel poslední do kabiny a musel všechny obcházet a seznamovat se,"
prozradil.
Při svém debutu asi bude trošku nervózní. „Z mladších kategorií vím, že Švédové byli
vždycky nepříjemní. Bude to těžký zápas a jsem zvědav, jak se s tím vypořádám, určitě
bude důležité první střídání. Když se člověku povede nějaká dobrá přihrávka nebo souboj,
jsou to takové maličkosti, od kterých odrazit dál."
Účastník dvou mistrovství světa světa dvacítek a jednoho šampionátu osmnáctek
si pochvaluje, že pro něj byla dobrou mezinárodní průpravou i Liga mistrů. „Hrajete proti
soupeřům, se kterými byste se normálně potkali výjimečně, a poznáte kvalitu týmů
ve Švédsku, Finsku a Švýcarsku," řekl.
Klok si cení toho, jak mu v jeho kariéře byla oporou celá rodina. „Rodiče, dědové, babičky
vozili mě na tréninky a vždycky ve chvíli, kdy přišla krize, mě hodně navedli a pomohli mi,"
prohlásil Klok. „Taková největší byla ve 14 nebo 15 letech, kdy jsem vlastně skoro vůbec
nehrál a říkal si, jestli to má vůbec smysl. Táta mě pořád tlačil, ať trénuji a makám. Vozil
mě na individuální tréninky s kondičním trenérem, se kterým pracuji už osmým rokem.
To mi strašně pomohlo," dodal Klok.
Zdroj: http://moravskoslezsky.denik.cz/hokej_region/klokovi-dnes-fandi-cele-silherovice-20170209.html
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EKOLOGICKÁ PORADNA

Vysbírané vysloužilé elektro by vydalo na 750 petřínských rozhleden
Ocelová konstrukce rozhledny na pražském Petříně váží asi 175 tun a tyčí se do výšky 65,5
m. Jen ze železa získaného z vyřazených elektrospotřebičů, které u nás lidé za posledních 11
let předali k recyklaci, by se takových rozhleden dalo postavit 750.
Zároveň se takto podařilo „vytěžit“ množství dalších surovin, aniž by se tím dále ztenčilo
ubývající nerostné bohatství. Díky stále vyspělejším recyklačním technologiím se totiž daří
získat zpět a znovu využít kolem 90 procent materiálů, z nichž jsou elektrozařízení
vyrobena. Například běžná mikrovlnná trouba je z více než poloviny vyrobena ze železa,
přibližně 16 % její hmotnosti tvoří sklo a 12 % plasty.
Co z domácností mizí a v jakém množství, to je dobře vidět zejména posledních 11 let, kdy
se v České republice vysloužilé elektro systematicky sbírá a recykluje. ELEKTROWIN,
který je největším českým kolektivním systémem a zajištuje zhruba polovinu tuzemského
sběru a recyklace, se za tu dobu postaral o sběr a následnou recyklaci více než 17 milionů
spotřebičů.
Sesbírané spotřebiče položené jeden za druhým by vytvořily řadu měřící přes 6 000
kilometrů, takže by se daly hned dva a půl krát vyskládat po obvodu státní hranice České
republiky.
Století vytrvalci i jepičí život
Některé spotřebiče, které dnes běžně používáme, se v českých domácnostech začaly
zabydlovat už začátkem 20. století. Patří mezi ně třeba lednice, pračky nebo vysavače.
Souviselo to s vlnou masového připojování ke vznikající elektrické rozvodné síti.
Od té doby jim přibyly nové funkce, změnil se design, základní technologické principy
ale zůstaly stejné. A nedokážeme si bez nich představit každodenní život. Potvrdil
to i průzkum, který ELEKTROWIN letos uskutečnil. Více než polovina dotázaných
by si vzala lednici dokonce na pustý ostrov – tak je pro ně nepostradatelná. Pětina
by ocenila, kdyby jim život Robinsonů zpříjemňovala pračka.
Jepičí život mají naopak přístroje s paměťovým nosičem. Typickým příkladem byl hit 90.
let, videorekordéry systému VHS. Ty velmi rychle vystřídaly CD přehrávače, které jsou
v posledních letech nahrazovány paměťovými médii.
Některá elektrická zařízení, která jsme ještě nedávno mohli vidět jen v muzejních sbírkách,
se naopak do domácností vracejí. Jsou to hlavně kuchyňské roboty s bohatým
příslušenstvím pro domácí výrobu nejrůznějších pochutin, které se naposledy masově
vyráběly ve 30. a 40. letech 20. století. Některé nesou dokonce stejnou značku,
je pravděpodobné, že se jejich výrobci inspirovali i ve vlastních firemních muzeích.
Novinka Made in EU
I když tedy není většina běžně používaných spotřebičů v českých domácnostech žádnou
novinkou, stále ještě poměrně nový je způsob, jak s nimi nakládáme po skončení jejich
životnosti. Když totiž našim předkům dosloužila lednice nebo vysavač a skutečně již nešly
opravit, zůstávaly dál - „na památku“. Jejich pořízení totiž představovalo tak velkou
investici, že vyhodit je bylo nepředstavitelné. Kam také?
K větší obměně domácích spotřebičů začalo v českých zemích docházet až v 60. letech
minulého století.
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Ucelený systém jejich sběru a recyklace se ale začal rodit teprve na počátku nového
tisíciletí, přesněji po roce 2005, tedy právě před jedenácti roky, kdy se do české legislativy
promítla tehdy nová evropská směrnice.
Díky tomu se staré spotřebiče postupně přestaly házet do popelnic, a když se nevešly, vozit
na černé skládky. Jinde v Evropě systém fungoval dříve, u nás byly vytvořeny základy
pouze pro televize, chladničky a zářivky, což byla nová povinnost vyplývající z členství
v Evropské unii.
Na rozdíl od některých jiných direktiv, má ta odpadová jednoduchou logiku. Vychází
z toho, že nejlepší je odpad, který vůbec nevznikne. Většina toho, čeho se zbavujeme,
se totiž skutečně dá úspěšně recyklovat a získané suroviny znovu použít.
ELEKTROWIN a.s. provozuje kolektivní systém pro zpětný odběr, oddělený sběr, zpracování,
využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu všech skupin s hlavním zaměřením
na velké domácí spotřebiče, malé domácí spotřebiče, elektrické nástroje a nářadí. Od svého
založení v roce 2005, tedy za 11 let svého působení na trhu, zrecykloval více než 17 000 000
vyřazených elektrospotřebičů o celkové hmotnosti více než 260 000 tun.

SDRUŽENÍ OBCÍ HLUČÍNSKA

Připravuje se učebnice přírodovědy Hlučínska
V loňském roce se Sdružení obcí Hlučínska podařilo získat dotaci ze Státního fondu
životního prostředí na tvorbu metodických materiálů a pracovních listů pro výuku
přírodovědy a přírodopisu na Hlučínsku.
Realizace projektu „Jak na výuku EVVO na Hlučínsku?“ bude probíhat až do konce roku
2018 a jeho součástí budou aktivity jako podrobná analýza environmentálního vzdělávání,
výchovy a osvěty (EVVO) na Hlučínsku s workshopem a sběr dat a průzkum lokalit
pro regionální výuku EVVO. Postupně budou ve spolupráci s pedagogy a s dalšími
odborníky na EVVO připravovány stěžejní výstupy projektu - metodické materiály
a pracovní listy pro výuku přírodovědy a přírodopisu pro 1. i 2. stupeň základních škol
zaměřené na tematické celky: geologie, říční, lesní, sídelní a zemědělská krajina. Všechny
materiály budou obsahovat základní charakteristiky těchto ekosystémů se specifickým
zaměřením na oblast Hlučínska (na konkrétní lokality a místa), tedy připraveny na míru
pro výuku EVVO na základních školách v našem regionu.
Před samotným tiskem materiálů proběhnou workshopy k jednotlivým tematickým celkům
a evaluace zvolených metod a postupů odzkoušením ve výuce na školách. V rámci
závěrečné konference pak budou pedagogové z Hlučínska (koordinátoři EVVO) i veřejnost
seznámeni s finálními materiály, příklady využití ve výuce apod.
Věříme, že realizací projektu vytvoříme jakýsi celkový základ a metodiku pro výuku EVVO
na Hlučínsku i vhodný základ pro budoucí aktivity v této oblasti.
Mgr. Lenka Osmančíková
referentka Sdružení obcí Hlučínska
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Akce ZŠ v lednu 2017

LEDEN

Datum

Akce

9.1.
17.1.
19.1.

Návštěva 9. tř. na Úřadu práce v Ostravě
1. setkání s rodiči v rámci grantu Šablony 2016
Preventivní program pro 6. a 7. třídu: KYBERŠIKANA
Bruslení v Bohumíně 18.45 – 19.45 hod. jako poděkování
žákům a jejich rodičům za podporu během vánoční výstavy
výtvarných prací
Rozdán výpis vysvědčení za 1. pololetí školního roku
2016/2017
Pololetní prázdniny

28.2.
31.1.
3.2.
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KLUB DŮCHODCŮ ŠILHEŘOVICE
Zpráva o činnosti Klubu důchodců za rok 2016
Výroční členská schůze zahájila činnost našeho klubu. Přivítali jsme hosty, připili na zdraví
a popřáli si jen to dobré.
Výbor pracoval ve složení p. Cibulková, p. Kuchařová, p. Miklová, p. Nováčková
a p. Smolková. Kroniku zpracovává Mgr. Eliška Dorníková.
Následovala zpráva o činnosti a hospodaření klubu v roce 2015. Předložen plán na rok
2016.
V roce 2016 jsme uskutečnili tyto akce:
Únor: - Muzikál „Ptákoviny podle Aristofana“
- Naše 3 členky – p. Cibulková, p. Kupková, p. Miklová se zúčastnily folklórního
setkání „Draní peří“ v Polsku – Tworkowě a následně soutěže ve slezském nářečí.
Vystoupily s povědáním „Co se stalo, u peřa povědalo“ od paní Jany
Schlossarkové. Jejich vystoupení bylo porotou hodnoceno velmi kladně, obdržely
diplomy.
Březen: - „Den babiček a dědečků“ – přišli nás potěšit děti z mateřské a základní školy
Květen: - „Den matek“ – vystoupení děvčat z místní scholy
Červen: - Grilování u p. Martička – náš zpěv doprovázel ozembuch, který ovládal Honza
Hubert.
Září: - 37 lidí relaxovalo v lázních Vyšné Ružbachy. Zde vyvěrá 14 minerálních termálních
léčivých pramenů. Navštívili jsme hrad Stará Lubovňa, palírnu Nestwile. Po řece
Dunajec jsme na pltích sjeli 10 km dlouhý splav.
- 10 členů se zúčastnilo akce v Hlučíně „Kluby klubům“. Program zajišťují
jednotlivé kluby. Za náš klub vystoupila paní Nováčková s fejetonem Stely Májové
„Vdát se nebo zůstat sama“.
Říjen: - „Den seniorů“ jsme si připomněli v restauraci Stará pekárna. Konstatovali jsme,
že stáří není nemoc.
- Na výlet jsme zajeli do Čech pod Kosířem. Viděli jsme nádherně zrestaurované
kočáry, navštívili zámek a prošli se části zámeckého parku. Pávy Pepi a Jelty jsme
nezahlédli. V Olomouci jsme stihli v pravé poledne orloj, pak kostel sv. Mořice,
kašny, morový sloup a navštívili Flóru.
Listopad: - Uctili jsme památku obětí obou světových válek položením kytice.
- Svatomartinské posvícení je krásná tradice. Sešli jsme se v restauraci Stará
pekárna a pochutnali se na husí pečínce. Vystoupili naši mažoreti – nemělo
to chybu.
Prosinec: - Za vánoční atmosférou jsme zajeli na zámek Raduň a na vánoční trhy
do Kravař.
- Rok jsme ukončili Mikulášským posezením. Děti z MŠ zazpívaly, čerti a andělé
v podání žáků ZŠ zpívali koledy a pak jsme zpívali všichni, abychom si zasloužili
dárek. Tombola byla bohatá, občerstvení výborné.
Spolupracovali jsme na akcích – stavění máje, kácení máje, smažení vaječiny, pivní
slavnosti, pletení adventních věnců a rozsvícení vánočního stromu.
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Našim jubilantům blahopřejeme na našich akcích, nebo je navštěvujeme doma i s dárkem.
Stále spolupracujeme s Klubem seniorů v Polsku – Chalupki. Navzájem se navštěvujeme
na pořádaných akcích v docela hojném počtu.
Závěrem děkujeme obecnímu úřadu za vstřícnost, podporu a finanční příspěvek. Vážíme si,
že starosta s místostarostou navštěvují naše akce.
Poděkování patří dětem a pedagogickým pracovníkům z mateřské a základní školy
za jejich vystoupení.
Poděkování děvčatům ze Scholy a skupině mažoretů s Mgr. Zdeňkem Žvakou.
Poděkování patří také našim stálým sponzorům.
Výbor Klubu důchodců

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vážení příznivci mládežnického fotbalu v Šilheřovicích: v průběhu ledna a na začátku
února se uskutečnilo několik turnajů minižáků.

V sobotu 7. 1. 2017 se naše starší přípravka zúčastnila halového turnaje v Bohumíně, kde se
naši minižáci střetli s kvalitními týmy z Polska.
Výsledky:
TJ Sokol Šilheřovice – GLKS Wilkowice 0:4
TJ Sokol Šilheřovice – MKS Puszcza 0:3
TJ Sokol Šilheřovice – Koksownik Zdzieszowice 0:4
TJ Sokol Šilheřovice – LKS 05 Tworków 1:2 Branka: Tyleček
TJ Sokol Šilheřovice – Unia Turza Slaska 0:0
TJ Sokol Šilheřovice – UKS DT Tarnowskie Gory 1:3 Branka: Tyleček
TJ Sokol Šilheřovice – AP Gliwice 1:1. Branka: Tyleček
Chlapci obsadili v turnaji 7. místo
V neděli 8. 1. 2017 se halového turnaje v Bohumíně taktéž zúčastnili naši benjamínci,
tentokrát ročníky 2009 a mladší. Obdobně jako u starší přípravky se kluci střetli s velmi
vyspělými soupeři. Znovu však dokázali, že umějí zabojovat.
Výsledky:
TJ Sokol Šilheřovice – Unia Kosztowy Myslowice 0:5
TJ Sokol Šilheřovice – UKS DT Tarnowskie Gory 0:3
TJ Sokol Šilheřovice – Goral Istebna 0:1
TJ Sokol Šilheřovice – Football project Jasienica 0:5
TJ Sokol Šilheřovice – Akademia pilkarska Champions Rybnik 2:3, Branky: Bittner 2
TJ Sokol Šilheřovice – LKS Tworków A 2:5 Branky: Miník 2
TJ Sokol Šilheřovice – LKS Tworków B 3:1. Branky: Kuchař, Miník 2.
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Naši nejmenší obsadili na turnaji 7. místo.
Po oba dva dny jak starší přípravka, tak naši benjamínci sehráli těžká utkání se silnými
soupeři z Polska. Turnaj nám ukázal, že je pořád co zlepšovat a nepolevovat. Děkuji všem
rodičům za pomoc s dopravou dětí.

V sobotu 28. 1. 2017 se v místní tělocvičně uskutečnil druhý ročník mezinárodního halového
turnaje (ročníky 2006 a mladší) " O pohár obce Šilheřovice " Turnaje se zúčastnily tyto
týmy: TJ Sokol Šilheřovice, TJ Sokol Hať, TJ Slavia Píšť, LKS Tworków, CZ - PL team.
Naši kluci odehráli zápasy s těmito výsledky:
Šilheřovice - Hať 5:0, Branky: Kulhavý 3, Tyleček 2
Šilheřovice - Tworków 0:3
Šilheřovice - CZ - PL team 2:1, Branky: Kučera 2
Šilheřovice - Píšť 3:0, Branky: Schulla 2, Kučera
Konečné pořadí: 1. LKS Tworków, 2. TJ Sokol Šilheřovice, 3. TJ Slavia Píšť,
4. TJ Sokol Hať, 5. CZ- PL team.
Individuální ocenění: nejlepší hráč týmu Šilheřovic - Kučera Ondřej
nejlepší hráč týmu CZ - PL - Jakubík Maxmilián,
nejlepší hráč týmu Hati - Pjenták Tomáš
nejlepší hráč týmu z Tworkówa - Popela Kryštof
nejlepší hráč týmu Píště - Maško Jan.
Nejlepší hráč turnaje - Miník Kryštof (Šilheřovice)
Nejlepší střelec turnaje - Jendrejczyk Nikola (Tworków PL)
Nejlepší brankář turnaje – Moric Karel (Píšť).
Chlapci odehráli velmi podařený turnaj, završený krásným 2 místem. Gratulujeme.

O týden později, v sobotu 4. 2. 2017, proběhl v místní tělocvičně první ročník
mezinárodního halového turnaje (ročníky 2009 a mladší)" O pohár obce Šilheřovice".
Turnaje se zúčastnily týmy: TJ Sokol Šilheřovice, TJ Sokol Hať, LKS Tworków I, LKS
Tworków II, CZ - PL team.
Výsledky:
Šilheřovice - Hať 2:0, Branky: Bittner, Miník.
Šilheřovice - LKS Tworków I 3:0, Branky: Miník 3
Šilheřovice - CZ-PL 3:0, Branky: Miník 3
Šilheřovice - Tworków II 1:0, Branky: Miník
Konečné pořadí: 1. TJ Sokol Šilheřovice, 2. TJ Sokol Hať, 3. LKS Tworków I,
4. LKS Tworków II, 5. CZ-PL team.
Individuální ocenění:
Nejlepší hráč týmu Šilheřovic - Bittner Lukas
Nejlepší hráč týmu Hati - Pientka Jakub
Nejlepší hráč týmu Tworków I - Piskorz Mateuš
Nejlepší hráč týmu Tworków II - Tannfeld Kuba
Nejlepší hráč týmu CZ-PL - Knopp Jakub.
Nejlepší hráč turnaje: Kubis Denis (Hať)
Nejlepší střelec turnaje: Miník Kyštof (Šilheřovice)
Nejlepší brankář turnaje: Foitzik Benjamin (Tworków).
Naši nejmenší prošli turnajem bez zaváhání a zaslouženě zvítězili v celém turnaji. Velká
gratulace.
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Na těchto dvou turnajích byla vidět snaha kluků, poprat se o co nejlepší výsledek. Jen je
škoda, že se klukům nedostalo větší podpory svých rodinných příslušníků. Kdy jindy
podpořit své ratolesti, když se turnaj odehrává v místě bydliště? Vždyť vidět jejich snahu,
co se naučili a jakého pokroku dosáhli a povzbudit je v dalším sportovním vývoji je
k nezaplacení. Věřím, že to příští rok bude o poznání lepší.
Závěrem chci poděkovat za obsluhu občerstvení a upečení koláčů, buchet paní Schullové,
Tylečkové, Miníkové, Vahylové, Urbancové, Šomodi, Kopiové. Pánům rozhodčím Jirkovi
Nováčkovi a Romanu Redzinovi, zdravotnici slečně Anně Lazarové, panu Josefu Šilhánovi
za komentář během turnaje. Za pomoc při organizaci panu Kopiovi, Kulhavému, Miníkovi,
Janoschovi a obecnímu úřadu s paní Lenkou Šomodi a všem lidem, kteří se podíleli
na zdárném průběhu těchto dvou akcí.
Velké poděkování patří všem naším sponzorům. Jsem velmi rád a mile překvapen,
že se najdou lidé, kterým záleží na sportovním rozvoji fotbalové mládeže
v ŠILHEŘOVICÍCH.
Sponzoři turnaje: MUDr. Daniel Gavlíček, DB – TRANS, Stolařství Jan Miník, Stavby
Machala, Krámek NA NÁVSI, Restaurace NA NÁMĚSTÍ, Domácí potřeby Čecháček,
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o., Autodoprava
Fulneček, Jan Svěrkoš, KAMA CAR servis s. r. o., Miroslav Piskalla, Tomáš Kubenka,
Vilibald Thomas, Spolek rybářů Šilheřovice, Autoslužby Duda, M&K pekárna, manželé
Kuchařovi, manželé Schullovi, manželé Kulhaví, manželé Reichlovi, manželé Tylečkovi,
Karel Uvíra, Kulturní komise při Radě obce Šilheřovice, Obec Šilheřovice, Rothschildova
cukrárna, Karel Sedlář, Oldřich Robenek, Jiří Schindler, Vladimír Homola - Bobrovníky,
Jan Kozlowski - Polsko, Jaroslav Hošek.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Roman Schulla
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PARK GOLF CLUB OSTRAVA
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CHARITA HLUČÍN
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TEMPO OPAVA INFORMUJE

Tempo Opava již přijímá žádosti zájemců o byt v nově zrekonstruovaných prostorech
1. patra bývalé Jednoty. Byty budou přednostně určeny handicapovaným lidem a osobám
nad 65 let věku. Zájemci z řad občanů se mohou hlásit prostřednictvím Obecního úřadu
v Šilheřovicích, který poté předá žádosti zástupci společnosti Tempo Opava.

ZUBNÍ ORDINACE ŠILHEŘOVICE
Pracovní doba zubní ordinace v Šilheřovicích v měsíci březnu
Od 27. 2. 2017 do 10. 3. 2017
Pondělí – Středa 8:00 – 16:00
Úterý – Čtvrtek – Pátek 7:00 – 12:00
Od 13. 3. 2017 do 31. 3. 2017
Pondělí – Středa 8:00 - 16:00
Mimo toto období, v případě bolesti navštivte zubní pohotovost.
Adresa: Varenská 3131/5
70200 Ostrava
Provozní doba: Pondělí - Pátek: 18:00 – 6:00
Sobota, Neděle, Svátky: nepřetržitě
Telefon: 596 191 111, 731 446 690

Děkujeme za pochopení.

KALENDÁŘ

Kalendář kulturních a sportovních akcí v roce 2017 pořádaných místními spolky,
složkami a organizacemi v obci Šilheřovice
Termín

Název

Pořadatel

Místo

11. března 2017

Den pro ženu

Unie rodičů při ŽS

Hotelová
škola

18. března 2017

Vítání občánků

Obecní úřad

sál OÚ
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30. dubna 2017

Stavění máje a pálení čarodějnic

Obecní úřad

Baumšula

6. května 2017

Rybářské závody

Sdružení rybářů

Park - rybník

13. května 2017

TFA – silová soutěž dospělých

Hasiči

Baumšula

20. května 2017

Tenisový turnaj

26. května 2017

Kácení máje

Obecní úřad

Baumšula

27. května 2017

Vesnický turnaj

TJ Sokol

Hřiště TJ Sokol

2. června 2017

Smažení vaječiny

KDU-ČSL

Baumšula

9. června 2017

Noc kostelů

Farnost + Obecní
úřad

Kostel

23. - 25. června 2017

Stanování

Unie rodičů při ZŠ

Hřiště TJ Sokol

15. července 2017

Pivní slavnosti

Obecní úřad

Baumšula

11. - 13. srpna 2017

Šilheřovický odpust

Obecní úřad

Baumšula

1. září 2017

Ukončení prázdnin – letní kino

Obecní úřad

Baumšula

2. září 2017

Rybářské závody

Sdružení rybářů

Park - rybník

2. září 2017

Šilheřovický šlaušek

Prajzský sportovní
klub

Hřiště TJ Sokol

9. září 2017

Strassenfest

16. září 2017

Slavnosti obce, Mše svatá u
příležitosti 640 let obce

Obecní úřad

Kostel

29. září 2017

Letní kino s vinobraním

Obecní úřad

Baumšula

7. října 2017

Drakiáda

Unie rodičů při ZŠ

Hřiště TJ Sokol

13. října 2017

Setkání s jubilanty

Obecní úřad

28. října 2017

Guláš fest

Obecní úřad

11. listopadu 2017

Uctění památky válečných veteránů

1. prosince 2017

Rozsvěcování vánočního stromu

Obecní úřad

OÚ
Kulturní dům

2. prosince 2017

Pletení adventních věnců

Obecní úřad

sál OÚ

8. prosince 2017

Karaoke pro děti

Unie rodičů při ZŠ

Kulturní dům

Baumšula
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Kulturní dům

Hřbitov

POZVÁNKA

Milí spoluobčané,
Srdečně Vás zveme 25.2. 2017 na

MASOPUST A POCHOVÁNÍ BASY
Sraz masek v 15:00 hodin u nákupního střediska TUTY. Bude
následovat Masopustní průvod do KINOSÁLU.
Připravili jsme si pro Vás:
•Zabijačkové výrobky
•Koblihy, koláče
•Alko, nealko
•Kolo štěstí
•K tanci a poslechu pěknou hudbu
•Pochování basy

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

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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