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Šilheřovice

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
vedení obce Šilheřovice se koncem minulého 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.
Naše obec do něj zařadila šest 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 3. 1. 2018 č. 101/2018
RO schvaluje:
ad 101/2018/5
ad 101/2018/6
ad 101/2018/7

Smlouvu o zřízení věcného břemene na vzdušnou přípojku NN
Smlouvu o právu provést stavbu
Poskytnutí dotace Charitě Hlučín ve výši 2.520,- Kč na činnost Charitní
pečovatelské služby ve 4. čtvrtletí roku 2017
ad 101/2018/9 Výběr nejvhodnější nabídky firmy Požární bezpečnost s.r.o. (IČ 27660940)
na dodávku prostředků požární ochrany jednotce JSDH Šilheřovice
za nabídnutou cenu 1.067.770,- Kč včetně DPH
ad 101/2018/10 Dodatek ke Smlouvě o závazku veřejné služby na rok 2018

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 17. 1. 2018 č. 102/2018
RO schvaluje:
ad 102/2018/3
ad 102/2018/4
ad 102/2018/5
ad 102/2018/7
ad 102/2018/8
ad 102/2018/9

Smlouvu o pronájmu nebytových prostor - kadeřnictví
Smlouvu o pronájmu sálu za cenu 800,- Kč/blok
Proplacení programů Office ZŠ Šilheřovice v ceně 19.663,- Kč
Smlouvu Charitě Hlučín na činnost Charitní pečovatelské služby v roce 2018
Smlouvu o poskytnutí příspěvku
Cenovou nabídku na opravu obecního bytu na ulici Dolní 162, Šilheřovice
v ceně 283.551,-Kč bez DPH od p. Daniela Reichla (IČ: 72997508)
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RO souhlasí:
ad 102/2018/6 Se stavbou – „Oprava silnice Darkovičky-Šilheřovice“

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 31. 1. 2018 č.103/2018
RO schvaluje:
ad 103/2018/5 Uzavření kupní smlouvy s vítěznou firmou Požární bezpečnost s.r.o.
(IČO 27660940) na dodávku prostředků požární ochrany jednotce JSDH
Šilheřovice za nabídnutou cenu 1.067.770,- Kč včetně DPH
ad 103/2018/6 Rozpočtové opatření č.1/2018 předložené ekonomkou obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Územní plán obce Šilheřovice
Vážení spoluobčané,
sběr žádostí a připomínek k územnímu plánu obce Šilheřovice končí 28. února 2018 (bylo
zahájeno v březnu 2015)! Žádosti, které budou ještě v průběhu tohoto měsíce doručeny
na obecní úřad se zařadí do sběru a poté se předají městskému úřadu v Hlučíně
k posouzení.

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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Velkoobjemové kontejnery
Dne 24. března 2018 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.

Kalendáře 2018
Vážení spoluobčané,
na obecní úřadě jsou stále připraveny kalendáře na rok 2018 k vyzvednutí. V kalendáři
naleznete informace o dění v naší obci. Každý rodinný dům (byt v bytových domech) má
nárok na jeden výtisk zdarma.
Ludmila Maloňová – referentka OÚ Šilheřovice

PODĚKOVÁNÍ
Obecní ples
Dne 13. ledna 2018 se uskutečnil na zámku v Šilheřovicích 26. Obecní ples pořádaný
zastupitelstvem obce ve spolupráci s obecním úřadem. Tímto bychom chtěli poděkovat
všem, kteří jakkoli pomohli při přípravě a organizaci plesu.
Děkujeme také sponzorům, kteří přispěli do tomboly svým darem, a to:
Hlavní sponzor:
RACIMOLO RONI a.s.
MV Stavby Vjačka , s.r.o.
SDH v Šilheřovicích
Zahradnictví Korner
Pekárna M + K
Dvořák Lesy, sady, zahrady, s.r.o.
manželé Lenka a Michal Šomodi
ZX – BENET CZ s.r.o.
Restaurace a penzion „ NA NÁMĚSTÍ „
Klub důchodců Šilheřovice

Zámečnictví Petr Hruška
Jan Svěrkoš
Klempířství Radek Hofrichter
ODS Šilheřovice
Lukáš Mučka – Riziko kácení
manželé Silvie a Radek Kaňovi
ELTOMACH – Tomáš Machala
manželé Dagmar a Daniel Václavíkovi
Prodejna Čecháček
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manželé Lenka a Radim Pecháčkovi
ulice Kostelní
KAMA CAR servis s.r.o.
manželé Margit a Jaroslav Tkačíkovi
CIMEA TRAVEL
Tomáš Kuchař

Unie rodičů při Základní škole Šilheřovice
Základní škola Šilheřovice
Rothschildova cukrárna
manželé Eliška a Milan Šrotkovi
manželé Magda a Štěpán Kopiovi
manželé Eva a Ivo Tvrdí
manželé Iveta a Jan Čecháčkovi
SANIT – Jan Mušálek
TJ SOKOL Šilheřovice
manželé Radmila a Pavel Smolkovi
manželé Jarmila a Stanislav Šeligovi
Petr Juras
manželé Radmila a Miroslav Piskallovi
manželé Lýdie a Rudolf Horčičkovi
manželé Martina a Stanislav Lipinští
Jan Vrbický
Mateřská škola Šilheřovice
SWIETELSKY stavební, s.r.o.
Elektro Hať
Med Chlebiš – manželé Chlebišovi
manželé Lucie a Daniel Reichlovi
Sdružení rybářů Šilheřovice
Svaz včelařů Šilheřovice
Nová šance, z.s.
Park Golf club Šilheřovice
Růžena Kučatá
Jaroslav Kubík – výtvarný fotograf
manželé Milena a Vilém Čočkovi
Stolářství Hudeček
Pavlínek – Vázací prostředky
a další.

manželé Marcela a Miroslav Miedermeierovi

Hotel a restaurace „ U sv. Jana „
manželé Pavla a Martin Thomasovi
Gras Servis – Tomáš Hájovský
manželé Jarmila a Jiří Thomasovi
Man Truck § Bus Center Ostrava
Kateřina Lazar Fulnečková
manželé Silvie a Jan Žvakovi
manželé Alena a Martin Fulnečkovi
manželé Hana a Pavel Kolaskovi
DEVELOP Centrum
manželé Ludmila a František Maloňovi
Lesy ČR
manželé Marcela a Petr Lazarovi
manželé Marie a Valdemar Kupkovi
Chlebiš s.r.o.
manželé Květa a Stanislav Machalovi
Stolařství Petr Krzikalla
manželé Silvie a Roman Schullovi
manželé Kristina a Gerhard Rymerovi
Zdeněk Žvaka
Libor Pindur - IBEX
manželé Lucie a Daniel Reichlovi
KDU – ČSL Šilheřovice
Střední škola hotelnictví, gastronomie
a služeb SČMSD s.r.o.
Krámek NA NÁVSI

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Akce ZŠ v lednu 2018
Datum
10.1.
17.1.
19.1.

LEDEN

31.1.
1.2.
2.2.

Akce
Návštěva 9. tř. na Úřadu práce v Ostravě
Program k volbě povolání 8. tř. + 9. tř.
Beseda pro 9. třídu
1. – 9. třídě rozdán výpis vysvědčení za 1. pololetí školního
roku 2017/2018
Exkurze 8. a 9. tř. do Osvětimi
Pololetní prázdniny
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EXKURZE DO OSVĚTIMI
OSVĚTIM
Jako ostatním žákům 8. a 9. ročníku nám byla poskytnuta příležitost podívat se
do koncentračního tábora Osvětim-Březinka. Jeli žáci z naší školy v Šilheřovicích a také
žáci školy v Ludgeřovicích. Cesta trvala zhruba hodinu a půl, ale jelikož jsme zabočili
špatně, trvala déle. Po příjezdu na místo jsme se rozdělili do několika skupin a dále
postupovali kontrolou. Následně jsme dostali sluchátka a byl nám přiřazen průvodce,
v našem případě průvodkyně.
Samotnou prohlídku jsme započali průchodem pod bránou s nápisem „Arbeit macht frei“,
což znamená Práce osvobozuje.
Procházeli jsme celým areálem a naše skupina nejdříve zamířila k budově s názvem
„Block 4“, kde jsme se seznámili se základními informacemi o celém areálu. Dále jsme
procházeli ostatními blocky, kde bylo možné spatřit pozůstatky obuvi, nádobí, brýlí a také
zavazadla s různými jmény. Zjistili jsme tam, že všem ženám i některým mužům nakrátko
ostříhali vlasy. V některých blocích se smělo fotit, ale bez blesku a v některých vůbec.
Naše prohlídka pokračovala „Blockem 11“, který měl i podzemní části, a tam se nacházelo
vězení a cely, z nichž některé byly otevřené a byla možnost se tam podívat.
Dalším místem, u kterého jsme se zastavili, byla replika Stěny smrti, u které jsme drželi
minutu ticha za oběti koncentračního tábora. Prošli jsme si také budovu, která byla ještě
v původním stavu, nebo budovu na jejichž chodbě visely fotografie lidí, kteří byli zpočátku
dovedeni do tohoto tábora.
Nakonec jsme si v tichu prošli plynovou komoru, kterou nazývali SSáci pro vězně „sprcha“
a také krematoria.
Poté jsme odevzdali sluchátka a postupně vyšli z areálu, nastoupili do autobusu a přesunuli
do Březinky.

BŘEZINKA
Po prohlídce Osvětimi jsme navštívili nedalekou Březinku. Při příjezdu bylo vidět známou
vstupní bránu s kolejemi vedoucími do tábora. Následně nás průvodkyně seznámila
se základními informacemi a životem lidí, kteří se do tábora dostali. Ukázala nám vagón,
ve kterém byli vězni přiváženi a také kde byli po příjezdu ubytováni. Byly to dřevěné
ubytovny, kde bydlelo mnoho lidí pohromadě v nelidských podmínkách. Také sociální
zařízení nebylo hygienické. Poznali jsme pracovní podmínky vězňů, které byly přísné
a kruté. Mnoho nevinných lidí zabíjeli v plynových komorách a masových hrobech, nebo
podlehli častým nakažlivým nemocem, jež se v táboře šířily.
Exkurze v Osvětimi a Březince byla pro nás přínosná a zajímavá. Jsme rádi, že jsme měli
možnost toto místo navštívit.
Tereza Lipinská, Izabel Jurošková, Evelína Mertová, Eva Krzikallová
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Žáci 9. ročníku se zapojili do projektu „Z ústavu do života“
V pátek 19. 1. 2018 navštívili žáky 9. třídy zástupci společnosti J!NAK, o.p.s. s výstavou
fotografií a projektem na téma „ Z ústavu do života“.
Společnost J!NAK svou činností usiluje o podporu lidí se zdravotním postižením. Výstava
a projekt zachycuje proces transformace sociálních služeb, který vede k zásadní změně
kvality života lidí s postižením. Umožňuje lidem s postižením opustit velké ústavy a žít
v běžném prostředí stejně jako jejich vrstevníci. Transformace však není cílem, hlavní
a zásadní je změna kvality života osob s postižením, kdy budou tito lidé přijímáni jako naši
spoluobčané či sousedé.
Žáci byli aktivně zapojeni do debaty, a to díky krátkým filmům týkajících se tématu,
ale také díky fotografiím, nad kterými se ve skupinkách měli možnost zamyslet a pak
své závěry přednést a obhájit před ostatními.
Hostem besedy byl také pan Boris, který má osobní zkušenost s pobytem v ústavech. Žáci
měli možnost zhlédnout krátký film o životě pana Borise a následně se jej ptát na otázky
týkající se jeho života v ústavech a jeho života nyní.
Pro žáky byla beseda velkým přínosem. Mnozí si doposud vůbec neuměli představit,
jaké to je žít v ústavu, a také že lidské zdraví, důstojnost a svéprávnost není něčím
samozřejmým.

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
V sobotu 27. 1. 2018 proběhl v místní tělocvičně Mezinárodní turnaj O pohár obce
Šilheřovice (ročníky 2006 a mladší).
Pořadí turnaje: 1.FK Darkovičky, 2. FK Bohumín, 3.LKS Tworków (PL), 4.TJ Sokol
Šilheřovice, 5.TJ Slavia Píšť, 6. TJ Sokol Hať.
Sestava TJ Sokol Šilheřovice: Matyáš Reichel, Patrik Schulla, Nevrtal Zdeněk, Jakubík
Maxmilián branky: 8,Kučera Ondřej, Tyleček Tomáš branky:4 Šimon Mučka, Doležal
Matěj, Miník Kryštof, Klok Daniel. Nejlepším hráčem týmu Šilheřovice byl vyhlášen
Maxmilián Jakubík.
nejlepší hráč turnaje:
nejlepší střelec:
nejlepší brankář:

Hanusek Jan (FK Bohumín)
Robin Havránek (FK Darkovičky)
Karel Moric (TJ Slavia Píšť)
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Kluci odehráli pět utkání s těmito výsledky: Šilheřovice - Bohumín 1:4, branka: 1 Jakubík.
Šilheřovice - FK Darkovičky 0:4. Šilheřovice - LKS Tworków 0:2, Šilheřovice - Hať 7:2,
branky: 4 Jakubík, 3 Tyleček. Šilheřovice - Píšť 4:2, branky: 3 Jakubík, 1 Tyleček.
Za zhodnocení a dekoraci fotbalistů chci poděkovat starostovi naší obce Radku Kaňovi.
Děkuji panu Šilhánovi za komentář celého turnaje, pánům rozhodčím Jiřímu Nováčkovi,
Romanu Redzinovi, za obsluhu občerstvení paní Schullové, Tylečkové, Miníkové,
za administrativu paní Silvii Schullové, Lence Šomodi, Lýdii Maloňové a Markétě Miníkové
a panu Kopiovi, Janoschovi a obecnímu úřadu za přípravu a pomoc při turnaji. Základní
škole pak děkuji za zapůjčení šaten.
Velké díky patří naším sponzorům, bez kterých by to nešlo. Jsme rádi za podporu mládeže
fotbalu potažmo sportu v Šilheřovicích.
V neděli 4.2.2018 se naši starší žáci ( ročníky 2003 a mladší) zúčastnili turnaje v Bohumíně.
Skupina "A" : 1. MFK Karviná
2. TJ Věřňovice
3. FC Kopřivnice
4. Studénka
5. TJ Ludgeřovice
Skupina "B" : 1. FK Bohumín
2. TJ Velká Polom
3. TJ Dolní Lutyně
4. TJ Vítkov
5. TJ Šilheřovice
Sestava TJ Sokol Šilheřovice: Dominik Plaček, Adam Grabovski, Marek Machala, Václav
Machala, Michal Tesař, Matěj Ziobro, Patrik Schulla, Tomáš Tyleček, Samuel Staš
branky: 2, Filip Jablonski, Kacper Rybarz branky:1, Karol Targacz.
Výsledky: Šilheřovice - FK Bohumín 1:2, branka: Kacper Rybarz , Šilheřovice - TJ Vítkov
0:5, Šilheřovice - Dolní Lutyně 0:0, Šilheřovice - TJ Velká Polom 1:3, branka: Samuel Staš.
Zápas o umístění 9.-10. místo: Šilheřovice - TJ Věřňovice 1:0, branka: Samuel Staš.
Kluci obsadili v turnaji 9. místo a zahráli si s kvalitními soupeři. V turnaji zvítězil tým
z Vítkova, když ve finále porazili MFK Karvinou.
V průběhu února a března se naši muži také utkají v rámci dalších přípravných zápasů,
před jarní částí sezóny, s těmito soupeři:
24. 2. v 18:15 Šilheřovice – Hlubina – umělý trávník ve Vratimově
3. 3. soupeř a čas budou upřesněn – umělý trávník ve Vratimově

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Roman Schulla a Zdeněk Žvaka
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SPOLEK RYBÁŘŮ ŠILHEŘOVICE

V měsíci prosinci 2017 proběhl vánoční turnaj v šipkách. Turnaje se zúčastnilo 14 hráčů.
Na prvním místě se umístil Lukáš Žoffaj, druhé místo obsadil Martin Žebrák a na třetím
místě skončili Michal Kristen a Pavel Sedlář. Blahopřejeme všem vítězům.
Předseda spolku rybářů Šilheřovice
Chmelař Oldřich

KLUB DŮCHODCŮ ŠILHEŘOVICE
Zpráva o činnosti Klubu důchodců v roce 2017
Výroční členská schůze zahájila činnost našeho klubu. Přivítali jsme hosty – starostu
a místostarostu, připili jsme si na zdraví a popřáli všechno dobré v novém roce.
Klub má nyní 67 členů, ale ne všichni se zúčastňují našich akcí. Výbor pracoval ve složení:
Cibulková, Kuchařová, Miklová, Nováčková a Smolková. Kroniku zpracovává Eliška
Dorníková. Výbor se sešel 14x. Následovala zpráva o činnosti a hospodaření klubu v roce
2016 a byl předložen ke schválení plán na rok 2017.
V roce 2017 jsme uskutečnili tyto akce:
Únor

- výroční členská schůze
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Březen

- Den babiček a dědečků – děvčata ze Scholly vystoupila s písněmi v našem
nářečí. Paní Jana Šlosárková se svou literární tvorbou v nářečí přispěla
k výborné náladě a příjemnému strávení nedělního odpoledne.

Květen

- Den matek – děti z mateřské školy předvedly svůj program, děti byly
úžasné.
- Navštívili jsme muzikál „Kiss me Kate“ – Pusu Kačenko v divadle
J. Myrona.

Červen

- Výlet do Jeseníků – zámek Javorník, jeskyně Na Pomezí, zde jsme zdolali
196 schodů a lázně Jeseník, kde nám připravili chutný oběd.

Září

- Lázně LÚČKY – 32 členů našeho klubu se zúčastnilo lázeňského pobytu
s 10 procedurami a koupáním v bazénech s minerální vodou. Navštívili jsme
také Oravský hrad z 13. století a vyšlapali jsme 641 schodů. Byl to krásný
zážitek.

Říjen

- Den seniorů s oslavou 20. výročí založení Klubu důchodců. Pozvání přijali
zástupci spolků i předsedové klubu důchodců z okolí. Vystoupila děvčata
ze Scholly s písničkami v nářečí, Poupata v podání skupiny ZAFAMA
a cimbálovka z Háje u Opavy. Tombola byla velmi bohatá, přesto nevyhrál
každý.
- Gulášfest – tentokrát vařily guláš spolky. Náš hovězí guláš, který uvařila
Růžena Nováčková se umístil na krásném 3. místě.

Listopad

- Uctili jsme památku oběti obou světových válek položením kytice na hrob.
- Svatomartinské posvícení je krásná tradice. V restauraci Stará pekárna
jsme si pochutnali na husí pečínce. Večer mám zpestřily děvčata –
důchodkyně z Petřkovic svými country tanci.

Prosinec

- Rok jsme ukončili s Mikulášem, čerty a anděly v podání žáků základní
školy. Děti z mateřské školy nám zazpívaly koledy a my jsme se k nim přidali
a také dostali nadílku. Občerstvení bylo výborné a kolo štěstí přálo
vyvoleným. Mažoreti nás na závěr rozesmáli a roztleskali.

Spolupodíleli jsme se na akcích:
- stavění máje s pálením čarodějnic, kácení máje, pivní slavnosti, gulášfest, pletení
adventních věnců, rozsvícení vánočního stromu.
Našim jubilantům blahopřejeme na našich akcích nebo je navštěvujeme doma s dárkem.
Rozloučili jsme se s našimi členy Jiřím Krejčím, Jiřím Kolkem a Františkem Havlišem.
Stále spolupracujeme s klubem seniorů v Chalupkách.
Závěrem děkujeme obecnímu úřadu za finanční podporu a vstřícnost. Starostovi
a místostarostovi děkujeme, že i přes jejich pracovní vytížení si udělají čas a přijdou
mezi nás.
Poděkování patří dětem, žákům a pedagogickým pracovníkům z mateřské a základní školy
za jejich vystoupení.
Děkujeme děvčatům ze Scholly a skupině mažoretů s Mgr. Žvakou.
Velké poděkování patří našim sponzorům.
Za výbor Klubu důchodců
Hedvika Cibulková
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KALENDÁŘ

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

Název

Pořadatel

Místo

17. února 2018

Dětský maškarní ples

Unie rodičů při ZŠ

Kulturní dům

25. února 2018

Dětský maškarní ples

Rodiče dětí MŠ

Kulturní dům

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

Park - 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

1. června 2018

Kácení máje, májová veselice

Obecní úřad

Baumšula

16. června 2018

Pivní slavnost

Obecní úřad

Baumšula

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

15. září 2018

Strassenfest

22. září 2018

Zámecký koncert - Gootwork Obecní úřad

Zámek

30. září 2018

Obecní mše

Obecní úřad

Kostel

6. října 2018

Drakiáda

Unie rodičů při ZŠ

Hřiště TJ Sokol

12. října 2018

Setkání s jubilanty

Obecní úřad

Kulturní dům

27. října 2018

Myslivecké hody

Obecní úřad

Kulturní dům

9. listopadu 2018

Uctění památky válečných
veteránů

Obecní úřad

Hřbitov

Prajzský sportovní
klub
ulice Dolní
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Hřiště TJ Sokol
Dolní dvůr

30. listopadu 2018

Rozsvícení vánočního stromu

Obecní úřad

OÚ,Kulturní
dům

7. prosince 2018

Čertovské karaoke

Unie rodičů

Kulturní dům

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2018 partnerských
obcí v rámci česko-polské spolupráce
p. č.
4.
5
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Název akce
Mezinárodní fotbalový turnaj žáků
Den pro ženu
Velikonoční výstava
Velikonoční koňské procesí
Mezinárodní přehlídka předškolních divadélek
Hudba nezná hranic
Hasičská soutěž TFA
Jarmark na hranici
Mezinárodní noční soutěž hasičských mužských
a ženských družstev
Koncert věnovaný památce F. Liszta a L. van Beethovena
Noc kostelů s programem
Cyklovýlet partnerských obcí
Multižánrový festival HAFEST
VI. Mezinárodní festival dechových kapel
Pivní slavnosti
Raffting – „Otvírání hraničních meandrů na řece Odře„
XIX. ročník turnaje v kopané žáků „O putovní pohár
starosty obce
Den obce
Mezinárodní turnaj v kopané seniorů „ O pohár Gminy
Krzyzanowice „
Odpust Píšť 2018, odpustový koncert duchovní hudby,
zábavný lunapark, tradiční ohňostroj
Odpustové veselice ODPUST FEST 2018 na prostranství
před OÚ
Píšťský odpust - 2 bohoslužby, odpolední koncert
duchovní hudby
Tradiční turnaj v minigolfu
Haťské dožínky – 25. ročník
XI. Mezinárodní závody v požárním sportu CTIF
mládežnických družstev hasičů
Dožínky Gminy v Roszkowě
Zahrádkářská podzimní výstava ovoce, zeleniny a hobby
Zámecký koncert - Gootwork
Den obce - oslavy 790 let obce Píšť (hřiště TJ Slavia Píšť )
Oslavy 790 let od první zmínky o obci – slavnostní mše
s biskupem ostravsko – opavské diecéze
Chovatelská a zahrádkářská výstava
Krmáš
Myslivecké hody
KOLAJA – 15. ročník
Adventní prodejní výstava
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Termín
17.2.2018
17.3.2018
25.3.2018
2.4.2018
25.-26.4.2018
29.4.2018
12.5.2018
13.5.2018
18.5.2018

Organizátor
Šilheřovice
Šilheřovice
Píšť
Krzyzanowice
Krzyzanowice
Hať
Šilheřovice
Krzyzanowice
Píšť

19.5.2018
25.5.2018
2.6.2018
2.6.2018
10.6.2018
16.6.2018
23.6.2018
23.6.2018

Krzyzanowice
Píšť
Krzyzanowice
Hať
Krzyzanowice
Šilheřovice
Krzyzanowice
Hať

30.6.2018
7.7.2018

Hať
Krzyzanowice

11.8.2018

Píšť

10.-13.8.2018

Píšť

12.8.2018

Píšť

14.8.2018
26.8.2018
8.9.2018

Píšť
Hať
Krzyzanowice

8.-9.9.2018
9/2018
22.9.2018
22.9.2018
23.9.2018

Krzyzanowice
Píšť
Šilheřovice
Píšť
Píšť

22.-23.9.2018
23.9.2018
27.10.2018
11.11.2018
25.11.2018

Hať
Hať
Šilheřovice
Hať
Píšť

39.
40.

Vánoční ladění
Výročí 20. let česko – polské spolupráce – slavnostní
otevření IKC – Píšť s kulturním programem

12/2018
12/2018

Hať
Píšť

KADEŘNICTVÍ – HOLIČSTVÍ ŠILHEŘOVICE

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

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

Vydal: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice
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www.silherovice.cz
Redaktorka: Ludmila Maloňová
Informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
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