Šilheřovický zpravodaj
Září 2017

„Oslavy u příležitosti 640 let obce“
16. září 2017

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
dovolte mi, abych vám všem poděkoval za účast na zářijových akcích, které byly spjaty
s oslavením výročí naší obce! Velké poděkování patří zvláště těm z vás, kteří se aktivně
zapojili do příprav těchto oslav!
V průběhu posledních tří měsíců se zrealizovaly stavební akce zmíněné v květnovém
Zpravodaji - prodloužení splaškové kanalizace (ul. Na Stráni); prodloužení dešťové
kanalizace (ul. Horní); výsadba zeleně na ulici Dolní; odvodnění budovy pošty.
Dále se započalo s projekty, na které byly získány dotace a za velké návštěvnosti také
proběhnul Den otevřených dveří nových bytových jednotek v budově bývalé Jednoty
(Tempo Opava).
Závěrem dovolte, abych vám všem popřál pohodové podzimní dny.
Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta

DOTACE

Interreg V-A Česká republika – Polsko
Projekt: „READY TO HELP - systém společné ochrany hraničních obcí v Euroregionu
Silesia“
Registrační číslo: CZ.11.1.23/0.0/0.0/16_023/0000896
Vedoucí partner: Euroregion Silesia
Partneři projektu: Obec Šilheřovice, Gmina Krzyzanowice, Gmina Krzanowice, Obec Hať,
Obec Píšť, Obec Chuchelná, Obec Strahovice, Obec Rohov, Obec Sudice
Dotace EFRR: 928.933,46 euro
Tento projekt je spolufinancován z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci
Programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.
Cílem projektu je vytvořit systém společné ochrany na území hraničních obcí Euroregionu
Silesia prostřednictvím zlepšení technického zázemí 22 požárních jednotek dobrovolných
hasičů a jejich připravenosti ke společným zásahům při požárech, povodních a jiných
živelných pohromách v pohraničí.
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Fond mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia
Projekt: „Aktivní v přírodě“
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001146
Vedoucí partner: Obec Šilheřovice
Partneři projektu: Gmina Krzyzanowice
Dotace EFRR: 25.670 euro
V rámci projektu se předpokládá zvýšení povědomí obyvatel na téma přírodních atraktivit
partnerských obcí. Očekává se také růst povědomí na téma možnosti věnovat se
volnočasovým aktivitám v přírodě. Aktivity projektu mají v důsledku vést k propagaci
přírodních atraktivit skrze pohyb (např. jógu, zumbu, nordic walking, přespolní běh,
pochod) a vytvořit podmínky pro přímý kontakt s přírodou na CZ-PL pohraničí.

Fond mikroprojektů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia
Projekt: „ Partnerství a rozvoj“
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0001144
Vedoucí partner: Gmina Krzyzanowice
Partneři projektu: Obec Šilheřovice, Obec Hať, Obec Píšť
Dotace EFRR: 35.678,75 euro
Hlavním cílem projektu je připomenutí si spolupráce existující od roku 1998 mezi
partnerskými obcemi Hať, Píšť, Šilheřovice a Krzyzanowicemi prostřednictvím klíčových
aktivit:
1.
2.
3.
4.
5.

Koncert věnovaný L. van Beethovenovi a F. Lisztovi (Krzyzanowice)
Den partnerských obcí (Hať)
Koncert (Šilheřovice)
Otevření kulturního domu (Píšť)
Společný cyklistický výlet partnerských obcí
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Dotační program: „Program podpory financování akcí s podporou EU pro obce do 3 tis.
obyvatel“
Dotace: 147.000 Kč
Na základě Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje se sídlem
28. října 117, 702 18 Ostrava, zastoupeného hejtmanem kraje Ivo Vondrákem, obdrží obec
investiční dotaci na realizaci projektu „Odra a Olše blíže turistům i obyvatelům pohraničí“
v rámci programu INTERREG V-A CZ-PL.

Dotační program: „Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017“
Podpora: Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
Dotace: 74.380 Kč
Díky této dotaci mohlo dojít k vybudování místa pro krátké zastavení či odpočinek
na ul. Dolní (točna autobusů). Účelem odpočívadel je poskytnout příjemné posezení
na veřejném místě.

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 7. 6. 2017 č. 85/2017
RO schvaluje:
ad 85/2017/2 Předfinancování grantu Základní a mateřské škole, příspěvkové organizaci
ve výši 13.826,- Kč pro MŠ k 20. výročí partnerství MŠ Šilheřovice
a Chalupek reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000657 s názvem: „Společně
můžeme více“
ad 85/2017/3 Zapůjčení zahradních lavic a přenosných košů na akci „Červencový den
na ulici“ dne 1. 7. 2017 a bezplatnou propagaci této akce v obecním
zpravodaji
ad 85/2017/3 Bezplatný pronájem kulturního domu na akci „Červencový den na ulici“
dne 1. 7. 2017. Sál bude využit v případě nepříznivého počasí.
ad 85/2017/5 Bezplatný pronájem kulturního domu za účelem nocování žáků 5. třídy
v souvislosti s ukončením působení na dolním stupni ZŠ, a to v termínu
16. – 17. 6. 2017
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ad 85/2017/8b Poskytnutí finančního příspěvku pro rok 2017 Nadaci LANDEK Ostrava
ve výši 5.000,- Kč
ad 85/2017/9 Udělit souhlasné stanovisko se stavbou „Oprava LC Kasárenská“
na pozemcích parc. č. 1172, 1168, 1162, 1134, 1136, 1151/1 a 1685/3 vše v k.
ú. Šilheřovice
ad 85/2017/10 Výsledek hodnocení pořadí nabídek, který předložila komise pro hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku na zhotovení projektové dokumentace
„Vypracování kompletní projektové dokumentace polyfunkčního domu
v centru obce“. Vítězná firma byla vybrána Ing. arch. Ondřej Vysloužil,
Tyršova 1761/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava s nabídkovou cenou
709.606,- Kč bez DPH
ad 85/2017/10 Znění smlouvy o dílo s vítěznou firmou veřejné zakázky na zhotovení
projektové dokumentace „Vypracování kompletní projektové dokumentace
polyfunkčního domu v centru obce“ Ing. arch. Ondřej Vysloužil, Tyršova
1761/14, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava s nabídkovou cenou
709.606,- Kč bez DPH
ad 85/2017/11 Cenovou nabídku Tesařství a pokrývačství Petr Lazar, Polní 232,
Šilheřovice na zhotovení přístřešku ve Sportovně rekreačním areálu
Baumšula za nabídkovou cenu 328.000,- Kč včetně DPH
ad 85/2017/12 Cenovou nabídku Daniela Reichla, Na Staré cestě 265, Šilheřovice na opravy
v MŠ za nabídkovou cenu 109.657,- Kč včetně DPH
ad 85/2017/13 Cenovou nabídku AREA stavby s. r. o., Šilheřovice 315 na prodloužení
dešťové kanalizace na ul. Horní za nabídkovou cenu 399.454,- Kč bez DPH
ad 85/2017/14 Rozpočtové opatření č. 5/2017 předložené ekonomkou obce

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 14. 6. 2017 č.86/2017
RO schvaluje:
ad 86/2017/2 Předfinancování grantu Základní a mateřské škole, příspěvkové organizaci
ve výši 99.062,- Kč pro MŠ k 20. výročí partnerství MŠ Šilheřovice
a Chalupek reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000657 s názvem: „Společně
můžeme více“
ad 86/2017/4 Cenovou nabídku Jana Vrbického, Lipová 27, 747 16 Hať na odvodnění
budovy č. p. 117 na ulici Střední za nabídkovou cenu 99.768,- Kč včetně DPH

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 12. 7. 2017 č.87/2017
RO schvaluje:
ad 87/2017/2a Předfinancování grantu Základní a mateřské škole, příspěvkové organizaci
ve výši 18.122,- Kč pro MŠ k 20. výročí partnerství MŠ Šilheřovice
a Chalupek reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000657 s názvem: „Společně
můžeme více“
ad 87/2017/2b Předfinancování grantu Základní a mateřské škole, příspěvkové organizaci
ve výši 29.845,- Kč pro MŠ k 20. výročí partnerství MŠ Šilheřovice
a Chalupek reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000657 s názvem: „Společně
můžeme více“
ad 87/2017/2c Proplacení faktury za studii proveditelnosti v rámci žádosti o dataci
pro učebnu fyziky s názvem „Konec samé teorie, hurá s pokusy do praxe“
ve výši 33.880,- Kč Základní a mateřské škole
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ad 87/2017/3 Žádost p. XXXXX, XXXXX o souhlas se stavbou“ Přestavba střechy
rodinného domu č. p. XXX“
ad 87/2017/5 Žádost Charity Hlučín, U Bašty 275/3, Hlučín na činnost pečovatelské služby
ve 2. čtvrtletí roku 2017 ve výši 3.150,- Kč

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 2. 8. 2017 č.88/2017
RO schvaluje:
ad 88/2017/2 Cenovou nabídku C.E.I.S. CZ, s. r. o. na zpracování energetického posudku
pro účely 70. výzvy OPŽ „Energetické úspory objektu Kulturního domu
v Šilheřovicích“ ve výši 65.000,- Kč bez DPH
ad 88/2017/3 Cenovou nabídku p. Libora Pokorného ve výši 177.211,- Kč na pokrytí
střechy stavby v areálu Baumšula
ad 88/2017/4 Žádost p. XXXXX, XXXXX o provedení novostavby (mostku) na parcele
č. 1689/2 v k. ú. Šilheřovice za podmínek, že nedojde k zásahu do stanoveného
vodního díla a nesmí být narušeno koryto potoka
ad 88/2017/7 Žádost p. XXXXX, XXXXX o pronájem rekreačního areálu Baumšula dne
26. 8. 2017 od 16:00 hodin s podmínkou, že areál bude uklizen a uzamčen
ve 22:00 hodin
ad 88/2017/8 Komisi pro otevírání obálek k výběrovému řízení na pořízení cykloboxů
v rámci projektu s názvem „ODRA A OLŠE BLÍŽE TURISTŮM
POHRANIČÍ“ s reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15-003/0000291 ve složení:
XXXXX, XXXXX, XXXXX. Otevírání proběhne 21. 8. 2017 ve 13:00 hodin
ad 88/2017/10 Rozpočtové opatření č. 6/2017 předložené ekonomkou obce

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 23. 8. 2017 č.89/2017
RO schvaluje:
ad 89/2017/2 Výsledek hodnocení pořadí nabídek, který předložila komise pro hodnocení
nabídek na veřejnou zakázku na pořízení cykloboxů v rámci projektu
s názvem „ODRA A OLŠE BLÍŽE TURISTŮM POHRANIČÍ“ s reg.
č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/15-003/0000291. Vítěznou firmu p Michala Zbořila,
Gen. Píky 2910/7, 702 00 Ostrava s nabídkovou cenou 610.216,80 Kč.
ad 89/2017/3 Žádost ZŠ a MŠ Šilheřovice o navýšení doplatku stravného pro pedagogy ZŠ
ze stávajících 11,- Kč denně na 23,- Kč denně z důvodu navýšení ceny obědů
na Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb Šilheřovice
ad 89/2017/4 Rozpočtové opatření č. 7/2017 předložené ekonomkou obce

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 30. 8. 2017 č.90/2017
RO schvaluje:
ad 90/2017/4 Uzavřít a podepsat Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a Smlouvu o právu provést stavbu na zemní přípojku NN.
ad 90/2017/6 Provedení vodovodní přípojky z hlavního řádu vedenou pod ulicí Školní parc.
č. 612/10 k. ú. Šilheřovice na parcely č. 612/5 a 612/20 vše k. ú. Šilheřovice dle
zákona o vodovodech a kanalizacích (č. 274/2001 Sb.)
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Kniha „Obec Šilheřovice pod Hvězdami“ a komiks „Šilheřovice – Procházka
historií“
Vážení spoluobčané,
v rámci dotačního projektu „Popularizace astroturismu na polsko-českém pohraničí“ byla
vydána kniha „OBEC ŠILHEŘOVICE POD HVĚZDAMI“ a v rámci dotačního projektu
„Po stopách společné polsko-české historie“ byl zpracován komiks „ŠILHEŘOVICE –
PROCHÁZKA HISTORIÍ“.
Každý rodinný dům (byt v bytovém domě) má nárok na jeden výtisk knihy a komiksu
zdarma. Tyto publikace si prosím vyzvedněte na obecním úřadě v kanceláři u p. Ludmily
Maloňové.
Ludmila Maloňová – referentka OÚ Šilheřovice

Velkoobjemové kontejnery
Dne 7. října 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 Mladé fronty DNES ze dne 19. 7. 2017
Padesátiletou legendu čeká finále ligy a říká: Končit? Ani náhodou
V roce 1997 zvedal tehdy třicetiletý Martin Wasserbauer ze Šilheřovic se spoluhráči z týmu
Ostrava Steelers nad hlavu pohár pro vítěze ligy amerického fotbalu. Nyní, po dvaceti
letech, se může dočkat podruhé. Steelers nastoupí v pondělí v Praze ve finále – Czech Bowlu
– proti celku Prague Black Panthers. A Martin Wasserbauer, byť letos oslaví padesátiny, je
stále oporou defenzivní lajny Steelers.
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Martine, budete před finále vůbec nervózní? Zkušeností přece musíte mít nepočítaně.
Bývám strašně nervózní před každým zápasem. Prožívám to už o den dopředu. Kluci
to na mně vidí, když třeba máme poradu u videa. Já se třepu, potím, večer nemůžu spát.
Chodím po bytě tam a zpátky. Připravuju si věci, kontroluju, jestli mi něco nechybí.
Připomenete si vítězné finále z roku 1997?
To si nemusím připomínat, na to se nedá zapomenout. Bylo to ve Vítkovicích na hlavním
hřišti, skoro pět tisíc diváků, kdo by si to nepamatoval. Mám s tím spojené obrovské emoce,
byl to parádní zápas.
Co říkají vaši někdejší spoluhráči tomu, že pořád hrajete?
To víte, že koukají, plácají mě po ramenou, že to v tom věku ještě dávám. Jsem totiž jeden
z nejstarších i z toho týmu, který vyhrál ligu před dvaceti lety. A dneska ti mladší kluci
už mají různé potíže – tamhle srdce, jinde tohle.
Váš bývalý quarterback Alan Kosniovský prodělal infarkt, že?
Je to tak. Další bývalý spoluhráč taky. Já držím. Snad je to tím, že se pořád hýbu, mám
až pět tréninků v týdnu plus v sezoně zápas, takže šestkrát v týdnu mám zátěž.
Vám se tedy zdravotní trable vyhýbají? Co úrazy? Hráči na vašem postu obvykle trápí
zranění kolene.
Polámané prstíky se ani nepočítají. Na operaci kolena jsem byl jenom jednou, asi před
čtyřmi pěti roky. Ale dneska – při těch možnostech laparoskopie – doktor udělal škrk škrk
a já po měsíci a týdnu k tomu už zase trénoval, ať to rychle rozhýbu.
Mladší spoluhráči museli koukat. Hecujete se navzájem?
Já se ani hecovat nemusím, nahecovaný jsem pořád. Spíš mladí to hecujou. Stane se,
že křičí, že už nemůžou nebo že něco nezvednou. Když se pak podívají na mě, řeknou si:
On to dal, já musím taky.
Jak se vám takový sportovní zápřah daří skloubit s prací?
No, živím se jako zedník a je fakt, že často většinu dní v týdnu přijíždím domů až večer.
Ale zato se v práci rozhýbu a rozcvičky pak nemusím. (směje se)
A co na to říká rodina?
Moje manželka je úplně neskutečný člověk. Více než dvacet let mi to trpí. Jen díky ní jsem
pořád ve fotbalu. Bez ní bych to nedal.
Váš devatenáctiletý syn Matěj býval na soupisce Steelers také. Co se stalo, že z ní vypadl?
Našel si letos práci, kvůli které nestíhá chodit na tréninky. A my to v klubu vedeme tak,
že kdo nechodí na tréninky, nehraje. Mrzí mě to hodně. Byl jsem strašně hrdý, že můj syn
stál na hřišti vedle mě a mohl hrát. Hraje jako defensive end, je rychlý. Byla by to strašná
radost, kdyby se to povedlo a on mohl jít se mnou do poháru. Ale chystá se na juniorku,
může v ní hrát ještě rok.
Kdy jste se vlastně dostal k americkému fotbalu vy?
Kdysi jsem sportoval, dělal různé sporty, plaval jsem, hrával jsem házenou. Ale už tehdy
jsem snil o americkém fotbalu. Někdy v roce 1994 mě kamarád pozval na trénink. Přišel
jsem na přátelák do Polomi, po kterém se mě trenér ptal, jak se mi to líbí. Řekl jsem,
že super. Pozval mě na trénink a od té doby to začalo.
A kde pořád berete motivaci?
Ten sport mě prostě strašně nadchnul. Vyzkoušel jsem toho více, třeba Spartan Race a jiné
blbiny, i soccer, ale americký fotbal mě úplně nabíjí. Chytit někoho, sundat ho, makat, dřít,
všechno k tomu patří.
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Jak se za tu dobu, co hrajete, změnila vaše příprava? Když jste začínal, taktiku u videa jste
asi nerozebírali, že?
To je fakt, nic takového nebylo. Kdysi jsme si řekli taktiku: Ty běž doleva, ty doprava
a zbytek všichni najednou rovně. Dneska už je strategie jinde. Přípravu bez videa
si nedovedu představit. Zrovna video mi totiž šíleně pomáhá. Můžu si nasledovat
svého soupeře.
Takže přesně víte, co vás na hřišti čeká?
Sleduju svoji pozici, vím, že tam nastupují třeba dva, kteří se střídají. Podívám se, jak kdo
hraje, co hraje, kde má slabší stránky, probíráme to s trenéry. Radíme se, jak na ně.
Pak si dáte bojový pokřik a jdete na to.
Ten pokřik dělá strašnou husinu. V překladu je to něco o krvi na hřišti, ze které roste
úspěch. Když jsme v kruhu na hřišti, všichni to zařveme, jde z toho obrovská husina.
Člověka to strašně nabudí.
Umíte si vůbec představit život „po životě“, tedy něco jako sportovní důchod?
Už jsem nad tím několikrát přemýšlel. Říkal jsem si, že až budu mít padesát, tak skončím.
Padesát mi bude za chvilku, a že bych měl končit? Tak to teda ne! Když má člověk sport
opravdu rád, dělá ho, dokud to jde. Jinak by se přece nenechával otřískávat, mlátit,
nesoukal do sebe neustále nějaké vědomosti, pořád se učil.
Takže budete pokračovat?
Nehodlám zatím končit. Už se mě kluci ptali. Dokud mě nevyhodí, nezavřou přede mnou
bránu, budu pořád chodit.
Steelers chystají na září exhibiční zápas mistrů z roku 1997 se současným týmem. Za koho
vlastně budete hrát?
Musím za staříky. Můj původní plán byl, že bych si chtěl zahrát poločas za staré a poločas
za mladé, protože k tomu týmu pořád patřím. Někteří mi to vymlouvají. Ale ještě je čas,
nějak to dopadne.
Zdroj: https://sport.idnes.cz/americky-fotbal-steelers-martin-wasserbauer-rozhovor-p1g/sporty.aspx?c=A170719_120637_sporty_cig

Výňatek z Opavského a hlučínského DENÍKU ze dne 12. 8. 2017
Šilheřovice zdobí historický zámek s parkem
Na místě zaniklé renesanční tvrze ze 16. století vyrostl v 18. století trojkřídlý zámek
v klasicistním a částečně novobarokním slohu s anglickým parkem, loveckým zámečkem
a pavilonem Švýcárna.
Po zrušení jezuitského řádu vlastnil panství náboženský fond, od kterého ho koupil
Fridrich Eichendorf. V roce 1787 nechal na pozemku po bývalé tvrzi postavit romanticky
vyhlížející barokní zámek.
Trojkřídlá jednopatrová stavba s mansardovou nástavbou má u každého křídla stejně
vysokou budovu se zdobenou fasádou. V roce 1845 se majitelem šilheřovického panství stal
pruský královský tajný rada Salomon Meyer, svobodný pán z Rothschildu, a jako
vlastnictví zůstalo proslulému bankéřskému rodu až do druhé světové války.
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Po druhé světové válce zámek sloužil jako hornické učiliště, kde probíhaly také výchova
a vzdělávání dětí a mládeže. Od roku 1967 až dosud v něm sídlí učiliště pro zaměstnance
v gastronomii, prodavače a kadeřnice. Občas jsou v něm pořádané též některé společenské
akce.
Po roce 1820 k zámku přibyl anglický park, který patří k největším svého druhu
v republice. Uprostřed se nachází rybník s loveckým zámečkem a v okrajové poloze
u romantické brány s kamenným kančím sousoším je Evelinino jezero s ostrůvkem.
K němu se váže příběh o Evelíně z Rotschildů, která se v něm prý z nešťastné lásky utopila.
Park byl postupně rozšiřován až do současné rozlohy osmadevadesát hektarů, plné zeleně.
Původně zde byly vysazeny buky a také rozložité duby působí velmi impozantně. Přímo
u zámku zase rostou skupiny mohutných platanů a pěnišníků.
Významný prvek představují tři umělé vodní plochy a pozůstatky romantických staveb,
před zámkem stojí hudební pavilon. Ve svahu hlavního palouku pod zámkem stojí
Neptunova kašna, v parku se nachází bazén se sousoším, u rybníka byly v 19. století
postavena zámecká oranžerie a u Evelinina jezera bývala vstupní brána se sochami.
V parku se dochovaly dvě mramorové vázy, menší bazén s vázou a tři romantické mosty.
V oranžerii dnes sídlí golfový klub a v parku je jedno z nejrozsáhlejších golfových hřišť.
Lovecký zámeček vyrostl na břehu prostředního rybníku v 18. století a dnes je v něm
restaurace.
V největším ze tří salonků, a to Loveckém, se zachoval i původní krb. V lese na konci
palouku je romanticky vyhlížející pavilon Švýcárna.
Zdroj: http://opavsky.denik.cz/zpravy_region/historie-silherovice-zamek12082017.html

Šilheřovice mají úspěšnou mažoretku z MK Ballerisima
Je jí teprve sedm let, ale se svým týmem již sklízí pořádné
úspěchy! Malá Petra Čejková, žákyně první třídy ZŠ Šilheřovice
a mimo jiné také členka týmu mažoretek MK Ballerisimo Hlučín
si v letošním roce odvezla ze soutěží pěknou sbírku medailí.
Z každého závodu, kterého se letos zúčastnila, si přivezla
minimálně dvě medaile, z nichž jedna byla pokaždé zlatá.
Na tu nejcennější si musela počkat až na soutěž do Karviné, kde
s MK Ballerisimem Hlučín bojovala na Mistrovství České
republiky v mažoretkovém sportu. Konkurence byla obrovská,
a tak děvčata trénovala i třikrát týdně. Cílem nejen Peťky,
ale celého klubu bylo vybojovat alespoň jeden cenný kov.
Že medailí bude nakonec více, to nikdo nečekal. První radost
v týmu MK Ballerisimo Hlučín zavládla na vyhlášení malých
formací. Choreografie, ve které startovala i Petra nesla název
"Kovbojky". Sedmici děvčat pod vedením Karin Wronové
se ještě nikomu nepodařilo v této sezóně porazit, proto očekávání
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byla velká, ale že z toho nakonec bude zlatá medaile, to nikdo nečekal. Když pak holkám
pověsila ředitelka MČR na krk zlatou medaili a dala jim do ruky pohár s nápisem
"Mistryně České republiky", malé mažoretky MK Ballerisimo Hlučín neskrývaly slzy
štěstí. Mažoretky Ballerisimo pak přidaly ještě bronzovou medaili za velkou formaci
osmnácti děvčat s názvem "101 Dalmatínů", ve které samozřejmě tančí i malá Petra.
Tato talentovaná slečna je mažoretkou a členkou MK Ballerisima Hlučín teprve od září
2016. I přes to se díky jejímu talentu a píli dokázala dostat na vrchol v její kategorii a může
se pyšnit zlatou medailí z Mistrovství České republiky. Ani její sestra Viktorka nezůstává
pozadu. Tancuje za starší juniorky, to jsou děvčata ve věku od dvanácti do patnácti let.
Toto družstvo bude letos MK Ballerisimo Hlučín reprezentovat na Mistrovství Světa
v mažoretkovém sportu. A co jsou to vlastně mažoretky? Taneční studio se zaměřením
na mažoretkový sport - mažoretky MK Ballerisimo Hlučín fungují od roku 2015
na Základní škole dr. M. Tyrše v Hlučíně. Děvčata se v oddíle učí nejen práci s hůlkou,
ale také balet, gymnastiku a pohybovou průpravu, která je základem moderního
mažoretkového sportu. Mažoretky MK Ballerisimo Hlučín se účastní jak pohárových
nepostupových soutěží, tak postupových soutěží jako je Mistrovství České republiky
v mažoretkovém sportu. V letošní sezóně byly nesmírně úspěšné. Zatím mají letos
na svém kontě 87 medailí, z toho 50 zlatých, 16 stříbrných a 21 bronzových. Mezi největší
úspěchy v této sezóně patří zisk zlaté medaile z finále Mistrovství České republiky
v mažoretkovém sportu v kategorii littlekadetek . Děvčata získala celkem 8 medailí
na finálových kolech mistrovství České republiky, ze kterých holky postoupily
na Mistrovství Evropy do Chorvatské Crikvenice a na Mistrovství světa v mažoretkovém
sportu, kterého se děvčata budou účastnit na konci srpna v Praze. MK Ballerisimo Hlučín
má již osmdesát členek rozdělených do čtyřech kategorií podle věku a výkonnosti děvčat.
Skupinka děvčátek ve věku 4-8 let je zároveň jedna z nejúspěšnějších skupin v celé České
republice, mohou se totiž jako jediný tým v ČR pochlubit sbírkou všech tří cenných kovů
(zlato, stříbro a bronz) z finále Mistrovství ČR 2017. Tančí také starší děvčata, ty ve věku
8-11 let rovněž vybojovaly na finálovém kole Mistrovství ČR mažoretek v Opavě zlatou
medaili a děvčata nejstarší ve věku od 12ti let získaly stříbro. Všechna Ballerisimácká
družstva tak postoupila nejen na Mistrovství Evropy, ale také na Mistrovství světa.
V oddíle působí nejen šikovné mažoretky, ale také šestice velmi zkušených trenérek držitelky titulů Mistryně České republiky či Mistryně světa se těší na nové talentované
holčičky, které by se do MK Ballerisima chtěly přidat. Stačí přijít kterýkoliv pátek od 16:30
do tělocvičny na Základní škole doktora Miroslava Tyrše v Hlučíně, nebo se přihlásit
na emailu
mazoretky-ballerisimo@seznam.cz.
Více
informací
získáte
na
www.ballerisimo.webnode.cz.
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EKOLOGICKÁ PORADNA
Recyklovat je nejen správné, ale také snadné
Se závěrem roku 2016 ukončil v České republice systém zpětného odběru a recyklace
vysloužilých elektrospotřebičů svůj jedenáctý rok. Jedná se o stejný systém, jako
po mnohem delší dobu funguje i ve zbytku Evropy. Každý z nás může díky němu zdarma
odevzdat svá vysloužilá elektrozařízení na místa odběru s tím, že budou řádně
zrecyklována.
ELEKTROWIN, největší český kolektivní systém pro sběr a recyklaci elektroodpadu,
už vytvořil na 13 000 míst zpětného odběru. Jejich prostřednictvím lidé odevzdali
17 000 000 vyřazených elektrospotřebičů o hmotnosti více než 260 000 tun.
Dosloužilo i vám doma některé elektrozařízení? Nevyhazujte je do běžného komunálního
odpadu. Odevzdejte je bezplatně na sběrné místo, odkud bude odvezeno k ekologické
recyklaci. Získané suroviny dále poslouží při výrobě nových spotřebičů.
Sběrná místa, kam můžete vysloužilá elektrozařízení odložit:
-

Sběrné dvory měst a obcí – na nich můžete spotřebiče odevzdat bez ohledu na místo
bydliště.

-

Prodejny elektro – prodejci jsou povinni převzít staré spotřebiče při nákupu nového
zboží systémem „kus za kus“. Podle novely zákona, která začala platit na sklonku
roku 2014, musejí obchody s prodejní plochou větší než 400 m2odebrat i malý
spotřebič, jehož rozměry nepřesahuje 25 centimetrů, aniž byste byli nuceni koupit
si nový.

-

Vybrané servisy – rovněž odebírají spotřebiče k recyklaci. V rámci projektu „Jsem
zpět“ můžete dokonce pomoci dobré věci. Pokud přinesete starší, ale stále plně
funkční elektrospotřebič, a ten projde přísnými zkouškami, můžete ho věnovat
některé neziskové organizaci, například Fondu ohrožených dětí. Více o projektu
se dozvíte na www.jsemzpet.cz.

-

Dobrovolní hasiči - se sběrem spotřebičů pomáhá také již více než 1300 hasičských
sborů po celé České republice.

-

Města a obce podle zákona musejí nejméně dvakrát ročně zorganizovat svoz
nebezpečného odpadu, do kterého patří i vysloužilá elektrozařízení.

Kolektivní systém ELEKTROWIN také organizuje vzdělávací a informační akce, při nichž
můžete za odevzdaný spotřebič získat dárek. Sledujte proto pozorně internetové stránky
www.elektrowin.cz a facebookový profil Recyklace je legrace, kde najdete vždy aktuální
informace.
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.
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Nebraňme se ekologii, vyplatí se nám to
Mnozí z nás považují pojmy jako ekologie, společenská odpovědnost, nebo ochrana
životního prostředí za něco moderního a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci
v posledních letech.
Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už v průběhu 19. století, sice
nepoužívali termíny „ekologie“ a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomovali,
že se krajina v Česku v průběhu staletí hodně změnila a v důsledku lidské činnosti
na mnoha místech i značně poškodila.
Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích zřizovat přírodní rezervace, kde bylo
zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň
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i nejstarší přírodní rezervací v Evropě je Žofínský prales, který byl vyhlášen již roku 1838
na panství Buquoyů.
V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba dělat víc.
Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie, nejen z důvodu ekonomických,
ale také proto, aby šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích svítí úsporné světelné
zdroje, budovy dostaly zateplení, řada firemních materiálů zůstává jen v elektronické
podobě, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.
Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze svých
rozpočtů přispívají na zachování linkových autobusů a vlaků, nahradily veřejné osvětlení
za úspornější světla, podporují místní firmy, motivují spoluobčany k důslednému třídění
odpadů. Recyklace může pro obce znamenat důležitou úsporu. Zatímco netříděný odpad
musí obec předat specializované firmě, která si nechá za jeho likvidaci dobře zaplatit,
zpětný odběr elektrozařízení nabízejí kolektivní systémy zcela zdarma.
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich následná recyklace se vyplácejí hned
dvakrát: umožňují totiž opětovněvyužít materiály a šetří přírodní zdroje. Druhotné
suroviny získané z recyklace jsou levnější, než nová těžba. Navíc recyklace zamezí úniku
škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do přírody.
Zpětný odběr zářivek pro naši obec Šilheřovice zajišťuje již 5 let kolektivní systém
EKOLAMP, který v České republice vytváří hustou síť sběrných míst, přispívána provoz
sběrného místa, zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační firmy i samotnou
recyklaci. Díky tomu ušetříobec Šilheřovice finanční prostředky, které bychom jinak museli
utratit na likvidaci nebezpečných odpadů.
Ročně se prostřednictvím kolektivního systému EKOLAMP podaří recyklovatkolem
5 miliónů kusů zářivek a výbojek. To představuje 25 - 30 kg toxické rtuti, která by jinak
mohla znečistit vodu o objemu téměř dvou Lipenských přehrad. Pomozte i vy chránit
své zdraví a přírodu našeho města a nevyhazujte úsporky do koše.
Mapu sběrných míst naleznete na www.ekolamp.cz.

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE – ČERVENEC/SRPEN
Vážení fandové Šilheřovické fotbalové mládeže, dovolím se poohlédnout za sezónou
2016/2017. Naše starší přípravka skončila v tabulce na pěkném 5. místě z 8 družstev.
Odehráli jsme velmi zajímavá utkání, ve kterých se neskutečný kousek podařil našemu
nejlepšímu střelci Tomáši Tylečkovi, který za pomoci hry celého týmu nastřílel
úctyhodných 60 branek. Během roku se mladší i starší přípravka zúčastnila několika
turnajů. Díky těmto sportovním akcím získají cenné zkušenosti, které využijí i v dalších
sezónách.
Během měsíce dubna a června probíhal kurs školení trenérů Coerver asistent (moderní
fotbal, zaměřený na nové trendy a práci z mládeži). První fáze probíhala v Trnavě a druhá
závěrečná v Praze. Tímto chci poděkovat TJ Sokolu ŠILHEŘOVICE za umožnění zúčastnit
se tohoto školení.
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Ukončení sezóny proběhlo 30. 6. 2017, při kterém byli oceněni tito hráči:
Starší přípravka:
Nejlepší střelec – Tomáš Tyleček
brankář – Matyáš Reichel
hráč- Patrik Schulla
skokan - Alex Mrázek
Mladší přípravka:
Nejlepší fotbalista – Kryštof Miník
hráč – Lukas Bittner
brankář – Jakub Knopp
talent – Šimon Kučatý
objev – Filip Šomodi
skokan – Adam Urbanec
Všem klukům patří velká gratulace, ocenění si za svou píli a snahu v celé sezoně zasloužili.
Musíme se také rozloučit z šestici hráčů, konkrétně Patrikem Schullou, Zdeňkem
Nevrtalem, Ondrou Kučerou, Tomášem Tylečkem, Šimonem Mučkou a Filipem Krakovkou
kteří již nemohou hrát za starší přípravku a postupují k mužstvu žáků.
Závěrem bych chtěl poděkovat trenérům Marceli Janoschovi, Štěpánovi Kopiovi a u žáků
panu Radku Hofrichterovi, který po mnoha letech u mužstva žáků končí, za velký kus
odvedené práce. Dále panu Petru Němcovi za perfektní přípravu obou hřišť i hospodáři
Martinu Hudečkovi a paní Štefi Böhmové za praní dresů a úklid a rovněž paní Schullové
a Šomodi za administrativu.
Poděkování patří také rodičům, kteří vodí své děti na trénink a také vozí k zápasům, nebo
turnajům a pomáhají při organizaci turnajů. Bez vás by to nešlo!
Velmi si cením spolupráce s našimi sponzory a složkami včetně podpory
Moravskoslezského kraje, za jejich ochotu přispět na mládežnický fotbal v Šilheřovicích
a věřím, že nám zůstanou i nadále nakloněni.
Již se těšíme na novou sezonu 2017/2018
Tréninky Starší i mladší přípravka: každé úterý a čtvrtek od 17-18.30 hod
Kontakty: Janosch Marcel +420 773 259 848
www.sokolsilherovice.cz odkaz Přípravka, nebo Facebook Mini žáci Šilheřovice
Tréninky žáci: každé úterý a čtvrtek od 17-18.30hod
Kontakty: Schulla Roman +420 605 417 310
www.sokolsilherovice.cz odkaz Žáci, nebo Facebook Žáci Šilheřovice
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Na začátku letních prázdnin byla nově nahozena fasáda u nových šaten. Za spolupráci
děkujeme všem, kteří se podíleli na této namáhavé práci.

V průběhu července se pak v Šilheřovicích odehrály 2 turnaje. Prvním z nich byl tradiční
dorostenecký turnaj Zlatý kahan, který letos ovládli hráči Baníku Ostrava. Dalším byl pak
vesnický turnaj, za účasti týmů Darkoviček, Hati, Heřmanic, Ludgeřovic a Šilheřovic.
Celkovými vítězi se pak stalo mužstvo z Heřmanic.
V srpnu pak začala nová fotbalová sezóna, ve které odehráli naši minižáci a muži
následující zápasy:
MINIŽÁCI
Háj ve Slezsku – Šilheřovice 10:10
MUŽI
Strahovice – Šilheřovice 6:2
Šilheřovice – Klimkovice 1:1
Hať– Šilheřovice 0:5
Doufáme, že nám naši fanoušci zůstanou věrní a budou náš tým podporovat po celou
sezónu.
Za TJ SOKOL Šilheřovice
Roman Schulla a Mgr. Zdeněk Žvaka

PARK GOLF CLUB OSTRAVA

Novotou zářící klubovna v Šilheřovicích otevřena
Po citlivé renovaci klubovny na golfovém hřišti v Šilheřovicích čeká na hráče kultivovaný
otevřený prostor, ve kterém se ale nebudou cítit ztraceni. Přestože prostoru dominuje sklo
a oblouky, odlité na míru ještě v rothschildových slévárnách, budete odcházet s pocitem,
že jste byli v klubovně jednadvacátého století. A pokud personálu vydrží i současné nadšení,
nebudete zklamáni ani servisem.
A golf? To je jen další bonus navíc. Kde jinde byste chtěli v letních vedrech hrát,
než na kvalitním mistrovském hřišti uprostřed mohutných stromů, kde na každé jamce
najdete dostatek stínu a sytě zelenou barvu nemusíte hledat jen se sklopenou hlavou.
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POZVÁNKA
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INZERCE
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KALENDÁŘ

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

Název

Pořadatel

Místo

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

Kulturní dům

Hřbitov

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2017 partnerských
obcí v rámci česko-polské spolupráce
p. č.
39.
40.
41.
42.

Název akce
Setkání chrámových sborů
Gulášfest
Adventní a vánoční výstava
Vánoční ladění

Termín
8.10.2017
28.10.2017
listopad 2017
prosinec 2017

Organizátor
Obec Hať
Obec Šilheřovice
Obec Píšť
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.
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