Šilheřovický zpravodaj
březen - duben 2022

Společné setkání zástupců partnerských obcí
v rámci česko-polské spolupráce
25. března 2022

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
na 15. zasedání zastupitelstva obce, které se konalo 16. března 2022 došlo ke změně
na pozici starosty obce a tím i v radě obce. Starostou obce Šilheřovice se stal Ing. Stanislav
Lipinský.

Nově tedy Rada obce Šilheřovice zasedá ve složení:
Ing. Stanislav Lipinský – starosta obce
Jan Čecháček – místostarosta obce
Mgr. Radek Kaňa – člen rady obce
Ing. Pavel Smolka – člen rady obce
Roman Schulla – člen rady obce

O plánovaných investičních akcích a dalších aktivitách připravovaných pro tento rok vás
budeme informovat v příštím zpravodaji.

Vážení spoluobčané,
když jsem začal připravovat do našeho zpravodaje tento článek, přišla mi na mysl píseň
z šedesátých let od Golden Kids, kterou zpívala Marta Kubišová, s Helenou Vondráčkovou
a Václavem Neckářem a která s podmanivým nápěvem a textem zněla: „jsi politik,
jsi státník, jsi císař i stát a kolik je států, tak tolik je vlád, a kolik je vlád, tak tolik
je měst…..každý ví, časy se mění.“ Na tu píseň si možná pamatujete z roku 1989, kdy se stala
jedním ze symbolů revolučního dění a změn, které po roce 1989 nastaly v našem státě.
I dnes žijeme v převratné době. A časy se mění. To co bylo ještě před časem naprosto
nemyslitelné, se stalo skutečností. Sotva jsme si mysleli, že po covidové pandemii bude
trochu klidu, přišel válečný konflikt na Ukrajině a s tím i obrovská vlna migrace a celá řada
výzev, kterým musíme všichni čelit. Ale i v mém profesním životě došlo ke změně. Nejspíš to
pro řadu z vás nebude nic nového, přesto jsem vám chtěl touto formou a veřejně sdělit,
že jsem byl v lednu tohoto roku jmenován náměstkem ministra vnitra České republiky
a tuto pracovní pozici také vykonávám. Neznamená to ale, že bych žil a pracoval trvale
v Praze nebo, že bych se do Prahy odstěhoval. I nadále žiji a hodlám i nadále žít v mých
rodných Šilheřovicích. Nikam jsem se neodstěhoval a pro obec pracuji jako dosud. Přesto
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vše jsem věděl, že potřebuji nějaký čas na adaptaci v nové funkci na ministerstvu
a na nejbližším zastupitelstvu obce po mém jmenování se funkce starosty vzdám. Není
to proto, že bych si funkce starosty nevážil či bych snad upřednostňoval pozici
na ministerstvu. Naopak právě proto, že mám funkci starosty v hluboké úctě, jsem
na zastupitelstvu obce dne 16.3.2022 na funkci starosty Obce Šilheřovice rezignoval. Učinil
jsem tak na prvním zastupitelstvu obce, které se konalo po mém jmenování do funkce
náměstka ministra vnitra. Neznamená to, že bych ukončil pro obec všechny mé činnosti.
Pro obec Šilheřovice budu pracovat i nadále. Zůstávám zastupitelem obce a také radním
obce. Při mé činnosti pro obec bych velmi rád zúročil nové cenné zkušeností z mé pracovní
pozice na ministerstvu a také, jak jen to bude možné, pomohl naší obci s jejími úkoly
a starostmi. Konečně i slovo starosta vychází pojmově ze slova starat se. A tak to vnímám
i já. Bez ohledu na to, zda-li jsem starosta či nikoliv. Je mi ctí pracovat pro obec Šilheřovice
a je to i nadále mou prioritou. Rád bych vám proto i na tomto místě poděkoval
za dosavadní důvěru, které si velmi vážím a cením, a o kterou bych se rád ucházel
i v nadcházejících podzimních komunálních volbách.
Úvodem tohoto mého příspěvku jsem zmiňoval píseň od Golden Kids. I v té písni se zpívá:
„Musíš plavat, jinak skončíš jako těžký kamení,…. když dnešní den bude zítra včerejší……
časy se mění.“
Mění se mnohé a mnohdy z těch zpráv, které k nám přicházejí, v nás zůstávají obavy.
Přesto věřím, že to přejde a vše v klidu zvládneme. Budu vám společně s vedením obce
i nadále, kde to jen bude možné, nápomocen.
Mgr. Radek Kaňa

ZASTUPITELSTVO OBCE

Výpis z usnesení z 15. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 16. 3. 2022
Zastupitelstvo obce zvolilo:
ad 15/2022/8b V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích do funkce starosty obce Šilheřovice Ing. Stanislava Lipinského
ad 15/2022/9 V souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb.,
o obcích člena Rady obce Šilheřovice Mgr. Radka Kaňu
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 15/2022/1 Program jednání, předložený starostou obce a rozhodlo, že o každém bodu
programu se bude hlasovat samostatně a veřejně
ad 15/2022/3 Ověřovatele zápisu Janu Gebauerovou a Mgr. Zdeňka Žvaku
ad 15/2022/5 Zprávu starosty obce o kontrole usnesení ZO č. 14 konaného
dne 13. 12. 2021
ad 15/2022/12 Účetní závěrku obce Šilheřovice k rozvahovému dni 31. 12. 2021
ad 15/2022/14a Záměr na prodej pozemku parc. č. 1689/23 v k. ú. Šilheřovice paní XXXXX
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ad 15/2022/14bUzavření Smlouvy o koupi nemovité věci parc. č. 1689/23 v k. ú. Šilheřovice
a zároveň pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
ad 15/2022/4 Platnost zápisu ze zasedání ZO č. 14 konaného dne 13. 12. 2021
ad 15/2022/6 Zprávu o činnosti Rady obce č. 64/2021 – 68/2022
ad 15/2022/7 Prohlášení Mgr. Radka Kani o vzdání se funkce starosty obce
ad 15/2022/10 Rozpočtové opatření č. 6/2021
ad 15/2022/11 Zprávu o výsledcích inventarizace majetku obce za rok 2021
ad 15/2022/13 Výroční zprávu Obecního úřadu v Šilheřovicích za rok 2021 o poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb.

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 11. 2. 2022 č. 69/2022
RO schvaluje:
ad 69/2022/4 Záměr na prodej pozemku parc. č. 1689/23, ostatní plocha, jiná plocha
v k. ú. Šilheřovice.
ad 69/2022/5 cenovou nabídku na rekonstrukci schodiště a podesty bytového domu
č. p. 117 od společnosti TOPSTONE, s. r. o., IČ 27782239, se sídlem
Družstevní 442, 753 01 Hranice, za nabídkovou cenu 133.050,40 Kč bez DPH.
ad 69/2022/6 cenovou nabídku na zpracování kompletní projektové dokumentace „Oprava
cesty místní komunikace Na Bělidle“ od společnosti JACKO, p&v s. r. o.,
IČ 27800440, se sídlem Jasmínová 427/8, 746 01 Opava – Jaktař,
za nabídkovou cenu 247.700,- Kč bez DPH.
ad 69/2022/7a výběr zhotovitele dle zprávy o otevírání a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce „Kácení a ošetření dřevin – ZŠ horní budova, Šilheřovice“.
Vybraným uchazečem je Ing. Tomáš Korner, IČ 87574250, se sídlem Hluboká
882/15B, 723 29 Ostrava. Celková cena bez DPH je činí 825.550,- Kč.
ad 69/2022/7b uzavření Smlouvy o dílo na akci „Kácení a ošetření dřevin – ZŠ horní
budova, Šilheřovice“ mezi zhotovitelem Ing. Tomášem Kornerem,
IČ 87574250, se sídlem Hluboká 882/15B, 723 29 Ostrava a objednavatelem
Obcí Šilheřovice.
ad 69/2022/9 rozpočtové opatření č. 1/2022.
RO uděluje:
ad 69/2022/3 souhlasné stanovisko vlastníka komunikace ul. Kostelní, parc. č. 1662/2 v k. ú.
Šilheřovice ke zřízení sjezdu na pozemek parc. č. 618/36 v k. ú. Šilheřovice
pro napojení příjezdu k modulového domu.
ad 69/2022/8 souhlas majitele splaškové kanalizace s napojením rodinného domu č. p. 380
na splaškovou kanalizaci.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 11. 3. 2022 č. 70/2022
RO schvaluje:
ad 70/2022/7a výběr zhotovitele dle zprávy o otevírání a hodnocení nabídek k veřejné
zakázce „Šilheřovice – Oprava propustků přes Šilheřovický potok“.
Vybraným uchazečem je STAVBY A STATIKA spol. s. r. o., IČ 29451809,
se sídlem 1. máje 230, 739 61 Třinec. Celková cena bez DPH činí
1.316.038,51 Kč.
ad 70/2022/7b uzavření Smlouvy o dílo na akci „Šilheřovice – Oprava propustků přes
Šilheřovický potok“ mezi zhotovitelem STAVBY A STATIKA spol. s. r. o.,
IČ 29451809, se sídlem 1. máje 230, 739 61 Třinec a objednavatelem Obcí
Šilheřovice.
RO uděluje:
ad 70/2022/3

souhlas vlastníka sousedního pozemku se stavbou „Plechové garáže“
na pozemku parc. č. 342 v k. ú. Šilheřovice.

RO neschvaluje:
ad 70/2022/4a poskytnutí finančního příspěvku spolku Projekt Hulschiner-Soldaten z. s.,
se sídlem Třešňová 37, 747 23 Bolatice - Borová.
ad 70/2022/4b poskytnutí finančního příspěvku na provoz Linky bezpečí, z. s..
RO nevyhovuje:
ad 70/2022/5 žádosti o bezúplatný převod vodovodního a kanalizačního řádu umístěného
v ulici U Obory, do vlastnictví obce. Rada obce konstatuje, že žadatel
nedoložil všechny nutné podklady potřebné k rozhodnutí, zejména pak
geometrické zaměření předmětného řádu, ze kterého by bylo zřejmé kudy
daný řád vede ani nebyly doloženy žádné doklady týkající se vlastnictví
daného řádu.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Nový systém zasílání složenek za vodné a stočné
Složenky za vodné a stočné jsou nově zasílány e-mailem, těm občanům, kteří adresu již
nahlásili na obecním úřadě. Zbývající občané obdrží složenky do poštovní schránky.
V případě zájmu o zasílání
na epodatelna@silherovice.cz

složenek

na

e-mail,

zašlete

svůj

kontakt

Prosíme o kontrolu e-mailu, popř. poštovní schránky a v případě, že jste složenku zatím
neobdrželi kontaktujte obecní úřad.

Zavření tělocvičny
V době velikonočních svátků, ve dnech 15. - 18. 4. 2022 bude tělocvična zavřena.
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AKTUÁLNÍ VÝVOJ V ŘEŠENÍ PROTIEROZNÍ A PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY OBCE
V návaznosti na rozsáhlé škody na majetku a současně i na zemědělských plochách,
ke kterým došlo při přívalových srážkách v květnu 2021 následkem nadměrného odnosu
orné půdy ze svažitých pozemků v okolí obce, byly nejvíce erozně ohrožené pozemky
zařazeny v rámci LPIS (veřejný registr půdy) mezi silně erozně ohrožené (viz mapka).
Mapka erozně ohrožených pozemků v k.ú. Šilheřovice

Zdroj: Veřejný registr půdy - LPIS (eagri.cz), vrstvy erozní ohroženosti půdy vytváří a aktualizuje VÚMOP
Vysvětlivky k mapce:

V praxi to znamená, že na těchto plochách jsou určeny dotační podmínky stanovující, které
plodiny je možno pěstovat:
Na pozemcích zařazených do SEO (silně erozně ohrožené, v mapce červeně):
•

•

plodiny s nízkou půdoochrannou funkcí neboli erozně nebezpečné plodiny = kukuřice,
brambory, řepa (vč. cukrovky), bob, sója, slunečnice (vč. topinamburu), čirok pěstovat nelze.
Rovněž není povolen úhor bez porostu a plochy bez plodiny.
plodiny se střední půdoochrannou funkcí = řepka, ostatní obiloviny (kromě kukuřice a čiroku)
lze na těchto plochách pěstovat jen s použitím půdoochrannou technologií, tj. např zakládání
porostu do ochranné plodiny nebo rostlinných zbytků, pěstování s podsevem jetelovin, trav,
jetelotrav apod.

Na pozemcích zařazených do MEO (mírně erozně ohrožené, v mapce žlutě):
•

lze pěstovat erozně nebezpečné plodiny neboli plodiny s nízkou půdoochrannou funkcí =
kukuřice, brambory, řepa (vč. cukrovky), bob, sója, slunečnice (vč. topinamburu), čirok
pěstovat jen s použitím půdoochrannou technologií
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Ostatní plodiny, s výjimkou máku setého, u kterého je v odborných kruzích považována
půdoochranná funkce za velice spornou, dokáží zajistit vysokou ochranu půdy před erozí
a následným nežádoucím odnosem přívalovým deštěm.
S ohledem na povodňové události, ke kterým došlo na území obce v loňském květnu, svolal
Státní pozemkový úřad, pobočka Opava, zastoupený vedoucím Ing. Z. Šiškou
a M. Werichovou za účasti ředitele odboru půdní služby Státního pozemkového úřadu,
Ing. F. Pavlíka, Ph.D. a předního odborníka na protierozní a protipovodňovou ochranu,
prof. Ing. M. Dumbrovského, CSc. z VUT Brno, v pondělí 14. 3. 2022 terénní šetření.
Setkání iniciovala pobočka Opava Státního pozemkového úřadu, která vede řízení
Komplexních pozemkových úprav Šilheřovice (KoPÚ).
Účelem šetření bylo posouzení možnosti změny existujícího návrhu ochranné vodní nádrže
v lokalitě severozápadně od ulice Na Bělidle s ohledem na komplikace související
s uspořádáním vlastnických vztahů. Na základě posouzení celé lokality přímo v terénu
a výběru potenciálního alternativního profilu hráze je zvažováno posunutí hráze
cca o 300 m dál od zástavby směrem na severozápad. Zvažované posunutí by umožnilo vyšší
stupen ochrany zastavěného území oproti dosavadnímu návrhu. Pro uvažovanou variantu
je dohodnuto zpracování nové koncepce návrhu, na základě které dojde k finálnímu
posouzení varianty nové ochranné nádrže a přijetí dalších potřebných kroků k její
realizaci.

Očkování psů
V sobotu 21. května 2022 proběhne v obci
očkování psů proti vzteklině.
Očkování proběhne na těchto místech:
-

ulice U Dvora

10.00 – 10.15 hod.

-

před Obecním úřadem (ul. Střední)

10.20 – 11.00 hod.

-

ulice Na bělidle (u domu p. Tomčíka) 11.10 – 11.30 hod.

S sebou si přineste očkovací průkaz a doklad o zaplacení
poplatku ze psů za rok 2022. Pes musí mít náhubek!
Základní očkování je s doplatkem Kč 50,Doočkování již nebude!!!

Uzavření víceúčelového hřiště v Baumšuli
Vážení spoluobčané,
z důvodu rekonstrukce je víceúčelové hřiště ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula
až do odvolání zavřeno.
Děkujeme za pochopení
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EKOLOGICKÁ PORADNA

Buďme zodpovědní, mysleme ekologicky
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
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 opětovně využít 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 světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši obec Šilheřovice zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice vytváří hustou síť sběrných míst,
zajišťuje přepravu sběrných nádob do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu
ušetří Šilheřovice finanční prostředky, které bychom jinak museli utratit na likvidaci
nebezpečných odpadů.
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
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Praktické otázky - odběr od Dodavatele poslední instance (DPI)

- 10 -

- 11 -

FARNOST ŠILHEŘOVICE

VELIKONOCE V DOBĚ VÁLKY
„Vzhůru mrtví!“ Je nejen heslo jedné z divizí francouzské pěchoty, ale také název díla
francouzského spisovatele Jacques Péricarda, který se právě tímto zvoláním proslavil
ve velikonočních bojích I. světové války, o nichž pojednává ve své knize.
I my jsme v současné době svědky válečného konfliktu, který se více či méně dotýká naší
země a každého z nás. Možná jsme si mysleli, že v této moderní době se válka nemůže vést
tak blízko našim domovům, že to jsou již jen historické události či vzpomínky našich
předků podobně jako kniha francouzského spisovatele, že se toho jednoduše nedožijeme.
A i v tak složitém období zasvítá čas Velikonoc, který se blíží a který brzy budeme slavit.
Právě velikonoční události přinášejí povzbudivé poselství, že veškeré zlo, které se na světě
děje, nemá moc ani šanci zvítězit. Zlo totiž plodí vždy jen zlo, ale Kristova smrt na kříži nás
přesvědčuje o vítězství lásky, dobra a míru.
Papež František při bohoslužbě zasvěcení Ruska a Ukrajiny Neposkvrněnému srdci
Panny Marie řekl: „V těchto dnech do našich domovů nadále vstupují výjevy smrti a zprávy
o umírání, zatímco bomby ničí domovy našich bezbranných ukrajinských bratrů a sester. Krutá
válka, která na mnohé dolehla a jíž všichni trpí, vzbuzuje v každém člověku děs a hrůzu.
V nitru pociťujeme svou bezmoc a neschopnost a potřebujeme slyšet: „Neboj se“. Nepostačuje
však jen lidské ujišťování, je nezbytná Boží přítomnost, jistota božského odpuštění, jediného,
které zahlazuje zlo, tlumí zášť, navrací srdci pokoj.“
Neboj se, já jsem přemohl svět a všechno zlé! To je Ježíšova velikonoční radostná zvěst,
která má povzbudit každého člověka naplněného strachem, obavami, nejistotou,
bezmocností… Moc nám všem přeji, abychom v této době poznamenané válečnými
událostmi dokázali zaslechnout Ježíšova utěšující slova. Kéž rozbřesk velikonočního rána
prosvětlí temnou oblohu války a pronikne do srdcí všech lidí. Přeji vám požehnané
Velikonoce!

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Lyžařský výcvik II. stupně ZŠ Šilheřovice
V termínu 14. - 18. února 2022 vyjelo 35 žáků II. stupně a pedagogové na lyžařský kurz
do Horského hotelu a Ski parku Kozubová - v Milíkově, Dolní Lomné.
Ubytováni jsme byli v menším horském hotelu s vlastní sjezdovkou, vzdálenou přibližně
200 metrů od našeho ubytování.
Užili jsme si týden lyžování, soutěžení, zábav, her a dobrého jídla, a to vše za krásného
slunečného počasí. Máme spoustu krásných zážitků a vzpomínek. Už nyní se těšíme
na příští rok!

Elektrárny z blízka
Žáci 9. třídy se v rámci fyziky ocitli na 2 hodiny virtuálně v elektrárnách. Jednu hodinu
ve větrné, vodní a fotovoltaické a pak celou další v Jaderné elektrárně Temelín. Nejenže
si prohlédli elektrárny v místech, kam se lidé jen tak nedostanou, ale také získali mnoho
nových a zajímavých informací. Na závěr si mohli zasoutěžit o ceny, téměř všechny
odpovědi byly správné, ale nejrychleji to „zvládli“ Jan Hanus a Matyáš Reichel.
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Beseda se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou
V pátek 18. 2. k nám zavítala vzácná návštěva - paní spisovatelka Lenka Rožnovská. Přijela
k nám z Bílovce. Paní Rožnovská si připravila besedu pro všechny třídy na prvním stupni.
S dětmi si povídala o tom, co obnáší povolání spisovatelky a ilustrátorky. Děti měly
autorské čtení z knihy Já, štěně, Statečná lvíčata a Mobilmánie v pohádkové říši.

Měsíc olympijských výzev
V měsíci únoru žili žáci 1. i 2. stupně zimní olympiádou. V první a druhé třídě děti oslavily
vítězství našich skvělých sportovkyň Ester Ledecké a Martiny Sáblíkové, kdy si každý žák
vytvořil plakát s informacemi o jedné z těchto sportovkyň. Ve třetí a čtvrté třídě žáci
překonávali své osobní hranice a limity formou plnění osobních a skupinových výzev
(No game, Osobní komfort, Dobrý skutek, Zdravý týden), podle svých aktuálních možností
a schopností. Naši nejstarší prvostupňoví „páťáci“ vyhledávali na internetových stránkách
všechny dostupné informace o našich sportovcích a ty poté skvěle zpracovali
do podrobných plakátů.
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
V únoru a březnu odehráli naši muži tyto přípravné zápasy s těmito výsledky:
Šilheřovice – Hať 2:4
Šilheřovice – Markvartovice 2:5
Šilheřovice – Petřkovice 4:4
Šilheřovice B – Rychvald 6:5
V sobotu 26.3. začíná pro naše muže jarní část fotbalové sezóny, který se
uskuteční v Hrabové od 15:00.
V únoru naši minižáci odehráli výborný turnaj v Hlučíně, který nakonec vyhráli s těmito
výsledky:
Šilheřovice – Darkovice 2:0
Šilheřovice – Hlučín 1:0
Šilheřovice – Darkovičky 6:1
Jako nejlepší hráč turnaje byl navíc vyhlášen Jan Redzina, který hájil barvy našeho týmu.

Pro všechny příznivce šilheřovické kopané jsme připravili tabulku rozlosování pro týmy
mužů A a B, žáků a minižáků k jarní části fotbalové sezóny, kterou najdete v příloze tohoto
zpravodaje.
Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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NOVÁ ŠANCE, Z. S.

Pomoc klientů Nové šance
V minulých dnech připravili klienti v nebytových prostorách této organizace prostory
o rozloze 80 m2.
Abychom mohli pomoci lidem na Ukrajině, bylo potřeba opravit podlahy, opravit zdivo,
vymalovat tyto prostory, natřít okna atd. Jsme rádi, že i naši klienti pochopili, že mohou
pomoci i v tak vážné době.
Do budoucna máme v plánu připravit ještě dalších minimálně 50 m2.
Jsme rádi, že může alespoň malou měrou přispět k nedostatku skladových ploch v Ostravě
a okolí.

POZVÁNKA

Občerstvení zajištěno. Přijďte nás podpořit hasiči Šilheřovice.
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KALENDÁŘ

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2022 partnerských
obcí v rámci česko-polské spolupráce
p. č.

7.

Název akce
Wielkanocna Procesja Konna w
Bieńkowicach
Międzynarodowy Turniej Gmin
Partnerskich w Kregle
Sportovní den partnerských obcí nebo
turistický pochod se zajímavým tématem
Velká noční hasičská soutěž v rámci NHHL

8.

Koncert „Hudba nezná hranic“

9.

Jarmark na granicy w Chalupkach

3.
4.
6.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Koncert Poświęcony Pamięci Franciszka
Liszta i Ludwika van Beethovena
Příhraniční sportovní olympiáda
Výjezdní zasedání v Trojanovicích v rámci
projektu „Společná budoucnost bez
hranic“
Turnaj o pohár starosty obce – kopaná,
žáci
Festiwal Górnej Odry – splyw kajakowy
„Otwieranie Granicznych Meandrów Odry“
Dny obce
Międzynarodowy Turniej Oldbojów w pilce
nożnej o Puchar Wójta Gminy
Krzyżanowice
Tradiční turnaj v minigolfu
ODPUST PÍŠŤ 2022 – bohoslužby,
odpustový koncert duchovní hudby,
zábavní lunapark, tradiční ohňostroj,
odpustové karnevaly, odpustová veselice
před obecním úřadem
Dožínková slavnost
Zahrádkářská podzimní výstava ovoce,
zeleniny a hobby
Chovatelská výstava
Pivní slavnosti
Dożynki Gminy Krzyżanowice w
Chalupkach

Termín
18. 4. 2022
29. 4. 2022
květen 2022

Obec Píšť

květen 2022
14. nebo 15. 5.
2022

Obec Píšť
Obec Hať

2. 6. 2022

Gmina
Krzyzanowice
Gmina
Krzyzanowice
Obec Šilheřovice

3. – 5. 6. 2022

Obec Šilheřovice

11. 6. 2022

Obec Hať

14. – 15. 5. 2022
28. 5. 2022

25. 6. 2022
25. – 26. 6. 2022

Gmina
Krzyzanowice
Obec Hať

2. 7. 2022

Gmina
Krzyzanowice

srpen 2022

Obec Píšť

5. - 8. 8. 2022

Obec Píšť

28. 8. 2022

Obec Hať

září 2022

Obec Píšť

3. – 4. 9. 2022
10. 9. 2022

Obec Píšť
Obec Šilheřovice
Gmina
Krzyzanowice
Gmina
Krzyzanowice
Gmina
Krzyzanowice
Gmina
Krzyzanowice
Obec Hať
Obec Hať
Obec Hať

10. – 11. 9. 2022

24.

Jarmark na granicy w Chalupkach

17. – 18. 9. 2022

25.

Rajd rowerowy w projekcie „Wspólna
przyszlość bez granic“

24. 9. 2022

26.

Miedzynarodowy Festival Orkiestr Detych

25. 9. 2022

27.
28.
29.

Chovatelská výstava
Haťský krmáš ke cti sv. Matouše
Zahrádkářská výstava

24. – 25. 9. 2022
25. 9. 2022
25. 9. 2022
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Organizátor
Gmina
Krzyzanowice
Gmina
Krzyzanowice

30.
31.
32.
33.

Kolaja
Adventní prodejní výstava
Kiermasz Bożonarodzeniowy w ramach
projektu „Wspólna przyszlość bez ganic“
Vánoční ladění

6. 11. 2022
20. 11. 2022
18. 12. 2022
prosinec 2022

Obec Hať
Obec Píšť
Gmina
Krzyzanowice
Obec Hať

Tento kalendář je pouze informativní, upřesnění akcí případně více informací naleznete
na webových stránkách partnerských obcí.

INZERCE
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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.
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