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ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
i když květnové týdny již máme dávno za sebou, ještě se u nich na chvíli zastavíme.
• Mistrem Šilheřovic pro rok 2015 se stali fotbalisté Spodku se svými fantastickými
fanoušky. Blahopřejeme!
• Krásné zážitky přineslo fotbaloví utkání „Ženy vs. Muži 50+“. Výsledek 3-3 není
až tak důležitý, jako skvělá atmosféra a vynikající divácká kulisa. Děkujeme!
• Nohejbalový turnaj ovládla trojice P. Michálek, M. Ziobro, P. Jaloviec.
Blahopřejeme!
• Tenisový titul vybojoval pár M. Lyčka, I. Benčík. Blahopřejeme!
• Soutěž v kreslení pod názvem „Můj den v Baumšuli“ přinesla spousty krásných
obrázků. V dětské kategorii se porota shodla na tomto pořadí: 3. místo A. Feriková, 2. místo - N. Stejskalová, 1. místo – Z. Hudečková. Dospělí soutěžili
ve třech kategoriích: „Dravé mládí“ – 1. místo – L. Lazarová; „Zkušenost“ –
1. místo – L. Maloňová; „Májové veselí“ – 1. místo – P. Thomasová. Blahopřejeme!
Na úvodní straně březnového zpravodaje byla umístěna fotografie našeho prvního obecního
zastupitelstva zvoleného v tehdejším Československu. Díky nápomoci vás občanů se nám
podařilo dát dohromady 18 jmen z 19-ti. Velké poděkování patří paní Sládkové, Bláhové,
Kainerové a panu Svobodovi! Vedení obce se vydalo i na bádání do Okresního archivu
v Opavě.
Horní řada zleva: p. Dudek, p. Janoš, p. Tomčík, p. učitel Stach, p. Himler, p. Gnilka,
p. Kaša, ???, p. Wrobel (velitel Finanční stráže, nebyl zastupitelem obce), p. Duda R.
(správce statku).
Dolní řada zleva: p. Duda, p. Kučatý, Dr. Wodak, p. Černecký, p. starosta Skreczek,
p. Sládek, p. Steiner, p. Salinger, p. Paskuda.
Radní obce se v uplynulém měsíci zabývali možnosti směny pozemků na Pasekách; výzvou
k podání nabídek na rekonstrukci sociálního zázemí horní budovy ZŠ; cenovou nabídkou
na finální zahradnické úpravy v areálu Baumšula; kalkulací nákupní ceny Lesů ČR; a jiné.
Spor ohledně určení právního vztahu k nemovitostem a na vyklizení s potomky rodu
Rothschildů bude pokračovat. Využili svého práva a odvolali se ke Krajskému soudu
v Ostravě.
V následujících týdnech s velkou pravděpodobností nastane větší zájem médií o azylový
dům Nová Šance (bývalé kasárny v lese u Koblova), který se nachází na našem katastru.
Důvodem bude přeměna tohoto zařízení na tzv. Probační dům. Tento pilotní projekt bude
financován Ministerstvem spravedlnosti ČR. Zastupitelé obce na svém posledním zasedání
byli panem Novákem, ředitelem tohoto domu, ujištěni, že se nic nemění a vše bude nadále
fungovat tak, jak tomu bylo posledních 16 let. V areálu bývalých kasáren působí i Charita,
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společnost Kola pro Afriku, nachází se zde také chráněné dílny, cvičné dílny pro stolaře
a zámečníky, sklad nábytku pro sociálně slabé a jiné.
Závěrem nám dovolte popřát nejenom školákům a studentům pohodové, pěkné a ve zdraví
prožité léto naplněné sluncem a řádným odpočinkem. A pokud zrovna budete doma, tak
přijměte pozvání na „Pivní slavnosti“, které se konají 11. července, a kde vám k poslechu
kromě tradiční kapely Ešband zahraje i vyhlášený Akcent. Samozřejmostí je i pozvánka
na víkend 15. – 16. srpna, kdy nás čeká „Odpust“.
Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta

ZASTUPITELSTVO OBCE
Výpis z usnesení z 5 . zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 10. 6. 2015
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 5/2015/8
Zprávu nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření
územního samosprávného celku obce Šilheřovice za rok 2014
ad 5/2015/11 Rozpočtové opatření č. 2/2015 předložené ekonomkou obce p. Ivetou
Čecháčkovou
ad 5/2015/15 Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2014
s vyjádřením souhlasu s celoročním hospodařením, a to bez výhrad
ad 5/2015/18 Záměr na směnu pozemků parc. č. 1335, 1349, 1692/1, 1692/2, 1693/1,
1693/2, 1694/1, 1694/2, 1696 a 1697 vše v k. ú. Šilheřovice, které jsou
v majetku Obce Šilheřovice za pozemky parc. č. 1362/2 a 1358/1 vše v. k. ú.
Šilheřovice, které jsou v majetku Statku Šilheřovice s. r. o.
ad 5/2015/18 Uzavření směnné smlouvy o převodu nemovitostí parc. č. 1335, 1349, 1692/1,
1692/2, 1693/1, 1693/2, 1694/1, 1694/2, 1696 a 1697 vše v k. ú. Šilheřovice
a parc. č. 1362/2 a 1358/1 vše v. k. ú. Šilheřovice mezi Obcí Šilheřovice
a Statkem Šilheřovice s. r. o.
Zastupitelstvo obce projednalo:
ad 5/2015/9 Závěrečný účet obce Šilheřovice za rok 2014 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením obce Šilheřovice za rok 2014, a to bez výhrad
ad 5/2015/17 Výzvu Sdružení obcí Hlučínska o možnosti změny volebních obvodů č. 72,
sídlo: Ostrava město a č. 68, sídlo: Opava pro volby do Senátu Parlamentu
České republiky tak, aby všechny obce a města regionu Hlučínska, které jsou
členy Sdružení obcí Hlučínska, byly připojeny k jednomu volebnímu obvodu
č. 68, sídlo: Opava a rozhodlo o připojení obce Šilheřovice k této výzvě
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
ad 5/2015/6
Zprávu o činnosti Rady obce č. 12/2015 – 18/2015
ad 5/2015/7
Výroční zprávu starosty obce za rok 2014
ad 5/2015/12 Závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za rok 2014
ad 5/2015/13 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Svazku obcí mikroregionu
Hlučínska za rok 2014 Odborem kontroly a sdílených služeb Krajského
úřadu Moravskoslezského kraje
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ad 5/2015/14

Zprávu kontrolní a revizní komise Svazku obcí mikroregionu Hlučínska
o výsledku kontroly hospodaření SOMH za rok 2014

Zastupitelstvo pověřilo:
ad 5/2015/10 Radu obce ke schvalování rozpočtových opatření dle návrhu Finančního
výboru ZO Šilheřovice
ad 5/2015/18 Starostu obce podpisem směnné smlouvy o převodu nemovitostí parc.
č. 1335, 1349, 1692/1, 1692/2, 1693/1, 1693/2, 1694/1, 1694/2, 1696 a 1697 vše
v k. ú. Šilheřovice a parc. č. 1362/2 a 1358/1 vše v. k. ú. Šilheřovice mezi Obcí
Šilheřovice a Statkem Šilheřovice s. r. o. a činnostmi souvisejícími
s převodem výše uvedených nemovitostí
Zastupitelstvo souhlasí:
ad 5/2015/16 S realizací Strategie komunitně vedeného místního rozvoje území Místní
akční skupiny Hlučínsko z. s. na období 2014 – 2020 na svém správním
území

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 11. 5. 2015 č.17/2015
RO schvaluje:
ad 17/2015/2 Záměr na směnu pozemků dle znaleckého posudku o ceně nemovitosti
č. 2015 - 1256 a č. 2015 – 1273 mezi Obcí Šilheřovice a Statkem Šilheřovice
s. r. o.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 20. 5. 2015 č.18/2015
RO schvaluje:
ad 18/2015/2 Text Výzvy k podání nabídek na akci „Hygienické zázemí ZŠ Šilheřovice –
vyšší stupeň“
ad 18/2015/2 Komisi pro otevírání obálek na akci „Hygienické zázemí ZŠ Šilheřovice –
vyšší stupeň“. Otevírání obálek se uskuteční 8. 6. 2015 v 16:30 hodin
ad 18/2015/3 Návrh kupní ceny ve výši 10.891.302,- Kč za převod nemovitosti parc.
č. 1685/3, ostatní plocha v k. ú. Šilheřovice z majetku Obce Šilheřovice
do majetku Lesů ČR
ad 18/2015/4 Zhotovení přístřešku nad dveřmi bytového domu č. p. 117 a vývěsní tabule
u ZŠ č. p. 29
ad 18/2015/5 Provedení úprav svahu u tenisového hřiště ve Sportovně rekreačním areálu
Baumšula Zahradnictvím Korner za cenu 53.880,- Kč bez DPH
ad 18/2015/6 Cenovou nabídku Ing. Andreji Ambrožové, Výdušná 422/19A, 711 00
Ostrava – Koblov na zpracování projektové dokumentace „Revitalizace
stromořadí – lokalita „Orenburg“ ve výši 65.000,- Kč bez DPH
ad 18/2015/7a Zapůjčení 3 ks zahradních setů p. XXXXX, XXXXX, Šilheřovice na den
23. května 2015
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ad 18/2015/7b Zapůjčení 20 ks zahradních setů a várnice Unii rodičů při ZŠ Šilheřovice
na akci Stanování pro děti ZŠ a MŠ Šilheřovice ve dnech 26. 6. – 28. 6. 2015
ad 18/2015/7c Pro akci „Ukončení školního roku stanováním“ výjimku z čl. 3 Obecně
závazné vyhlášky č. 3/2011, o ochraně nočního klidu, a to ve dnech 26. 6.
2015 do 22:00 hod. do 24:00 hod., 27. 6. 2015 od 00:00 hod. do 01:00 hod.
a 22:00 hod. do 24:00 hod. a 28. 6. 2015 od 00:00 hod. do 02:00 hod.
ad 18/2015/7d Výměnu okna v budově č. p. 408 dle cenové nabídky BB okna, Okrajová 4A,
736 01 Havířov ve výši 12. 256,- Kč na náklady nájemkyně těchto
nebytových prostor
ad 18/2015/7d Odpuštění nájmu nebytových prostor č. p. 408 na dobu 4 měsíců v celkové
výši 12.000,- Kč
ad 18/2015/7e Prodloužení pronájmu kinosálu p. XXXXX za stávajících podmínek
ad 18/2015/7f Pro akci „Kácení máje“ výjimku z čl. 3 Obecně závazné vyhlášky č. 3/2011,
o ochraně nočního klidu, a to dne 29. 5. 2015 do 22:00 hod. do 24:00 hod.
a 30. 5. 2015 od 00:00 hod. do 01:00 hod.
ad 18/2015/9 Udělit souhlas Základní škole a mateřské škole Šilheřovice, p. o. s podáním
Žádosti o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání
pro konkurence schopnost, název projektu „Učíme se za pochodu“
ad 18/2015/12 Znění Smlouvy o nájmu prostor sloužících k podnikání mezi Obcí
Šilheřovice a Smolka & Tesař spol. s. r. o., Farní 36, Šilheřovice
ad 18/2015/13 Zhotovení reklamních předmětů Obce Šilheřovice v ceně 15.000,- Kč
RO neschvaluje:
ad 18/2015/8: Poskytnutí příspěvku na úhradu nákladů na poskytování péče o občana
Čtyřlístku, centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava, p. o.

HOSPODAŘENÍ OBCE
Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 5. 2015
do 31. 5. 2015:
ZŠ Šilheřovice – příspěvek 05/2015
KB - Splátka úroku z úvěru
AD-MAR STAVBY, s. r. o. – oprava schodiště ZŠ
OZO – velkoobjemové kontejnery
Jk grant – zprac. žádosti na kompostery
TALPA – RPF, s. r. o. – oprava potoka
Graseko, s. r. o. – regenerace zeleně I. etapa
ČEZ – VO, OÚ, bytové, nebyt. domy
ČEZ Prodej – elektřina ČOV
ALS AGRO – nájem traktoru
CHLEBIŠ s. r. o. – nájem malého traktoru
Deutsche leasing – splátka fekálu
SAO Computers – PC sestavy ZŠ
DEVA F-M s. r. o. – vybavení JSDH

190 000,- Kč
89 286,- Kč
45 395,39 Kč
30 251,- Kč
24 200,- Kč
154 057,68 Kč
578 624,- Kč
30 170,- Kč
33 210,- Kč
16 335,- Kč
14 944,- Kč
10 612,- Kč
349 896,- Kč
18 742,90 Kč

Dále v tomto období obec hradila běžné výdaje spojené s chodem obce, obecního úřadu
a údržbou obce.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Výměna a opis vodoměrů
Od 29. 6. 2015 budou v naší obci probíhat opisy vody, které bude provádět náš zaměstnanec
pan Jaroslav Aujezdský. V době opisu bude p. Verner Kolaska měnit vodoměry na ulici
Kostelní a Školní, ten provede konečný opis vyměněného vodoměru.

Oznámení občanům,
je mi celkem smutno z toho, že musím své
některé spoluobčany informovat o tom, co je to
splašková kanalizace a k čemu slouží. Splašková
kanalizace slouží pouze k odvádění splaškových
vod, to je co nám odteče z dřezu, umyvadla,
vany, sprchovacího koutu, myčky, pračky a
z WC pouze to, co po nás zůstane po vykonání
potřeby a toaletní papír, nic víc. Rozhodně tam
nepatří útržky hader, dámské hygienické
potřeby, obvazový materiál a další tuhé odpady,
včetně zbytků potravin, a to jak rostlinného, tak
živočišného původu. Tuhý odpad se z části
zachytí na česlech - viz foto (nadílka za 3 dny co do splaškové kanalizace nepatří).
Ale z části něco unikne do čerpací jímky, a po nasátí tento odpad zablokuje čerpadlo. Toto
čerpadlo je pak nutno pomocí jeřábu vytáhnout a ručně oddělit čerpací část od elektrické,
vyčistit a znovu složit. Navíc ruční manipulace s čerpadlem není snadná, neboť toto
čerpadlo váží 190 kg.
Pokud dojde k poškození elektrické části čerpadla, musí být oprava provedena
v autorizovaném servisu čerpadel a pro orientaci: oprava čerpadla 35.000,- Kč, pořízení
nového čerpadla 110.000,- Kč. Taktéž částečné přicpání čerpadla zvyšuje spotřebu
elektrické energie, neboť jede ztěžka a musí čerpat delší dobu. Takže veškeré tyto zbytečné
náklady se započítávají do ročních nákladů na provoz čističky a slouží jako podklad
pro výpočet stočného na další rok. Nemyslíte, že sami svou nezodpovědností přispíváme
ke zbytečnému zvyšování ceny stočného, a tímto si sami sobě zbytečně vytahujeme peníze
z peněženky.
Zbytky potravin sice čerpadlo určitě nepoškodí, ale za to slouží jako zásobárna potravy
pro potkany, kteří při dostatku potravy se velice dobře množí, a při naší kanalizaci, která
měří 12 km bez domovních přípojek, nemají jenom dostatek potravy, ale přímo švédský
stůl, jen si vybrat.
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Dále bych Vás chtěl informovat o tom, že pokud se vám ucpe domovní přípojka, musíte
si její vyčištění zajistit sami, a to buď sami svými silami, a že se rozhodně nejedná
o příjemnou práci, vás mohu ze svých zkušeností ujistit, a to pomíjím možnost infekce.
Pokud to nezvládnete vlastními silami, budete zřejmě donuceni pozvat si odbornou
a patřičně vybavenou firmu, která tuto práci provede, ale taky za patřičně mastnou cenu.
Nejsou to náhodou opět zbytečně vyhozené peníze?
A nakonec co je to domovní přípojka kanalizace. Podle zákona o vodovodech a kanalizacích
se domovní přípojkou rozumí potrubí od výstupu z napojené nemovitosti po zaústění
do hlavní kanalizace, v celé její délce je majetkem vlastníka nemovitosti.
Na úplný závěr bych Vás chtěl požádat, abychom si přestali plést splaškovou kanalizaci
s popelnicí nebo kompostérem a opravdu tam vypouštěli jen to, co tam patří. A proto, než
tam něco vhodíme, co tam nepatří, zamysleme se nad tím, zda činíme dobře a zda tímto
konáním nevytahujeme sobě a svým spoluobčanům zbytečně peníze z peněženek.
Děkuji za pochopení
Verner Kolaska
vedoucí ČOV

Změna systému vývozu velkoobjemových kontejnerů
Z důvodu velkého nepořádku vždy po přistavení kontejnerů, budou kontejnery přistaveny
na jednom místě v obci - na parkovišti pod kostelem. Pracovníci OZO Ostrava budou tento
odpad třídit (pneumatiky, nebezpečný odpad, nábytek, elektroopad atd.)

Kontejnery na velkoobjemový odpad
budou přistaveny
v sobotu 18. července 2015
v době od 8:00-12:00 hodin
na parkovišti pod kostelem.
Prosíme občany, aby v tento den neparkovali na parkovišti!
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První obecní zastupitelstvo
Jak již bylo uvedeno v úvodním slovu tohoto
zpravodaje, podařilo se nám s pomocí občanů obce
a bádáním v okresním archivu dát dohromady 18
jmen prvního obecního zastupitelstva 1923 – 1927.
Chybí nám pouze jedno jméno, jedná se o jméno
pána na fotografii zastupitelstva stojícího 3. zprava.
Prosíme Vás tedy, jestli někdo ví, kdo je to,
informujte nás o tom.
za obecní úřad
Lenka Šomodi

Kontejnery na bioodpad
V měsíci květnu 2015 byly v obci přistaveny kontejnery, kde můžete vhazovat bioodpad,
které naleznete na ulici Sokolská – u fotbalového hřiště a na ulici Střední - za prodejnou
TEMPO. Další kontejner bude přistaven na ulici Polní – na hřbitově. Pro informaci
uvádíme, co do kontejneru patří a co ne. Prosíme, dbejte na to a nevhazujte věci, které
do tohoto kontejneru nepatří, znehodnotíte pak jeho obsah.
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EKOLOGICKÁ PORADNA
Ekolamp učí děti třídit odpad
Prostřednictvím ekologické a environmentální výchovy se děti
ve školách učí odpovědnému chování vůči přírodě i sobě navzájem.
Proč je ochrana životního prostředí důležitá, pomáhá dětem pochopit
i školní recyklační program RECYKLOHRANÍ aneb Ukliďme si svět,
který pořádají kolektivní systémy EKOLAMP, ASEKOL, ECOBAT
a ELEKTROWIN. Program, do kterého se zapojilo již více než 3200
škol po celé České republice, vysvětluje dětem důvody, proč je třeba
třídit a recyklovat odpady – vysloužilé zářivky, malá i velká
elektrozařízení, baterie i jiné druhy odpadu.
Výchově k ekologii a ochraně životního prostředí se učily děti
ve školách již za první republiky, dnešní žáčci se navíc dovídají, jak
šetřit energii a přírodní zdroje, jak pečovat o krajinu a zvířata v ní.
K dětem se tak dostane nepřeberné množství nových informací
a zajímavých poznatků. Je ale vůbec možné se v tom všem jednoduše vyznat? Vezměme
si například odpady – sbírá se vše od papíru, plastů, baterií, zátek až po lednice a bioodpad.
Které z dětí a jejich rodičů například ví, jak správně naložit s nefunkční zářivkou?
Na ekologii hravě
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Zpětným odběrem a recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá kolektivní
systém EKOLAMP, který také vytvořil naučně zábavný portál EKOLAMPOV.
Ve virtuálním ekoměstečku si mohou návštěvníci vybudovat šetrné bydlení a vyzkoušet
si své znalosti z ekologie. Portál pomáhá nejen dětem pochopit, jaký vliv má naše chování
na budoucnost planety. Obyvatelé Ekolampova plní úkoly, vzdělávají se, sdílejí
své zkušenosti, diskutují se svými sousedy a při tom všem se hlavně dobře baví. Zastavte
se u nich na návštěvu, nudit se nebudete.
Cílem kolektivního systému EKOLAMP je začlenit problematiku zpětného odběru zářivek
do komplexní mozaiky ekologické výchovy. Zářivky šetří elektrickou energii, ale jelikož
obsahují rtuť, nesmějí končit v běžném směsném odpadu. Sbírají se odděleně do speciálních
sběrných nádob, které jsou umístěny ve sběrných dvorech, v obchodech s elektrem,
na městských úřadech a institucích, ale i v řadě firem. Díky recyklaci se daří použít více než
95 % materiálu z úsporných zářivek znovu ve výrobě.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Do čeho se sbírají staré spotřebiče
Množství spotřebičů, které každoročně vysbírá největší český kolektivní systém
ELEKTROWIN, se pohybuje v desítkách tisíc tun. Proto byly postupně vyvinuty sběrné
prostředky různých typů a s různým účelem. Některé můžete vidět ve sběrných dvorech,
kde usnadňují práci jejich obsluze, jiné potkáte přímo v ulicích.
Na sběrném dvoře nejde přehlédnout velkoobjemový WINTEJNER. Vyrábí se ve dvou
provedeních. Jedno slouží výhradně na chlazení, ve druhém – rozděleném uvnitř přepážkou
– WINTEJNER shromažďuje odděleně velké a malé spotřebiče.
Nedávno byl ukončen pilotní projekt MINIWIN. Testovaly se v něm různé konstrukce
menších plnostěnných kontejnerů s děleným vhazovacím otvorem umístěným vpředu.
Model, který se v praxi nejlépe osvědčil, se také dostal do výroby. Celkem jich
ELEKTROWIN rozmístil 1500. MINIWINy jsou nabízeny jak sběrným dvorům, tak
vybraným prodejcům. U prodejců můžete také stále častěji vidět speciální kontejnery
na drobné spotřebiče. V prodejnách velkých řetězců mají dokonce speciální design
vyrobený pro ně přímo na míru.
Sběrné prostředky u prodejců ale ELEKTROWIN rozmisťuje už několik let. Původně
to byly koše s vyměnitelnými bagy o objemu 0,25 ccm, do kterých se vejde vejde kolem 30
fénů, kávovarů nebo žehliček, případně 6-8 vysavačů či mikrovlnek. S těmito koši se můžete
setkat i na akcích, jako je například stále populárnější Jízda do stanice Recyklace
s možností odevzdat staré elektro na vlakových nádražích a ve vybraných spojích Českých
drah.
Nejviditelnější jsou ale venkovní, tzv. Malé kontejnery ELEKTROWINU umisťované
ve spolupráci s městy a obcemi na veřejných prostranstvích. Po celé republice jich můžete
potkat na 500. Pozornost upoutávají svou výraznou červenou barvou. Umožňují chovat
se ekologicky i obyvatelům malých obcí, které nemají sběrný dvůr. Staré elektro do
směsného odpadu prostě nepatří.
Kromě snazší manipulace s odevzdanými spotřebiči mají tyto sběrné prostředky jedno
společné: jsou uzamykatelné a chrání tak elektro určené k recyklaci před nenechavýma
rukama zlodějů.
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Výňatek z Opavského a hlučínského deníku ze dne 26. 5. 2015
Šilheřovický dub je ve finále ankety Strom roku 2015
Šilheřovice – Mezi dvanáctkou finalistů v celostátní anketě Strom roku 2015 je také jeden
ze zámeckého parku v Šilheřovicích. V první polovině 19. století nechali park vybudovat
majitelé panství z rodu Eichendorffů a dub byl zřejmě mezi stromy, které v něm tehdy
rostly. Studentky šilheřovické hotelové školy zapojily fantazii a vymyslely příběh, podle
kterého strom zasadil chlapec jménem Max z lásky k milované Leontýnce. Dubový kmet ve
věku zhruba 460 let teď zabojuje o přízeň a finanční podporu veřejnosti, pro kterou bude
zpoplatněné finálové hlasování zahájeno 15. června na webových stránkách
www.stromroku.cz.
„V Šilheřovicích je mnoho stromů, které by potřebovaly ošetřit. Výtěžek hlasování pro dub
by proto chtěla školy věnovat na péči o ně nebo na výsadbu nových, říká koordinátorka
ankety Andrea Krůpová z Nadace Partnerství. Hlasování potrvá do 10. října a slavnostní
vyhlášení se uskuteční 20. října u příležitosti Dne stromů. Vítězný strom získá kromě titulu
i poukaz na arboristické ošetření od firmy Prostrom Bohemia a postoupí do mezinárodního
kola ankety Evropský strom roku 2016. Oblíbenou anketu letos už po čtrnácté pořádá
Nadace Partnerství.
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Muzeum hlučínska získalo Zvláštní cenu
Muzeum Hlučínska právě získalo Zvláštní
cenu na XIII. ročník prestižní Národní
soutěže muzeí Gloria musaealis v kategorii
Muzejní počin roku 2014 za svou unikátní
expozici „Kdo jsou lidé na Hlučínsku“, která
zachycuje
pohnutou
historii
regionu
na příbězích konkrétních lidí. V Obecním
domě v Praze cenu převzali ředitel muzea
a spoluautor expozice Metoděj Chrástecký,
tvůrce scénáře a architektonického řešení
scénograf David Bazika, historikové Jiří
Jung a Jiří Neminář, grafik Vladimír Kotek,
autor filmové části expozice David Jařab
a také starosta města Hlučín Pavel Paschek.
Expozici muzeum otevřelo v lednu loňského roku po sedmi letech systematické práce.
Nejnáročnější část se odehrávala v terénu při sběru materiálů a natáčení vzpomínek
pamětníků. „Byla to krásná práce, poučná. Hovořit o historii s lidmi, kteří se jí osobně
dotýkali, je daleko emotivnější, než prohledávání archivů. Krásné bylo například natáčení
s tehdy stoletým Karlem Sládkem ze Šilheřovic, který vyprávěl o své neuvěřitelné desetileté
válečné anabázi, navíc měl krásné vzpomínky na svou službu přímo u Rothschildů.
Zachytili jsme jeho unikátní vzpomínky pro příští generace,“ líčí Metoděj Chrástecký.
O ceně rozhodovala odborná porota, jejíž členové se nejprve přijeli do Muzea Hlučínska
podívat oficiálně, poté během půl roku postupně navštívili expozici inkognito,
aby se přesvědčili, že muzeum naplňuje avízovaný program. Expozice nabízí ucelený pohled
na pohnutou a zcela specifickou minulost, kterou Hlučínsko v průběhu svého vývoje
prodělalo. Expozici tvoří tři výstavní celky umístěné na nádvoří, v přízemí a v podkroví
hlučínského zámku. V exteriéru je na šesti cihlových stěnách několik desítek pro Hlučínsko
zásadních dějinných událostí. Druhý výstavní celek je situován do přízemí bývalé
hospodářské budovy hlučínského zámku a tvoří ho šest tematických celků nazvaných Války
a armády, Hranice území, Správa území, Rodina, Ekonomika a Identita. Doplňuje ho šest
informačně bohatých krátkých stylizovaných filmů a graficky zajímavě uspořádané
dokumenty, fotografie a předměty vložené do nezvyklých souvislostí. Závěrečná expoziční
část v podkroví nazvaná Paměť národa přibližuje jedinečné a autentické individuální osudy
a příběhy obyvatel formou videozáznamů. „Vše dokresluje atmosféra zámecké půdy, která
navozuje dojem dávno zašlých dob, malých pokladů, na které padl prach, nažloutlých
milostných dopisů a zapomenutých hraček. Exponáty a fotografie tak střídavě vystupují
z šera podkroví a zase ve tmě mizí. V zrcadlové ploše návštěvník mezi portréty mlhavě vidí
i svůj odraz na pozadí fotograficky zachyceného shromáždění lidí z Hlučínska. Je to pro něj
sugestivní zážitek, neboť se tak stává součástí dějin, které tvoří,“ popisuje ředitel
Chrástecký.
Stálá expozice vznikla za významné podpory občanského sdružení Společnost přátel Muzea
Hlučínska
a
města
Hlučín
a
s přispěním
dotace
z evropských
fondů.
„Podporu instituce, jako je muzeum, považujeme za naprostou samozřejmost. Ovšem
v Hlučíně je o to významnější, že tady zachycuje velmi pohnutou historii regionu. Při první
návštěvě mě expozice zasáhla hluboce i osobně, když jsem mezi historickými dokumenty
objevil fotografii svého prastrýce Alfréda Pchálka. Myslím, že takto osobní vztah k výstavě
našlo mnoho obyvatel Hlučínska,“ uvedl starosta Hlučína Pavel Paschek.
Ivana Gračková
tisková mluvčí města Hlučín
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Historie obce
Při návštěvě Okresního archivu v Opavě narazilo vedení obce na mnoho zajímavosti
z historie obce.
Pro zajímavost výňatek z „Adresáře politického okresu Hlučín“ :
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PODĚKOVÁNÍ

Bylo nás pět!
Chtěla bych touto cestou poděkovat p. Čecháčkovi Janu
za nádherné odpoledne 3. 6. 2015, které nám umožnil společně
prožít. Kolem 11. hodiny nás postupně posvážel před Honzíkovu
hospodu, pak jsme krásně poobědvali, potom přijel koňský kočár, do kterého jsme
nasedli, a dvě hodiny nás za výkladu p. Čecháčka povozil po okolní krajině.
Doznít jsme nechali krásné slunečné odpoledne na terase u Honzíka.
Za nás všech pět L. S.
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CHARITA HLUČÍN
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MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE
V letošním školním roce navštěvovalo mateřskou školu 50 dětí, z toho 15 předškoláků.
Po celý rok pracovaly podle schváleného Školního vzdělávacího plánu. Děti se postupně
seznamovaly s tématy z přírody, techniky, zdraví a těla, prohloubily si znalosti z oblasti
fauny i flory. Nezanedbatelnou součástí jejich dne v mateřské škole byla také tělesná,
hudební, výtvarná i pracovní výchova. Již od nejmenších dětí jsme spolu procvičovali
předmatematické představy. Zkrátka ŠVP odpovídal názvu: „Co všechno chceme znát“.
Předškoláci se navíc v odpoledních činnostech zaměřovali na grafomotorické cviky,
zrakové a smyslové vnímání apod. Po zápisu do ZŠ odejde do školy 13 dětí, dvě děti získaly
odklad školní docházky.
V únoru 2015 navštívila po 16 letech naši mateřskou školu ČŠI, a tak bylo nasnadě,
že našla několik námětů ke zlepšení práce s dětmi, všechny učitelky se zapojily do dalšího
vzdělávání a samostudia. Připomínky technického rázu k vylepšení zahrady byly již v době
návštěvy ČŠI řešeny.
Během roku odešla na mateřskou dovolenou G. Kaločová a je nám moc líto, že ani
ona, ani její zástupkyně nebudou na naší MŠ již dále působit. Dle nové úpravy zákona
nesplňují předpoklady pro vhodnou kvalifikaci. Kdo tedy bude v MŠ od září ještě nevíme.
Rozhodne o tom paní ředitelka Mgr. Silvie Žvaková.
Od září se chystají také změny v samotném režimu MŠ. Na pokyn ředitelky školy
budou děti rozděleny do homogenních tříd podle věku dětí na třídu 3-4 letých a 5-7 letých
dětí.
Akcí v letošním roce bylo také mnoho, z poslední doby to byla besídka ke Dni matek,
divadelní představení pro děti v MŠ, vystoupení Majičku pro obec i veřejnost, Den dětí
připravený rodiči, Sportovní olympiáda mateřských škol a čeká nás výlet na Pustevny
a každoroční společné fotografovaní dětí.
Celý rok byl nabitý zážitky.
Přejeme všem dětem i Vám dospělým o prázdninách hodně odpočinku a sluníčka.
Poděkování patří všem rodičům, kteří se zapojili do příprav různých akcí, sponzorům
a rodičům, kteří neváhali věnovat svůj volný čas a prostředky při přepravě dětí na různá
vystoupení a všem, kteří nám jakkoliv v tomto školním roce pomohli.
Jana Návratová a kolektiv MŠ

DFS MAJIČEK
Náš malý dětský souborek Majiček, který je činný již od roku 1999 a vystřídaly se v něm
už desítky dětí, byl aktivní i toto jaro.
A to hned na jeho začátku, kdy „Majičkovci přivítali svými pěsničkami a říkankami
naše nejmenší občánky,
pak přispěli k dobré náladě při stavění a kácení májky v areálu Baumšula,
potěšili také členy a členky místního „Klubu důchodců“
a radost přinesli také seniorům v „Domově pod Vinnou horou“ v Hlučíně.
Dále se soubor Majiček zúčastnil nového projektu
Sdružení obcí Hlučínska a polských gmin
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s názvem „Přijeďte nás navštívit aneb zazpívejme si hlučínské a polské lidové písně“,
v rámci kterého se naše děti představily s pěveckým vystoupením
písní z našeho Zpěvníku hlučínských a polských lidových písní,
a to nejprve v OC Nová Karolína v Ostravě a koncem června ještě zazpívají
tyto hlučínské a polské pěsničky v Polsku v Krzyzanowicach.
Před prázdninovým odpočinkem bychom chtěli srdečně poděkovat radě OÚ
za finanční podporu a hlavně také rodičům za ochotu a spolupráci
především při převozu dětí.
Přejeme všem našim příznivcům a všem našim občanům krásný a příjemný letní čas.
Majičkovci, Marcela Šlosárková a Barbara Slavíková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Akce ZŠ v květnu a červnu 2015
Datum

Akce

7.5.

KVĚTEN

Den matek v Kulturním domě Šilheřovice
Sportovní olympiáda přátelství v Polsku – naše škola získala
11.5.
pohár za 2. místo, nejlepší atletkou olympiády se stala
Kateřina Blahová
Návštěva knihovny – žáci 1. tř. si poprvé vypůjčili knihy
12.5.
a stali se oficiálními čtenáři knihovny
14.5.
Dopravní výchova 4. tř. v Hlučíně
Divadlo loutek Ostrava – představení Hodina Komenského
19.5
navštívila 5. a 6. třída
Atletická olympiáda v Hlučíně – v atletických disciplínách
20.5.
se utkali žáci 4. – 9. třídy.
25.5.
Školní výlet 6. – 8. tř.: Zlaté Hory, Rejvíz
Školní výlet 1. stupně: Helfštýn, Zbrašovské arag. Jeskyně,
26.5.
Teplice nad Bečvou
28. – 30.5. Školní výlet 9. tř. – Žilina, Rajecká Lesná
Beseda v Baumšuli v rámci grantu EU a příhraniční
spolupráce pro ZŠ Šilheřovice a ZŠ Chalupky:
- canisterapie - ukázku práce terapeutických psů
předvedla p. Šárka Blokeschová
- včelařství – zajímavosti o tomto oboru přednesl
29.5.
žákům p. Bohuslav Dvořák
Chtěli bychom touto cestou p. Blokeschové a p. Dvořákovi
velmi poděkovat za ochotu a spolupráci.
Zaměstnancům OÚ děkujeme za přípravu občerstvení pro
všechny zúčastněné a vstřícnost během obsluhy dětí.
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Datum
1.6.
1.6.
2.6.
2.6.
3.6.
4.6.
5.6.
8.6.

ČERVEN

16.6.
18.6.
19.6.
24.6.
25.6.
25.6.
26.6. –
28.6.
25.6.
26.6.

Akce
Výtvarná soutěž EVROPA POMÁHÁ – žákyně 8. třídy
Eva Čecháčková získala 1. místo
Eva Lazarová získala 2. místo
Den dětí – netradiční olympiáda pro 1. stupeň
Focení žáků
Třídní schůzky s rodiči žáků
Dramatický kroužek zahrál dětem v MŠ pohádku Koráb
Viktoria
Představení Koráb Viktoria předvedl dram. kroužek i
veřejnosti v sále OÚ
Koráb Viktoria – dram. kroužek své představení předvedl
žákům 1. stupně
Přátelský turnaj 5. tříd ve vybíjené se ZŠ Markvartovice,
Odveta s návštěvou ZŠ Markvartovice je plánovaná na
poslední týden v červnu.
Dopravní výchova pro žáky 2. stupně s přednáškou Policie
ČR (školní hřišti na ulici Kostelní 230)
Olympiáda základních škol v Baumšuli (Šilheřovice x
Chalupky) v rámci grantu EU
Fotbalový turnaj tříd 2. stupně v areálu Baumšula - grant
EU
Město Hlučín získalo dotaci na projekt ZDRAVÉ MĚSTO,
proto proběhne Den zdraví právě v Hlučíně. Za naši školu
vystoupí kroužek Rytmiky pod vedením Mgr. Kačmářové
Loučení s 9. tř. a rozdání vysvědčení vycházejícím žákům
Dolní Vítkovice – 2. – 5. tř. VELKÝ SVĚT TECHNIKY,
1. tř. – DĚTSKÝ SVĚT
Akce UR - stanování na hřišti TJ Šilheřovice – letošní téma
NA DIVOKÉM ZÁPADĚ (ZŠ se podílela na výzdobě)
Rozloučení s 9. třídou a slavnostní předání vysvědčení
vycházejícím žákům (Mgr. Ďurajková)
Zakončení školního roku a předání vysvědčení žákům 1. – 8.
třídy

Na každém konci je hezké, že něco nového začíná
Devět let od doby, kdy jsme zahájili základní školní docházku, uběhlo jako voda.
Z malých a nesmělých školáčků s aktovkou na zádech se pomalu staly mladé ženy a mladí
muži, kteří stojí na prahu nové životní etapy, nových zkušeností, zážitků a nových
přátelství.
Hodně jsme se toho naučili a hodně toho ještě neznáme. Jedna životní etapa končí.
Jaká bude naše další cesta? Co nám život přichystá? Nevíme, co přijde, ale víme, že mnohé
se změní. Rozčarování z toho, že něco končí, střídá dojetí, smutek a pocit jakési nové
zodpovědnosti. Vlastně až nyní jsme si uvědomili, že od této chvíle půjdeme každý
- 22 -

svou cestou a že to, kam dojdeme, závisí na každém z nás. Na něco budeme vzpomínat rádi,
na něco méně. Uznáváme, že mnohé třeba nedokážeme teď ani náležitě ocenit.
Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení naší základní školy, všem učitelům
a především naší třídní učitelce, Mgr. Kataríně Ďurajkové, za vstřícnost, podporu a starost,
kterou s námi měla. Velký dík patří rovněž našim rodičům, kteří s námi onen devítiletý
maratón vydrželi, a že při nás stáli v každé situaci.
Kolektiv žáků 9. třídy

Atletické mistrovství základních škol Hlučínska
Dne 20. 5. 2015 se konal již třetí ročník atletického mistrovství základních škol Hlučínska.
Tento ročník pořádala Základní škola dr. Miroslava Tyrše v Hlučíně.
Na místo konání se sjela celá řada sportovců okolních základních škol a samozřejmě
nechyběli ani zástupci naší školy.
Žáci soutěžili ve třech kategoriích, a to 1. kategorii zastupovali žáci 4. a 5. tříd, 2. kategorie
byla zastoupena žáky 6. a 7. tříd a konečně 3. kategorii zastoupili žáci 8. a 9. tříd. Naši žáci
soutěžili ve všech kategoriích a se svými protivníky se utkali v těchto sportovních
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disciplínách: v běhu na 50 a 60m, v běhu na 200, 400 a 600m, ve skoku dalekém a vysokém,
v hodu medicinbalem a ve vrhu koulí. Poslední disciplínou byla štafeta. V ní si štafetový
kolík předávali vždy dva kluci a dvě děvčata z příslušné školy. A pozor, jako bonus běžel
se svými žáky vždy jeden z učitelů jako pátý článek celého štafetového „hada”.
V silné konkurenci zúčastněných sportovců proplula jako akvarijní rybka mezi žraloky
naše Katka Blahová a doplavala si pro krásné druhé místo v běhu na 400m. Získala tedy
diplom a stříbrnou medaili. Srdečně blahopřejeme a všem ostatním sportovcům
a sportovkyním naší školy děkujeme za skvělou reprezentaci.
Za ZŠ Šilheřovice Mgr. Lucie Plačková

Canisterapie, Včely
Víte, podle jakých kritérií si vybírat nového pejska? Co všechno musí mít, aby byl u vás
doma šťastný? A k čemu všemu nám tito domácí mazlíčci slouží? Že ne? Tak žáci naší školy
už to všechno vědí. A nejen oni. Spolu s nimi si pár zajímavých informací přijeli
vyslechnout i naši kamarádi z Polska, a to z polské ZŠ v Chałupkách.
V pátek 29. 5. přijala naše pozvání paní Šárka Blokeschová z Bolatic, která provozuje
chovnou stanici psů. S sebou si přivezla své tři čtyřnohé kamarády a v krásném prostředí
šilheřovické „Baumšuly” předvedla dětem nejen výcvik pejsků, ale také nám prozradila
něco o různých rasách, o tom, jak se o pejska správně starat a především nám vysvětlila,
co je to canisterapie a k jakým účelům můžeme ještě takového psa využít. Sami určitě víte,
že pes není jen pro potěšení, ale že také pomáhá lidem v různých situacích.
Tímto bychom chtěli paní Blokeschové a jejím třem „figurantkám” ještě jednou moc
poděkovat.
Určitě všichni víte, jak to bolí, když vás píchne včela… Ale víte také něco o tom, jak
to u takových včel vlastně chodí? Naši žáci a jejich polští kamarádi jsou opět o krok napřed.
Další pozvání na šilheřovickou „Baumšulu” přijal i pan Ing. Bohuslav Dvořák, který se už
asi 9 let zabývá včelařením. Přivezl s sebou i malý přenosný včelín, aby žákům názorně
přiblížil, kde včely „bydlí” a jak to u nich vypadá. Prozradil mnoho zajímavostí z včelího
života a zodpověděl nepřeberné množství otázek dětí.
I jemu velice děkujeme za poutavé a zajímavé vyprávění.
Za žáky a pedagogický sbor Mgr. Lucie Plačková
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STŘEDNÍ ŠKOLA STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ,
GASTRONOMIE A SLUŽEB SČMSD ŠILHEŘOVICE S. R. O.
Stromem roku 2015 by mohl být šilheřovický dub
Studentky 1. ročníku oboru Analýzy potravin SŠ v Šilheřovicích se se svými spolužáky
aktivně zapojují do celostátní ankety Strom roku 2015, kterou pořádá Nadace partnerství.
Dub zimní, který se nachází v šilheřovickém parku v blízkosti Neptunovy kašny, byl
uvedenými studentkami do této hlasovací ankety vybrán a přihlášen a díky svému kouzlu,
majestátnosti a příběhu, který vymyslely navrhovatelky, postoupil do celostátního finále
jako jediný strom Moravskoslezského kraje.
Proto se obracíme na všechny občany Šilheřovic, aby snažení mladých nadšenců velmi
jednoduše podpořili, a to svým podpisem na hlasovací archy/ příp. zasláním DMS/,o jejich
umístění budete včas informováni prostřednictvím letáků, které budou umístěny po celé
obci. Hlasování začíná 15. června 2015 a končí 10. října 2015. Vyhrává ten strom, který
získá nejvíce hlasů. Pokud by se tímto stromem stal šilheřovický dub, získala by obec
finanční prostředky na odborné ošetření stromů stávajících, případně na výsadbu stromů
nových. Zároveň by Šilheřovice měly možnost celostátně se zviditelnit.
Věříme, že naše společné snažení přinese patřičný efekt a zcela dobrovolné a nezištné úsilí
mladých středoškolaček nebude marné. Děkujeme moc!

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE - KVĚTEN
V květnu odehráli minižáci, žáci, dorostenci a muži následující zápasy:
MINIŽÁCI
Šilheřovice – Dobroslavice 2:4
Hať – Šilheřovice 19:1
Darkovičky – Šilheřovice 14:3
Šilheřovice – Píšť 1:9
Kozmice – Šilheřovice 8:1
ŽÁCI
Šilheřovice – Bolatice 1:6
Vřesina – Šilheřovice 7:0
Šilheřovice – Štěpánkovice 2:10
Šilheřovice – Darkovice 6:5
Chuchelná – Šilheřovice 3:2
DOROST
Hněvošice – Šilheřovice 1:3
Šilheřovice – Těškovice 4:2
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Darkovice – Šilheřovice 1:3
Šilheřovice – Bolatice 1:2
Raduň – Šilheřovice 3:5
MUŽI
Velká Polom – Šilheřovice 1:1
Šilheřovice – Ostrava-Jih 5:2
Kozmice – Šilheřovice 3:4
Stará Bělá – Šilheřovice 2:4
Šilheřovice – Hlubina 1:1
Dne 30. 5. se také uskutečnil tradiční venkovský turnaj mužů, ve kterém po 4 - leté
nadvládě Kocurkova, zvítězili hráči Spodku. I přes občasnou nepřízeň počasí se celá akce
velmi vydařila a organizátoři se těší, že všechny účastníky uvidí příští rok na dalším,
tentokrát již 17. ročníku turnaje.
Poděkování sponzorům turnaje:
Ing. Pavlínek
Jan Čecháček st.
Martin Fulneček
Jan Svěrkoš
Karel Uvira
Restaurace Stará pekárna
Restaurace Na náměstí
Petr Válek
Libor Pindur
Jiří Haladej

M + K Pekárna
Stolařství Hudeček
Katka Lazar Fulnečková
Jan Miník
Lumír Vařecha
Petr Schindler
R. Čuraj
Jiří Thomas
Štěpán Kopia
DB Trans

VÝSLEDKY A KONEČNÁ TABULKA TURNAJE
Spodek – Střed 1:0
Kocurkov – Vrch 1:2
Ženy – Muži nad 50 let 3:3
Spodek – Vrch 1:0 PR
Kocurkov – Střed 2:1
Spodek – Kocurkov 2:1 PR
Střed – Vrch 1:0
TÝM

V

VP

PP

P

BODY

SPODEK

1

2

0

0

7

VRCH

1

0

1

1

4

KOCURKOV

1

0

1

1

4

STŘED

1

0

0

2

3

VYSVĚTLIVKA
PR – penaltový rozstřel
V – vítězství = 3 body
VP – vítězství na penalty = 2 body
PP – prohra na penalty = 1 bod
P – prohra = 0 bodů
Při rovnosti bodů mezi týmy rozhodoval vzájemný zápas.
- 26 -

POZVÁNKA
Poslední zápas sezóny mužů se odehraje v sobotu 20. 6. 2015 od 17:00 s týmem SOKOL
Fryčovice.
Ve dnech 11. – 12. 7. 2015 se na hřišti TJ SOKOL Šilheřovice uskuteční tradiční
dorostenecký turnaj Zlatý kahan, o jehož podrobném programu budeme dále informovat.
Srdečně zveme všechny fanoušky.
Děkujeme za diváckou podporu v průběhu celé sezóny.
Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Žvaka

PARK GOLF CLUB OSTRAVA

Od letošního roku jsme v MŠ a ZŠ ve spolupráci s Českou golfovou federací započali
projekt Se školou na golf! Cílem tohoto projektu je rozšířit podvědomí o golfu a ukázat jak
dětem, tak rodičům, že golf je přístupný všem! Tréninky na dolním stupni probíhají 1x
týdně za cenu 150 kč/měsíčně.
Zároveň bychom rádi informovali o možnosti vyzkoušení si golfových tréninků pro děti
na cvičné louce v Šilheřovicích úplně zdarma! Vstup do klubu pro děti do 11 let ZDARMA!
Tréninky probíhají 3x týdně, kde je také zařazen trénink fyzické přípravy! Více informací
na mailu ondra.chlebis@seznam.cz, tel. 737 811 494, web: golf-ostrava.cz, tcmpgcmo.rajce.idnes.cz, facebook – Park golf club Ostrava. My vám ukážeme, že golf není
nudný a tak nákladný ☺
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KALENDÁŘ

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

Název

Pořadatel

Místo

26. - 28. června 2015 Stanování

Unie rodičů při ZŠ

Hřiště TJ Sokol

11. července 2015

Pivní slavnosti

Obecní úřad

Baumšula

15. srpna 2015

Odpustová zábava

TJ Sokol + ODS

Hřiště TJ Sokol

16. srpna 2015

Šilheřovický odpust

Obecní úřad

Baumšula

5. září 2015

Rybářské závody

Sdružení rybářů

Park - rybník

5. září 2015

Šilheřovický šlaušek

Prajzský sportovní klub

Hřiště TJ Sokol

12. září 2015

Strassenfest ulice U Obory a Na Stráni

15. září 2015

Mezinárodní školní fotbalový turnaj
„O pohár starosty obce“

Základní škola
+ Obecní úřad

Hřiště TJ Sokol

20. září 2015

Mše svatá u příležitosti 638 let obce

Obecní úřad

Kostel

3. října 2015

Drakiáda

Unie rodičů při ZŠ

Hřiště TJ Sokol

10. října 2015

Travesti show

Unie rodičů při ŽS

Kulturní dům

27. listopadu 2015

Rozsvěcování vánočního stromu

Obecní úřad

OÚ

28. listopadu 2015

Pletení adventních věnců

Obecní úřad

sál OÚ

4. prosince 2015

Karaoke pro děti

Unie rodičů při ZŠ

Kulturní dům

27. prosince 2015

Vánoční koncert

Obecní úřad

Kostel

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2015 partnerských
obcí v rámci česko-polské spolupráce
Lp.
21.
22.

Nazwa imprezy
Den obce – 765 let od první zmínky
Młodzieżowe Zawody CTIF
w Krzyżanowicach
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Termin

Organizator

27.06.2015

Obec Hať

.06.2015

Gmina Krzyżanowice

31.

Powiatowe i Międzynarodowe Zawody
Sikawek Konnych w Bieńkowicach
Pivní slavnosti
Międzynarodowy Turniej Oldbojów o Puchar
Wójta Gminy Krzyżanowice
Tradiční turnaj v minigolfu
Odpustová veselice ODPUST-FEST 2014 pro
starší a pokročilé na prostranství před
obecním úřadem
ODPUST – odpustový koncert duchovní
hudby
Zábavný lunapark, tradiční ohňostroj
Tradiční Píšťský odpust (konání 2 bohoslužeb
a odpolední koncert duchovní hudby
XXII. Dožínková slavnost

32.

Šilheřovický šlaušek

05.09.2015

Obec Šilheřovice

33.

13.09.1015

Gmina Krzyżanowice

15.09.2015

Obec Šilheřovice

18-20.09.2015

Obec Hať

19-20.09.2015

Obec Píšť

37.

Dożynki Gminne w Owsiszczach
Mezinárodní školní fotbalový turnaj
„O pohár starosty obce“
VII. Slezská výstava - chovatelé
Zahrádkářská podzimní výstava ovoce,
zeleniny a hobby
Zahrádkářská výstava

20.09.2015

Obec Hať

38.

Krmáš ke cti sv.Matouše

20.09.2015

Obec Hať

39.

Mezinárodní sportovní olympiáda škol

.09.2015

Obec Píšť

40.

Vánoční koncert

27.12.2015

Obec Šilheřovice

41.

Vánoční ladění

.12.2015

Obec Hať

23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

34.
35.
36.

05.07.2015

Gmina Krzyżanowice

11.07.2015

Obec Šilheřovice

18.07.2015

Gmina Krzyżanowice

.07.2015

Obec Píšť

07-08.08.2015

Obec Píšť

08.08.2015

Obec Píšť

08.08.2015

Obec Píšť

09.08.2015

Obec Píšť

30.08.2015

Obec Hať

„MŮJ DEN V BAUMŠULI“
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INZERCE

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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