Šilheřovický zpravodaj
Červen 2017

Hry bez hranic
3.6.2017

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
dovolte nám 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 15. července. Samozřejmostí je
i pozvánka na víkend 11. – 13. srpna, kdy nás čeká ´Odpust´.
Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3.5.2017 č. 82/2017
RO schvaluje:
ad 82/2017/2 Bezplatný pronájem areálu Baumšula za účelem konání akce „Letní
slunovrat“ dne 17. 6. 2017
ad 82/2017/4 Uzavření Smlouvy č. ERS-CZ/2016/228 o financování mikroprojektu
typu A realizovaného v rámci „Fondu mikroprojektů 2014-2020
v Euroregionu Silesia“ v programu Interreg V-A Česká republika-Polsko
na realizaci mikroprojektu „Popularizace astroturismu na polskočeském pohraničí“, reg. č. CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000228 mezi Obcí
Šilheřovice a Euroregionem Silesia – CZ
ad 82/2017/5 Uzavření Smlouvy č. ERS-CZ/2016/666 o financování mikroprojektu
typu A realizovaného v rámci „Fondu mikroprojektů 2014-2020
v Euroregionu Silesia“ v programu Interreg V-A Česká republika-Polsko
na realizaci mikroprojektu „Po stopách společné polsko-české historie“,
reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000666 mezi Obcí Šilheřovice
a Euroregionem Silesia - CZ
ad 82/2017/9 Účetní závěrku a účetní zůstatek Základní školy a mateřské školy Šilheřovice,
p. o., Kostelní 230, Šilheřovice za rok 2016

ad 82/2017/10 Povolení výjimky z počtu dětí ve třídě Mateřské školy Šilheřovice

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 10.5.2017 č.83/2017
RO schvaluje:
ad 83/2017/2 Proplacení doplatku za spotřebu elektrické energie v budově dolního
stupně Základní a mateřské školy Šilheřovice na adrese Střední 29,
Šilheřovice za období od 30. 9. 2016 do 17. 4. 2017 ve výši 65.189,- Kč.
ad 83/2017/3 Předfinancování grantu Základní a mateřské škole, příspěvkové
organizaci ve výši 38.214,70 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“.
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ad 83/2017/6

Cenový výměr č. 1/2017 za svoz a likvidaci komunálního odpadu firmou
OZO Ostrava, s. r. o. na území obce Šilheřovice s účinností od 1. 6. 2017

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24.5.2017 č.84/2017
RO schvaluje:
ad 84/2017/4 Cenovou nabídku Valdemara Kupky, Ke Kovárně 61, Šilheřovice
na vybudování zpevněných ploch ve Sportovně rekreačním areálu
Baumšula za nabídkovou cenu 482.246,- Kč včetně DPH
a 84/2017/5
Zasedání komise pro otevírání obálek k veřejné zakázce „Vypracování
kompletní projektové dokumentace polyfunkčního domu v centru obce
Šilheřovice“ dne 30. 5. 2017 od 13:00 hodin ve složení: XXXXX, XXXXX,
XXXXX
ad 84/2017/6 Rozpočtové opatření č. 4/2017 předložené ekonomkou obce

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Evidence jízdních kol – další termín
Městská policie Hlučín, v rámci projektu Ministerstva vnitra ČR s názvem "Forenzní
značení jízdních kol za pomocí syntetické DNA", provádí od září 2014 evidenci jízdních
kol.
Více o tomto značení se dozvíte v letáčku za tímto textem.
V obci Šilheřovice bude Městská policie Hlučín bezplatně značit jízdní kola:
10. 7. 2017 15:00 - 16:30 hod. Sportovně rekreační areál Baumšula
Prosíme zájemce, aby se objednávali na služebně Městské policie Hlučín, tel. číslo
595 041 885, 595 020 202.
Nezapomeňte si sebou vzít občanský průkaz a doklad o nabytí jízdního kola (paragon,
fakturu). Jízdní kolo musí být čisté. Upozorňujeme, že vzhledem k technologii materiálu
nelze značit jízdní kola za deštivého počasí. V případě nepříznivého počasí bude dán
náhradní termín.

Upozornění na nové dopravní značení
Vážení spoluobčané,
upozorňujeme na nové dopravní značení v ulicích Sokolská a Kostelní, buďte proto
obezřetní při průjezdu těmito ulicemi.
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Opis a výměna vodoměrů
Od 26. 6. 2017 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět náš
zaměstnanec p. Jaroslav Aujezdský.
Ve stejném termínu bude provádět výměnu vodoměrů v části ulice Střední p. Verner
Kolaska.

Velkoobjemové kontejnery
Dne 22. července 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
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Výňatek z Informačního zpravodaje pro členy obchodního družstva TEMPO

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE
Školní rok 2016/2017 se v naší mateřské škole celý prolínal ve znamení projektu
„Společně můžeme více“ k dvacetileté spolupráci s Przedszkolem v Chalupkach.
Na podzim se plánované akce dopilovávaly, aby vše bylo řádně připraveno a od ledna
2017 se děti z obou školek pravidelně setkávaly každý měsíc na kulturních, sportovních
a dalších akcích spolu se svými učitelkami a na některých akcích také s rodiči, a to
na obou stranách hranice.
Projekt je ještě stále „v běhu“ a poslední akcí naší školky bude v září slavnostní setkání
k ukončení všech aktivit.
Tyto projektové činnosti však nebyly zdaleka jedinými, protože v průběhu celého
školního roku se děti seznamovaly se světem kolem nás v rámci „Školního vzdělávacího
programu – Kolem světa balónem“, vypracovaném podle rámcového vzdělávacího
programu pro mateřské školy a dozvěděly se tak spoustu nových informací, viděly
krásná pohádková představení a vzdělávací programy, užily si nových herních prvků na
zahradě MŠ, předškoláci také vystoupili na kulturních akcích obecního úřadu a našim
důchodcům, takže s děním v naší obci a s jejich představiteli se také v průběhu
vzdělávacího programu děti seznámily.
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V odpoledních hodinách v mateřské škole dále probíhaly kroužky pro předškoláky –
angličtina, výtvarný kroužek „Barvička“, cvičení jógy, Všeználek a pro zájemce –
Atletika a Golf.
Z ohlédnutí se za tímto školním rokem si můžeme doplnit bohatou sbírku zážitků,
vědomostí a fotografií, přidat nové kamarády a těšit se na prázdniny a pak na další
zajímavé aktivity v novém školním roce ve školce i ve škole.
Děkujeme všem rodičům dětí, obecnímu úřadu a všem, kteří nám pomáhali při realizaci
společného česko-polského projektu, za pochopení a vstřícnost.
Přejeme nám všem i Vám našim spoluobčanům příjemnou letní pohodu a mnoho
prázdninového odpočinku.
Děti a zaměstnankyně mateřské školy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE
Akce ZŠ v květnu a červnu 2017
Datum

24.5.
24.5. – 25.5.
25.5.
25.5. – 26.5.
26.5.

Pasování 1. tř. na ČTENÁŘE v místní knihovně
Přednáška pro celou ZŠ Nezkrotná Brazílie v KD Šilheřovice
Den matek v Kulturním domě Šilheřovice
Zahájení plaveckého výcviku žáků 2. – 4. tř.
Beseda se spisovatelkou Mgr. Evou Tvrdou na 2. st. ZŠ
Ochrana člověka za mimořádných událostí na 1. st. (1. část)
Olympiáda příhraničních škol v Hati
1. místo – ZŠ Hať
2. místo – Gmina Křižanovice
3. místo – ZŠ Píšť
4. místo – ZŠ Šilheřovice
Divadlo loutek V Ostravě – 2. – 4. tř. STŘEDA NÁM
CHUTNÁ
Celostátní testování žáků 5. tř.
8. tř. - školní výlet + exkurze Praha
Výlet 1. st. ZŠ - Kopřivnice, Kunín
9. tř. – školní výlet Strážnice
6. + 7. tř. – školní výlet ZOO Lešná

Datum

Akce

2.5.
11.5.
12.5.
15.5.
16.5
17.5.

KVĚTEN

18.5.

19.5.

1.6.
2.6.

ČERVEN

Akce

7.6.

9.6.

Den se složkami IZS v Hlučíně – 4. + 5. tř.
Fotografování žáků
Dopravní výchova – autoškola Hlučín – 4. tř.
Žáci si zkusili testy a praktické jízdy na kole. Výborným
výsledkem je, že všichni obdrželi PRŮKAZ CYKLISTY.
Žáci 8. tř. navštívili v rámci prezentace Střední školu
hotelnictví, gastronomie a služeb v Šilheřovicích, kde se
seznámili se studijními obory, které tato SŠ nabízí.
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Setkání s rodiči, kteří se aktivně zapojí v září do projektu
EDISON
15.6.
Žáci 5. a 8. tř. se zúčastnili soutěže BLUDIŠTĚ v České televizi
23. – 25.6. Stanování – akce UR – výtvarná výzdoba
29.6.
Loučení s 9. třídou a rozdání vysvědčení vycházejícím žákům
30.6.
Předání vysvědčení žákům 1. - 8. třídy, zakončení školního roku
12.6.

PROJEKT EDISON
V září se naše škola zapojí do multikulturního vzdělávacího projektu Edison. Tento
projekt spojuje mladé lidi odlišných národností a kultur a seznamuje je tak s tradicemi
a zvyklostmi různých zemí.
Do Šilheřovic přijede skupina 3 - 4 studentů ze zahraničí a formou připravených
prezentací budou seznamovat žáky základní školy se svou zemí. Přínos tohoto projektu
vidíme jak v zdokonalování se v anglickém jazyce, neboť veškeré prezentace budou
probíhat v angličtině, tak i v prohloubení multikulturní výchovy a geografických
znalostí světa.
Studenti budou ubytováni v rodinách žáků základní školy, kterým bychom chtěli tímto
moc poděkovat za poskytnutí sociálního zázemí pro jednotlivé studenty.
Věříme, že projekt Edison bude přínosem pro nás pro všechny a poskytne nám mnoho
dalších prožitků a poznatků o jiných kulturách.

Jan Čecháček převzal ocenění
O tom, že žák sedmé třídy Jan Čecháček
získal významné ocenění v Mezinárodní
soutěži v psaní dopisů pro mládež, jsme vás již
informovali.
Organizátorem
soutěže
je na celosvětové úrovni Světová poštovní unie
a pořadatelem české části je Česká pošta, s.p.
Téma letošního ročníku soutěže bylo:
"Představ si, že jsi poradcem/poradkyní
nového generálního tajemníka OSN; se
kterým světovým problémem bys mu
pomohl/a se vypořádat nejdříve a jak bys mu
poradil/a při jeho řešení?"
Honzův dopis, který jste si mohli v minulém
vydání Šilheřovického zpravodaje nebo na webových stránkách školy přečíst, byl
pověřenou komisí České pošty vybrán jako druhý nejlepší dopis v české části soutěže.
V měsíci květnu Česká pošta doručila také hmotný dárek – dotykový mobilní telefon,
který byl Honzovi slavnostně předán z rukou ředitelky školy, Mgr. Silvie Žvakové.
Oceněnému přejeme hodně úspěchů ve škole a další písemné tvorbě!
Mgr. Pavlína Řehánková
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Poděkování
Vedení Základní školy v Šilheřovicích a pedagogický sbor děkuje paní spisovatelce Evě
Tvrdé za to, že si dne 16. května udělala čas a opět zavítala do naší školy. Setkávání
s touto místní spisovatelkou se již pomalu stává milou tradicí. Beseda se uskutečnila
ve dvou blocích, a to pro žáky 6. a 7. třídy a 8. a 9. třídy. Kromě představení práce
spisovatelky a vlastních knižních titulů jsme se měli tentokrát možnost blíže seznámit
se vznikem audioknihy. Přejeme paní Evě Tvrdé hodně úspěchů v její další činnosti
a těšíme se na další setkání.
ZŠ v Šilheřovicích

Osmá třída navštívila Prahu
To, že pojedeme na školní výlet do Prahy, nikdo nečekal. Původním záměrem byla
Tarzánie, lanové centrum, které nás napadlo jako první. O Praze jsme ani nepřemýšleli,
dokud k nám do Základní školy v Šilheřovicích nepřijel na besedu pan poslanec Herbert
Pavera, který v průběhu besedování vyslovil větu: „Klidně přijeďte za mnou do Prahy
a já vás provedu Poslaneckou sněmovnou.“ Naše třída vzala jeho slova ihned vážně.
Do Prahy jsme jeli na dva dny, a to 24. a 25. května. Sešli jsme se na Hlavním nádraží
v Ostravě – Přívozu v 7:30 hodin, kam nás přivezli rodiče, a poté jsme se přesunuli
do vlaku. Cesta trvala zhruba čtyři hodiny. Do Prahy jsme dorazili kolem 11:30 hodin.
Po příjezdu jsme navštívili některé obchody a po menší procházce jsme se vydali
na ubytovnu, která se nacházela v blízkosti Pražského hradu. Hostel, který na nás čekal,
byl moc hezký. Navíc dívky měly výhled z pokoje přímo na Pražský hrad.
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Jakmile jsme si dostatečně odpočinuli, vyrazili jsme na obchůzku Prahou, kde jsme
zhlédli různé pamětihodnosti a viděli i natáčení filmu. K večeru jsme navštívili
tzv. neviditelnou výstavu. Rozdělili nás do dvou skupin a měli jsme příležitost vžít se
do role slepých lidí. Na hodinu jsme se ocitli v naprosté tmě a zakoušeli, jak těžký život
tito lidé vedou. Dokonce i naši průvodci byli nevidomí. Byl to opravdu nezapomenutelný
a emočně silný zážitek!
Druhého dne nás čekala návštěva Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky,
kde se nás ujal pan poslanec Pavera. Ještě předtím jsme se v Informačním centru
podívali na film o historii politického uspořádání v našich zemích. Díky panu poslanci
jsme se dostali i do prostor, kam se zpravidla návštěvníci nedostanou. Měli jsme
možnost vidět i některé známější poslance a členy vlády. Nakonec jsme z galerie
pro hosty přihlíželi samotnému jednání sněmovny. Po prohlídce Poslanecké sněmovny
jsme měli rozchod na oběd a na nákupy. Poté ještě následovala prohlídka dalších
historických částí hlavního města.
V předvečer jsme se pak unavení, ale radostní z velmi vydařeného výletu a plní dojmů
vydali vlakem zpátky do Ostravy. Tento výlet jsme si neskutečně užili a moc děkujeme
oběma vyučujícím, Mgr. Magdaleně Hluchníkové a Mgr. Pavlíně Řehánkové, že pro nás
tento výlet připravily a že to s námi vydržely.
Za žáky 8. třídy Tereza Lipinská
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Byli jsme v Bludišti
Dne 15. 6. 2017 se žáci osmé třídy Tereza Lipinská, Izabel Jurošková, Radek Tesař
a Ondřej Volejníček zúčastnili natáčení soutěžního pořadu pro děti „Bludiště“.
Podporou v hledišti jim byli spolužáci z osmé třídy, žáci páté třídy a třídní maskot
jednorožec Michal Tesař. Soupeřem jim byli žáci Gymnázia z Žatce. Soutěžící si museli
poradit nejen s fyzicky náročnými úkoly, jako lanová dráha zakončena hodem na cíl, ale
také prokázat své znalosti např. o balkánu nebo o zemědělství. Pro všechny to byla milá
zkušenost. Velmi oceňujeme vstřícný a přívětivý přístup celého natáčecího štábu České
televize. Jestliže jste zvědaví, jak naši soutěžící uspěli, budete si muset nějaký čas počkat.
Přesné datum vysílání se dozvíme až v průběhu září a budeme vás o něm informovat
na našich webových stránkách www.zssilherovice.cz.
Mgr. Olga Tichá
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STŘEDNÍ ŠKOLA STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ,
GASTRONOMIE A SLUŽEB SČMSD ŠILHEŘOVICE S. R. O.

STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ,
GASTRONOMIE A SLUŽEB SČMSD
ŠILHEŘOVICE, s. r. o., Dolní 356, PSČ 747 15

Vážení občané,
dovolujeme si vám několika krátkými informacemi přiblížit dění několika posledních
týdnů naší školy.
V rámci programu INTERREG VA Česká republika - Polsko proběhl v polovině května
na naší škole další ze vzdělávacích workshopů, tentokrát na téma Stolničení. Výuku
pro žáky naší i partnerské polské školy vedli renomovaní odborníci z praxe - paní
Zuzana Vašutová, ředitelka SPA hotelu Lanterna z Velkých Karlovic společně
se sommeliérem hotelu Miroslavem Sochorem.

V letošním roce se pedagogové naší školy účastnili v rámci školního vzdělávání
programu Erasmus+ jazykových pobytů v Rakousku, Německu a Velké Británii s cílem
zdokonalit metody výuky cizích jazyků na naší škole.
V rámci propojení teoretické výuky s praxí proběhl další ucelený blok přípravy pokrmů
pod vedením odborníka z praxe, tentokrát šéfkuchaře hotelu Mercure Ostrava Jana
Klimoszka, který společně s žáky 1. ročníku oboru Hotelnictví připravil jarní menu.
To, že chemie není nezáživná nuda, ale zajímavý,
dynamický a někdy také dramatický a zábavný
obor, se snažili prakticky demonstrovat žáci
oboru Analýza potravin, a to prostřednictvím
působivých videí, které sami natočili.
Můžete je zhlédnout na
https://www.facebook.com/sssilherovice/
https://www.facebook.com/sssilherovice/
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Rádi bychom informovali také o tom, že na studijní čtyřleté i učební tříleté obory stále ještě
přijímáme nové uchazeče.
Více informací naleznete buď na www.hssilherovice.cz, nebo na tel. č. 595 054 106.

Nabídka pracovního místa
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o.,
Dolní 356, PSČ 747 15
Od 1. 9. 2017 přijmeme do pracovního poměru Kuchaře – Kuchařku na plný pracovní úvazek. V případě
zájmu nás kontaktujte na e-mail: sekretariat@hssilherovice.cz nebo na tel. čís. 595 054 106.

Poděkování
Vážení spoluobčané,
děkujeme všem, kteří podpořili prodej žlutých kvítků měsíčku lékařského, který je
symbolem nadace Liga proti rakovině.
Celkem se letos podařilo prodat 505 ks kvítků, a to v obcích Šilheřovice a Hať.
Poděkování naleží také hlavním distributorům těchto kvítků, a sice žákyním SŠ
v Šilheřovicích, učitelkám a učitelům MŠ a ZŠ v Šilheřovicích a Hati, také paní
K. Smolkové – majitelce Rothschildovy cukrárny v Šilheřovicích.
Ing. M. Měchová
ředitelka SŠ v Šilheřovicích

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE – KVĚTEN, ČERVEN
V květnu a červnu odehráli minižáci, žáci, dorostenci a muži své dohrávky, které byly
v dubnu odloženy kvůli nepříznivému počasí a také závěrečné zápasy letošní sezóny.
K dispozici jsou také konečné tabulky všech týmů.

MINIŽÁCI
Šilheřovice – Mokré Lazce 10:5
Háj ve Slezsku – Šilheřovice 3:15
Šilheřovice – Hlučín 0:22
Hať – Šilheřovice 4:11
Šilheřovice – Dolní Benešov 2:11
Šilheřovice – Píšť 6:6
Darkovičky – Šilheřovice 9:4

TABULKA
Družstvo
1
2
3
4
5
6
7
8

Hlučín
Darkovičky
Dolní Benešov
Mokré Lazce
Šilheřovice
Hať
Háj ve Slezsku
Píšť

Z
14
14
14
14
14
14
14
14

V
12
11
9
8
7
4
2
1

R

P

S

0
0
1
1
1
0
0
1

2
3
4
5
6
10
12
12

193:58
115:66
110:71
104:92
100:111
70:101
42:159
69:145

V
12
11
10
7
5
5
2
0

R

P

B
36
33
28
25
22
12
6
4

ŽÁCI
Šilheřovice – Dobroslavice 1:3
Oldřišov – Šilheřovice 5:0
Šilheřovice – Štěpánkovice 1:6
Háj ve Slezsku – Šilheřovice 7:0
Šilheřovice – Píšť 4:6
Štítina – Šilheřovice 3:3

TABULKA
Klub
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oldřišov
Háj ve Slezsku
Štěpánkovice
Píšť
Dobroslavice
Bohuslavice
Štítina
Šilheřovice

Z
14
14
14
14
14
14
14
14

DOROST
Chuchelná – Šilheřovice 4:5
Velké Hoštice – Šilheřovice 4:3
Šilheřovice – Suché Lazce 3:0
Šilheřovice – Hněvošice 6:4
Darkovice – Šilheřovice 4:1
Šilheřovice – Raduň 3:0
Kylešovice – Šilheřovice 7:0
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0
0
1
1
1
0
2
3

2
3
3
6
8
9
10
11

S
75:29
52:16
51:35
44:39
26:45
31:49
29:53
18:60

B
36
33
31
22
16
15
8
3

TABULKA
Klub
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Darkovice
Kylešovice
Píšť
Hněvošice
Velké Hoštice
Kozmice
Suché Lazce
Raduň
Šilheřovice
Chuchelná

Z
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

V
15
12
12
10
9
9
6
5
5
0

Z
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26
26

V
18
15
14
14
14
12
11
9
10
10
7
8
7
4

R
1
3
2
1
1
1
3
1
1
0

P

S

2
3
4
7
8
8
9
12
12
18

111:16
66:27
66:37
59:49
54:51
41:47
42:65
37:64
40:71
14:103

B
46
39
38
31
28
28
21
16
16
0

MUŽI
Svinov – Šilheřovice 0:1
Šilheřovice – Darkovice 0:0
Chuchelná – Šilheřovice 4:2
Velká Polom – Šilheřovice 1:2
Strahovice – Šilheřovice 5:2
Šilheřovice – Píšť 2:3
Šilheřovice – Václavovice 4:1
Šilheřovice – Ostrava-Jih 2:2
Hať – Šilheřovice 2:4

TABULKA
Klub
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Hrabová
Vřesina
Ostrava Jih
Kozmice
Velká Polom
Šilheřovice
Strahovice
Darkovice
Hať
Dolní Lhota
Chuchelná
Píšť
Václavovice
Svinov
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R
4
7
6
2
2
5
3
8
3
1
7
4
4
2

P
4
4
6
10
10
9
12
9
13
15
12
14
15
20

S
73:23
67:29
64:35
59:46
44:34
51:48
41:43
44:39
44:52
47:55
47:64
29:59
36:65
21:75

B
58
52
48
44
44
41
36
35
33
31
28
28
25
14

Dne 27. 5. se také uskutečnil tradiční venkovský turnaj mužů, ve kterém obhájili titul hráči
Středu. Počasí nám tentokrát přálo a diváci i hráči si mohli užít velmi příjemné odpoledne
s pohodovým fotbalem.
Rádi bychom také poděkovali sponzorům turnaje, mezi které patří:
Jan Čecháček st., Martin Fulneček, Jan Svěrkoš, Karel Uvíra, Restaurace Stará pekárna,
Petr Válek, Manželé Haladejovi, M + K Pekárna, Stolařství Hudeček, Jan Miník, Lumír
Vařecha, Petr Schindler, Vilibald Thomas, Ivo Tvrdý, Tomáš Kubenka, Radim Ferik,
Smolka autodoprava, Oldřich Robenek, Vladislav Homola, Miroslav Piskalla, Jan Jančík
Petřkovice, Obchůdek Na návsi, Stanislav Machala

VÝSLEDKY A KONEČNÁ TABULKA TURNAJE
Spodek – Střed 2:1
Kocurkov – Vrch 3:0
Spodek – Vrch 1:0

Kocurkov – Střed 0:0 (2:1 PR)
Spodek – Kocurkov 3:1
Střed – Vrch 2:0

TÝM

V

VP

PP

P

BODY

STŘED

2

1

0

0

8

SPODEK

2

0

0

1

6

KOCURKOV

1

0

1

1

4

VRCH

0

0

0

3

0

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.
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TURNAJ MINIŽÁKŮ

v sobotu 10. 6. 2017 se u nás uskutečnil Mezinárodní fotbalový turnaj (ročníků 2006
a mladší) a (ročníků 2009 a mladší). Kluci odehráli i za velmi nepříznivého počasí skvělý
turnaj. Kluci starší přípravky obsadili krásné 2. místo a mladší přípravka se umístila
na pěkném 3. místě. Za neustávajícího deště chlapci odvedli výborné a obětavé výkony.
Obsazení a výsledky turnaje ročníky 2006 a mladší:
Šilheřovice, Hať, Tworków (PL), CZ – Pl team.
Zápasy:
Šilheřovice – CZ-PL team 7 : 3, CZ-PL team – Tworków 0 : 12
Šilheřovice – Tworków 1 :5, CZ-PL team – Hať 3 : 6
Šilheřovice – Hať 4 : 2, Hať – Tworków 0 : 10
Pořadí: 1. Tworków, 2. Šilheřovice, 3. Hať, 4.CZ-PL Team
Nejlepší hráč týmu Šilheřovic byl vyhlášen Maxmilián Jakubík
Nejlepší hráč turnaje: Nicole Jendrejczyk (Tworków)
Nejlepší brankář: David Michálek (Hať)
Nejlepší střelec: Dominik Popela ( Tworków)
Obsazení a výsledky turnaje ročníky 2009 a mladší:
Šilheřovice, Hať, Tworków (PL), AP-United Rudyltowy (PL)
Zápasy:
Šilheřovice – AP-United Rudyltowy 3 : 6, Tworków – AP-United Rudyltowy 8 : 2
Šilheřovice – Tworków 1 : 4, Hať – Tworków 1 : 16
Šilheřovice – Hať 6 : 1, AP-United – Hať 15 : 0
Pořadí: 1. Tworków, 2. AP-United Rudyltowy, 3. Šilheřovice, 4. Hať
Nejlepší hráč týmu Šilheřovic byl vyhlášen Miník Kryštof
Nejlepší hráč turnaje: Kacper Pawlik ( Tworków )
Nejlepší brankář: Knopp Jakub ( Šilheřovice )
Nejlepší střelec: Kacper Demel ( AP- United Rudyltowy )
Závěrem chci poděkovat všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu turnaje. Především
paní Miníkové, Vahylové, Petře Satke, panu Kopiovi a všem maminkám za skvělé bábovky,
buchty i pizzy. Panu Šilhánovi za komentář k zápasům, pánům rozhodčím Romanu
Redzinovi a Petru Bittnerovi, panu starostovi Radku Kaňovi za nezbytnou pomoc
při organizaci turnaje, paní Lence Šomodi za administrativu. Zdeňku Žvakovi, Pavlu
Reichlovi, Tomáši Knoppovi, Jendovi Miníkovi a Tomáši Paskudovi s přípravou hřišť. Byli
jste skvělí, děkuji.
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POZVÁNKA
V termínu od 19. 6. do 28. 6. bude na hřišti TJ SOKOL Šilheřovice trénovat tým FC Baník
Ostrava, kromě víkendu 23.6. -25. 6., ve kterém se koná tradiční stanování Unie rodičů.
Ve dnech 15. – 16. 7. 2017 se na hřišti TJ SOKOL Šilheřovice uskuteční, po loňské absenci,
tradiční dorostenecký turnaj Zlatý kahan, o jehož podrobném programu budeme dále
informovat.
22. – 23. 7. se pak odehraje turnaj mužů za účasti týmů z Darkoviček, Hati, Heřmanic,
Ludgeřovic a Šilheřovic.
Na všechny tyto akce srdečně zveme všechny fanoušky.
Na závěr by celý TJ SOKOL Šilheřovice rád poděkoval za diváckou podporu v průběhu
celé sezóny a těšíme se na shledanou v ročníku 2017/2018.
Za TJ SOKOL Šilheřovice
Roman Schulla a Mgr. Zdeněk Žvaka

PARK GOLF CLUB OSTRAVA

Morava Cup – Čeladná
V sobotu 13. 5. proběhl přeložený turnaj Morava Cup. Náš klub byl zastoupen celkem
11 hráči, z nich byli i 3 benjamínci. Většina hráčů na hřišti New Course udržela svůj HCP.
Až na jednoho, Honza Haladej zahrál skvělých 90 ran a svůj HCP snížil z 22,9 na 17,8,
k čemuž potřeboval 50 stablefordových bodů! Honzu teď chystá velká výzva, aby si svůj
vylepšený HCP udržel, díky jeho svědomitému přístupu se však nebojíme ☺ Další turnaj,
na který bude klubem organizována hromadná doprava, čeká hráče 18. 6. v Rožnově, poté
24. 6. v Karviné a 25. 6. v Kravařích.

TCM TOUR I
Kvůli neveselému počasí v měsíci dubnu jsme první turnaj pro děti z našeho tréninkového
centra uspořádali 11. 5. Účast byla opět slušná, posuďte sami - 25 hráčů (14 s HCP)
a 11 benjamínků, kteří hrají zkrácené jamky. 2 z hráčů snížili svůj HCP, Miki Vojtěšek
hrál 50 ran a snížil svůj HCP o ránu a půl na 34,1 a byl zároveň vítězem. Druhý Adam
Kučatý hrál 40 ran a HCP také snížil o 0,2 rány na 9,7.
V kategorii nejmenších se z vítězství radoval náš nový člen Ondra Prokeš. Další turnaj
pro nejmenší proběhne 8. 6. Členům klubu chceme tímto poděkovat za trošku strpení
během naší hry, kdy se rychlosti a plynulému pohybu na hřišti stále učíme a musíme říci,
že postupně i výrazně zlepšujeme.
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Kvalifikace družstev do 16 let Slavkov
Družstva mládeže do 16 let sehrály kvalifikaci na hřišti ve Slavkově. Náš klub reprezentoval
Honza Haladej, Viktor Sokolovský, Ondřej Volejníček, Adam Kučatý, Hynek Kudělka
a Kuba Čechák. Hráči se umístili na prvním nepostupovém místě. V měsíci červenci pak
hráče čekají kvalifikace do 14 let, stejně jako kvalifikace do 18 let chlapců a děvčat.
Je potřeba poděkovat doprovodu na turnaji, tedy Martinu Kopeckému a Marku Kučatému,
stejně jako klubu za zajištění veškerých potřebností pro servis našich hráčů

Nominační turnaj ČSGA
Za účasti 86 hráčů se na našem hřišti uskutečnil nominační turnaj České seniorské golfové
asociace. Celkovým vítězem se stal Petr Štursa – 81,75 ran z Valašského golfového klubu,
pochvalu si určitě zaslouží i druhý Petr Pražák – 83,76 ran. U dam zvítězila hráčka
Mariánských lázní paní Helena Janoudová – 88,81 ran.
Z našeho klubu měli největší radost ze svých výkonů, případně umístění Anna Vittová –
86,87 ran, která zvítězila mezi masterseniorkami a také si skvělými výkony zasloužila
snížení HCP z 15,7 na 13! Mezi supermasterseniory se z vítězství radoval pan Stanislav
Prauzek – 91,93 ran. Čtvrtý ve své kategorii seniorů skončil Marek Gaik – 85,80 ran. Pan
Jiří Maglen byl druhý v kategorii masterseniorů – 95,86, ve stejné kategorii,
ale na stablefordové body byl také druhý Jan Valigura.

Turnaj dětí Se školou na golf
V rámci projektu Se školou na golf Česká golfová federace navrhla turnaj, kde se utkají
ta nejlepší družstva s golfovou výbavou SNAG. Turnaj se konal v pondělí 15. 5.
v Kravařích, náš klub, který působí v tomto projektu ve čtyřech školách, utvořil družstvo
z dětí ze Základní školy v Hati. V týmu nastoupily dvě děvčata – Saša Polášková, Magda
Vilčová a dva kluci – Kryštof Pyš a Honza Pšenica. I v konkurenci dětí, které již hrají golf
„normální“ se děti umístily na 5. místě ze 6 družstev, za což jim v takové konkurenci a také
první srovnání s opravdovými golfisty patří gratulace a poděkování za jejich úsilí.

Děti u obávané tříparové jamky přes vodu
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Letní příměstský kemp
Připomínáme, že letošní příměstský kemp proběhne v termínu od 10. - 14. 7. pod vedením
Jindry Byrtuse. Plán kempu je složen ze sportovních aktivit (kolo, orientační běh, míčové
hry, opékání špekáčků) a golfu – 9 jamek + trénink, včetně turnaje na závěr. Ke dnešnímu
dni je přihlášeno 8 dětí. Cena za jedno dítě, které je členem klubu je 3 500 Kč, v případě,
že jde o dva sourozence částka za kemp je za oba 6 000 Kč.

Mikuláš Vojtěšek druhý v Krakově
Miki Vojtěšek se na konci května účastnil mládežnického turnaje v Krakově, kde jen o ránu
skončil na skvělém druhém místě.

Série turnajů Junior Challenge
Ve spolupráci s kluby v Rožnově, Karviné a Ropici informujeme o druhé sérii turnajů pro
juniory z našeho kraje.
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Co nás čeká v červnu?
Extraligové mužů a žen 10. 6. - 11. 6. na hřišti Mnich
Junior Challenge 18. 6. na hřišti v Rožnově
Junior Challenge 24. 6. na hřišti v Karviné
Morava Cup Kravaře 25. 6. v Kravařích
Seniorské mistrovství družstev ve hře na jamky 6. 6. - 8. 6. na hřišti Austerlitz
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POZVÁNKA
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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

15. července 2017

Pivní slavnosti

Obecní úřad

Baumšula

11. - 13. srpna 2017

Šilheřovický odpust

Obecní úřad

Baumšula

1. září 2017

Ukončení prázdnin – letní kino

Obecní úřad

Baumšula

2. září 2017

Rybářské závody

Sdružení rybářů

Park - rybník

2. září 2017

Šilheřovický šlaušek

Prajzský sportovní
klub

Hřiště TJ Sokol

9. září 2017

Strassenfest

16. září 2017

Slavnosti obce

Obecní úřad

Zámek
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17. září 2017

Mše svatá u příležitosti 640 let obce

Kostel

22. září 2017

Letní kino s vinobraním

Obecní úřad

Baumšula

7. října 2017

Drakiáda

Unie rodičů při ZŠ

Hřiště TJ Sokol

13. října 2017

Setkání s jubilanty

Obecní úřad

14. října 2017

Cykloturistický výlet

28. října 2017

Guláš fest

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

Obecní úřad

Kulturní dům

Hřbitov

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2017 partnerských
obcí v rámci česko-polské spolupráce
p. č.
26.
27.
28.
29.
30.

31.
32.
33.

Název akce
Den obce Hať
Tradiční turnaj v minigolfu
Pivní slavnosti
Międzynarodowy Turniej Oldbojów o Puchar Wójta
Gminy Krzyżanowice
ODPUST - odpustový koncert duchovní hudby;
zábavný lunapark, tradiční ohňostroj
Odpustové veselice ODPUST FEST 2017 na
prostranství před obecním úřadem
Píšťský odpust - 2 bohoslužby, odpolední koncert
duchovní hudby
Dożynki województwa śląskiego, Powiatu
Raciborskiego i Gminy Krzyżanowice w Tworkowie
Haťské dožínky
XI. Międzynarodowe Zawody Sportowo - Pożarnicze
CTIF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP o
Puchar Starosty Powiatu Raciborskiego

34. Letní zábava
35. Mše svatá u příležitosti 640 let obce - slavnostní
galavečer
36. Zahrádkářská podzimní výstava ovoce, zeleniny a
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Termín
1.7.2017
13.7.2017
15.7.2017
22.7.2017

Organizátor
Obec Hať
Obec Píšť
Obec Šilheřovice
Gmina Krzyżanowice

5.8.2017

Obec Píšť

4.-7.8.2017
6.8.2017
26.-27.8.2017

Gmina Krzyżanowice

27.8.2017
9.9.2017

Obec Hať
Gmina Krzyżanowice

9.9.2017
16.9.2017

Obec Šilheřovice
Obec Šilheřovice

16.-17.9.2017

Obec Píšť

37.
38.
39.
40.
41.
42.

hobby
Chovatelská a zahrádkářská výstava
Haťský krmáš
Setkání chrámových sborů
Gulášfest
Adventní a vánoční výstava
Vánoční ladění

17.9.2017
17.9.2017
8.10.2017
28.10.2017
listopad 2017
prosinec 2017

Obec Hať
Obec Hať
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.

Vydal: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice
Tel.: 595 054 120
Fax: 595 054 129
e-mail: urad@silherovice.cz
E-podatelna: epodatelna.silherovice@seznam.cz
www.silherovice.cz
Redaktorka: Lenka Šomodi
Informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
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