Šilheřovický zpravodaj
Duben 2018

„Ukliďme svět, ukliďme Česko“
6. dubna 2018

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
začátkem tohoto měsíce se naše obec zapojila do projektu „Ukliďme svět, ukliďme Česko“.
Velice rád bych ještě jednou poděkoval žákům a vyučujících horní stupně ZŠ, studentům
a vyučujícím střední školy, zaměstnancům obecního úřadu a v neposlední řadě klientům
probačního domu Nová šance za jejich pomoc s úklidem našeho rozlehlého katastru.
Celkově jsme nasbírali více jak 3 desítky sto-litrových pytlů odpadu (plasty, sklo, plechovky
a jiné), 1 pneumatiku od osobního vozidla, … !
Dne 15. března se konalo 11. zasedání Monitorovacího výboru CZ-PL spolupráce a je mi
milou povinností vám oznámit, že naše obec získá finanční prostředky ve výši necelých
300.000,- euro na opravu cyklotras v naší obci. Jedná se o úseky v celkové délce 4,5 km
(spojnice mezi cestou na Paseky a cestou od parku k Černému lesu; úsek Paseky –
tzv. Ztracený kout; úsek horní budova ZŠ – vodárna Hať). Úsek fotbalové hřiště – napojení
na lesní cestu LČR je již hotov (na základě dohody mezi Lesy ČR a obcí) a taktéž bude
zahrnut do projektu. Další úseky, zejména „Důlky“ a vodárna Hať – „Ke křivé lípě“ budou
řešeny v rámci komplexních pozemkových úprav, protože je nutno nejdříve vyřešit
vlastnické vztahy.
Milí spoluobčané, závěrem přijměte pozvání na akci „Stavění máje a pálení čarodějnic“,
která proběhne v pondělí 30. dubna v našem oblíbeném areálu „Baumšula“. Těšíme se
na vás!
Za Radu obce, Radek Kaňa -starosta

DOTACE

Interreg V-A Česká republika – Polsko
Projekt:
Registrační číslo:
Vedoucí partner:
Dotace EFRR:
Partneři projektu:

„Stezka horní Odry - zelené stezky pohraničím“
CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001243
Gmina Lyski
1.999.605,08 euro
Obec Šilheřovice, obec Hať, obec Vřesina, město Bohumín,
gmina Krzyzanowice, gmina Lubomia, gmina Kornowac
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Tento projekt bude doplněním cyklistické „Stezky Odry“, která vznikla
v roce 2005 z iniciativy ekologické nadace 'Zelená akce' a patří do sítě zelených
stezek - Greenways. Poprvé se toto slovo objevilo v 50. letech 20. století v kontextu
rekreačních stezek (pěších i cyklistických) v městských oblastech. S postupem času začaly
vznikat další stezky, na okrajích měst, ale také podél řek a přírodních koridorů.
Náš projekt je právě takovouto iniciativou 8 obcí z pohraničí PL-CZ.

ZASTUPITELSTVO OBCE
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 17/2018/1 Program jednání, předložený starostou obce a rozhodlo, že o každém bodu
programu se bude hlasovat samostatně a veřejně
ad 17/2018/3 Ověřovatele zápisu Pavla Kolasku a Mgr. Zdeňka Žvaku
ad 17/2018/5 Zprávu starosty obce o kontrole usnesení ZO č. 16 konaného dne 6. 12. 2017
ad 17/2018/9 Účetní závěrku obce Šilheřovice k rozvahovému dni 31. 12. 2017
ad 17/2018/11 Program rozvoje obce Šilheřovice na období let 2018 – 2023
ad 17/2018/12 Uzavření Kupní smlouvy č. S 1167 na prodej pozemku parc. č. 1686 k. ú.
Šilheřovice mezi Obcí Šilheřovice a Lesy ČR, s. p.
ad 17/2018/13 Dle § 47 odst. 5) zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním
úřadu, ve znění pozdějších předpisů (stavební zákon) zadání změny č. 1
územního plánu Šilheřovice v rozsahu dle přílohy č. 1 předloženého
materiálu
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
ad 17/2018/4 Platnost zápisu ze zasedání ZO č. 16 konaného dne 6. 12. 2017
ad 17/2018/6 Zprávu o činnosti Rady obce č. 97/2017 – 105/2018
ad 17/2018/7 Rozpočtová opatření č. 10-13/2017 a 1/2018
ad 17/2018/8 Zprávu o výsledcích inventarizace majetku obce za rok 2017
ad 17/2018/10 Výroční zprávu Obecního úřadu v Šilheřovicích za rok 2017 o poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
ad 17/2018/13 Vyhodnocení došlých připomínek v rámci projednání návrhu zadání zněny
č. 1 územního plánu Šilheřovice dle § 47 odst. 3) stavebního zákona
od Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, dotčených orgánů,
sousedních obcí, ostatních organizací a veřejnosti v rozsahu přílohy č. 2
předloženého materiálu
Zastupitelstvo obce pověřilo:
ad 17/2018/12 Starostu obce podpisem Kupní smlouvy č. S 1167 na prodej pozemku parc.
č. 1686 k. ú. Šilheřovice
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RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 14. 3. 2018 č. 106/2018
RO schvaluje:
ad 106/2018/5

Žádost manželů XXXXX o povolení umístění betonové podpěry

RO neschvaluje:
ad 106/2018/2 Poskytnout příspěvek ve výši 5.000,- Kč na poplatky v archivech a poplatky
za vedení www stránek

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 28. 3. 2018 č. 107/2018
RO schvaluje:
ad 107/2018/3 Souhlas vlastníka okolní parcely na zemní kabelovou přípojku a pověřuje
starostu podpisem
ad 107/2018/4 Dofinancování interaktivní tabule pro MŠ ve výši 10.970,- Kč
ad 107/2018/5 Podání projektu v rámci výzvy Šablony II
ad 107/2018/6 Rozpočtová opatření č. 2/2018
RO neschvaluje:
ad 107/2018/2 Poskytnout příspěvek ve výši 7.500,- Kč na provoz Linky bezpečí, z.s.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

UPOZORNĚNÍ
Obecní úřad v Šilheřovicích bude z důvodu čerpání
dovolené uzavřen v těchto dnech:
- 30. dubna 2018 ( pondělí )
- 7. května 2018 ( pondělí )

Děkujeme za pochopení.
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OZNÁMENÍ
Prosíme zájemce z řad podnikatelů, kteří mají zájem
o umístění své firmy na webových stránkách obce
v kategorii „ Služby v obci „ aby nám doručili ( osobně
nebo emailem : urad©silherovice.cz ) tyto údaje:
-

název firmy
adresa
tel. číslo, email
stručný popis

Děkujeme za spolupráci.
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Očkování psů
V sobotu 26. května 2018 proběhne v obci
očkování psů proti vzteklině.

-

-

-

Očkování proběhne na těchto místech:

ulice U Dvora

10.00 – 10.15 hod.

před Obecním úřadem

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 2018. Pes musí mít náhubek!
Základní očkování je zdarma!
Doočkování již nebude!!!

PODĚKOVÁNÍ
Sbírka Diakonie Broumov
Ve dnech 22. – 23. března 2018 se uskutečnila v naší obci sbírka DIAKONIE BROUMOV.
O tuto akci je tradičně velký zájem ( viz. foto ). Děkujeme všem, kteří se této akce
zúčastnili.
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„Ukliďme svět, ukliďme Česko„
Vážení spoluobčané,
6. dubna 2018 se naše obec zapojila do projektu „ Ukliďme svět, ukliďme Česko „. Velké
díky patří žákům a učitelům II. stupně ZŠ Šilheřovice, studentům a vyučujícímu Střední
školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o., klientům probačního
domu Nová šance, zaměstnancům OÚ a občanům obce, kteří se této akce zúčastnili.
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Poděkování
Chtěli bychom celému Obecnímu úřadu jménem Ministrantské florbalové ligy ze srdce
poděkovat za zázemí v tělocvičně, které jste nám poskytli na turnaji pro děti do 15 let
„ UNDER 15 „. Krásné prostředí tělocvičny, spolu s přichystaným posezením přispělo
ke skvělému dni strávenému v Šilheřovicích, na který budeme všichni dlouho vzpomínat!
Děti, jejich rodiče, kteří na turnaj dorazili si posezení ve vestibulu i celou akci moc
pochvalovali.
Ještě jednou tedy moc děkujeme za výbornou spolupráci.
Jan Münster
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KOMPLEXNÍ POZEMKOVÉ ÚPRAVY V ŠILHEŘOVICÍCH
„Pozemkové úpravy představují cestu pro obnovení tradičních vazeb s místní krajinou, oživení
zapomenutých míst, která již ztratila svou kontinuitu. Jsou nenahraditelným předpokladem
pro vznik a rozvoj dalších iniciativ v daném území. Představují účinný nástroj k revitalizaci
venkovského prostoru. Jsou investicí do krajiny.“
V polovině dubna proběhlo v kulturním domě úvodní jednání komplexních pozemkových
úprav, které byly na části katastru obce zahájeny. Následující dny probíhalo s vlastníky
dotčených pozemků zjišťování průběhu hranic obvodu pozemkových úprav v terénu.
Už během minulého roku však někteří obyvatelé zaregistrovali pohyb geodetů po okolní
krajině, proto je na místě alespoň stručně přiblížit, oč vlastně jde.
Komplexní pozemkové úpravy (KoPÚ) jsou klíčovým nástrojem pro dlouhodobý územní
rozvoj venkova. Jejich hlavní cíl spočívá v účelném uspořádání zemědělských a lesních
pozemků, výsledkem je pak nová katastrální mapa. Souběžně s tím představuje pozemková
úprava zásadní předpoklad pro plánování a reálnou údržbu dané krajiny, jelikož mnohdy
lze jen pomocí pozemkových úprav uskutečnit i další záměry v krajině, jako např.:
•
•
•
•
•
•

zpřístupnění pozemků jejich vlastníkům a celkové zlepšení prostupnosti krajiny
zajištění ochrany půdy
vytvoření podmínek pro efektivní hospodaření na zemědělských pozemcích
zpomalení odtoku a zvýšení retence vody v krajině a minimalizace povodňových škod
zvýšení biologické rozmanitosti a ekologické stability krajiny
obnovení osobního vztahu lidí k půdě i krajině a zlepšení kvality života na venkově

Zjednodušeně řečeno, pozemkové úpravy vytvoří na daném území podmínky
pro racionálnější hospodaření vlastníků s půdou, pro užívání krajiny ostatními,
pro ochranu a péči o krajinu a lepší vodní režim v ní.
Komplexní jsou proto, že musí zohledňovat jak vlastnické vztahy k půdě a pozemkům,
tak i zájmy a potřeby ostatních obyvatel a uživatelů území. Proto se pozemkové úpravy
významně dotýkají nejen vlastníků pozemků, ale stejně tak obce, která ukončením
pozemkových úprav získává detailně zpracovaný územně plánovací instrument
pro extravilán obce (tj. území mimo zastavěnou část obce).
Zpracovatelé pozemkových úprav během jejich celého průběhu úzce spolupracují
se zadavatelem komplexních pozemkových úprav (Státním pozemkovým úřadem),
se zástupci obce (starostou obce) a dalšími zvolenými členy sboru zástupců vlastníků.
Vlastní pravidla celého procesu jsou upravena zákonem č. 139/2002 Sb. o pozemkových
úpravách a pozemkových úřadech.
Náklady na pozemkové úpravy hradí stát, který je vyhlašuje a řídí prostřednictvím
Státního pozemkového úřadu.
Výsledné přínosy komplexních pozemkových úprav jdou napříč zájmovými skupinami:
přínos pro obce

• vyřešení vlastnických vztahů k pozemkům
• optimální rozmístění obecních pozemků s ohledem na veřejně prospěšné záměry (společná
zařízení) v krajině
• následná možnost realizace vybraných prioritních opatření prostřednictvím pozemkových
úřadů ze státních prostředků
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• připravenost pozemků umožňující čerpání jiných dotačních zdrojů
• zlepšení prostupnosti krajiny navržením polních cest a jejich všestranným využitím (např.
jako cyklotras a tím zatraktivnění oblasti pro turistiku)
• vyřešení neškodného odvedení povrchové vody a protipovodňové ochrany zastavěného
území pomocí protierozních a vodohospodářských opatření
• zvýšení přírodní hodnoty území přípravou pozemků pro výsadby prvků ÚSES (územní
systém ekologické stability)
• konkretizace některých prvků v souladu s územním plánem až do úrovně vlastnických
parcel
• územně plánovací dokument
přínos pro vlastníky pozemků a jejich uživatele -nájemce

• upřesnění vlastnictví pozemků co do výměry i polohy
• úprava tvaru pozemků a možnost jejich scelení
• možnost reálného rozdělení spoluvlastnictví
• zpřístupnění všech pozemků vlastníků z veřejných polních cest (před pozemkovou
úpravou nepřístupných přes pozemky soukromého vlastníka…)
• ukončení zatímního užívání cizích pozemků
• bezplatné první vytyčení nově navržených pozemků v terénu
• uzavření nových nájemních smluv na již zcela přesnou výměru jednotlivých parcel
• vyšší efektivita využití pozemků včetně stabilizace jejich užívání
přínos pro katastr nemovitostí

• obnova katastrálního operátu
• promítnutí skutečného stavu do katastru nemovitosti a odstranění nesouladů
• zpřesnění výměry jednotlivých parcel
• zahuštění polohového bodového pole
• vyřešení duplicitních vlastnictví
Zpracování pozemkových úprav lze rozdělit na tři hlavní fáze:
I. přípravné práce – geodetické činnosti, terénní průzkum území a soupis vstupních nároků
vlastníků pozemků
II. návrhové práce – navržení plánu tzv. společných zařízení a poté navržení nového
uspořádání pozemků vlastníků
III. tvorba mapového díla a zapsání do KN
KoPÚ Šilheřovice se aktuálně se nachází v I. fázi zpracování. Byl proveden průzkum území,
geodetické zaměření, svoláno úvodní jednání, kde byl přítomným vysvětlen smysl a účel
pozemkových úprav a proběhlo zjišťování průběhu hranic obvodu pozemkových úprav.
Během letošního roku budou také zpracovány soupisy vstupních nároků jednotlivých
vlastníků pozemků v řešeném obvodu, kterými budou všichni dotčení vlastníci obesláni
a následně dostanou i možnost tyto projednat se zpracovatelem přímo v obci. V příštím roce
pak bude ve spolupráci se zvoleným sborem zástupců vlastníků zpracován tzv. plán
společných zařízení, což představuje vytvoření základní kostry území tvořené polními
cestami, opatřeními k zamezení eroze půdy, vodohospodářskými (průlehy, poldry apod.)
a ekologickými opatřeními (zeleň v krajině). Zhotovení návrhu nového uspořádání parcel
jednotlivých vlastníků je naplánováno na rok 2020, celkové ukončení pozemkových úprav
a zapsání do katastru nemovitostí se očekává v roce 2021.
Řešené území má rozlohu 300 ha, zahrnuje 146 vlastníků pozemků a zpracováním KoPÚ
byla pověřena firma EKOTOXA s.r.o.
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Obvod území řešeného v komplexních pozemkových úpravách Šilheřovice

Pozemkové úpravy připravují pozemky pro realizační práce – ukázka
zrekonstruované polní cesty s propustky v Darkovicích
Vzhledem k tomu, že zpracování komplexních pozemkových úprav je složitý a dlouhodobý
proces, je velice důležitá vzájemná důvěra a dobrá spolupráce zpracovatele nejen
s pozemkovým úřadem, obcí, resp. starostou obce,členy sboru zástupců vlastníků,
ale zejména pak se samotnými vlastníky pozemků a zemědělci, coby hlavními aktéry
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v území. Rádi bychom touto cestou požádali nejen vlastníky dotčené pozemkovou úpravou,
ale i ostatní obyvatele Šilheřovic a okolí o vstřícnost a součinnost v tomto úsilí (např.
aby nepoškozovali geodetické kolíky v terénu).
V případě jakýchkoliv nejasností, dotazů či námětů v souvislosti se zpracováním
pozemkových úprav v katastrálním území Šilheřovice se neváhejte obrátit ať už na Státní
pozemkový úřad - pobočka Opava (Martina Werichová, tel. 725 901106) či na zpracovatele
EKOTOXA s.r.o. (Eva Pustelníková, tel. 601 084 255).
Těšíme se na naši spolupráci,
za zpracovatelský tým
Pavla Sokolovská

EKOLOGICKÁ PORADNA
Odevzdávání použitých baterií
Vážení občané,
prosíme, abyste použité malé baterie odevzdávali do nádoby k tomu určené. Nádoba
se nachází ve vestibulu před vchodem do prodejny Tempo ( Střední 326 ).
Děkujeme za pochopení.

STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ, GASTRONOMIE
A SLUŽEB SČMSD ŠILHEŘOVICE, S. R. O.
Sladké Velikonoce na SŠ v Šilheřovicích
Letošní velikonoční svátky se rozhodli šilheřovičtí žáci oboru Cukrář připomenout a oslavit,
a také některé z nás inspirovat, konáním tematické soutěže odborných cukrářských
dovedností.
Ta proběhla 15. března 2018 a zúčastnili se jí zástupci všech tří ročníků uvedeného oboru.
Tentokrát se soutěžilo ve třech kategoriích, a to ve výrobě a zdobení svátečního
velikonočního dortu, ve výrobě a zdobení velikonočního perníku a ve výrobě a zdobení
velikonočního čokoládového vejce. Na základě posouzení odbornou porotou,
ale i hlasováním laické veřejnosti se na 1. místě v kategorii Velikonoční dort umístila dvojice
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R. Kotzurová a B. Lukášová, na 1. místě v kategorii Velikonoční perník se umístili F. Dihel
a V. Kubalová a v kategorii Velikonoční čokoládové vejce získala 1. místo dvojice –
T. Valouchová a N. Nešporková.
Všechny soutěžní výrobky jste si mohli prohlédnout ve dnech 17. 3. - 18. 3. 2018
na kravařském zámku, kde se již tradičně naše škola prezentovala slavnostní velikonoční
tabulí, nabízeli jsme rovněž horkou čokoládu a mohli jste si vyzkoušet zdobení
velikonočních perníčků.
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
ZPRÁVA O ČINNOSTI TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Po odzimování celého areálu se klub TJ SOKOL Šilheřovice připravil na 2. polovinu sezóny
2017/2018. 25. 3. měli naši muži odehrát v Klimkovicích první utkání jara, které se však
z důvodu nepřízně počasí neuskutečnilo. Náhradní termín byl stanoven na 1. 5. od 16:30.
Další zápasy dopadly následovně:
1.4. Šilheřovice – Hať 1:1

7.4. Dolní Lhota – Šilheřovice 2:0
Již 11. 4. začali naši minižáci svá mistrovská utkání. V prvním z nich poměřili své síly
s celkem z Dolního Benešova.
28. 4. pak odehrají naši žáci první zápas jarní části soutěže, když přivítají na domácí půdě
hráče z Píště.
Dne 25. 5. se pak uskuteční tradiční vesnický turnaj za účasti týmů Kocurkova, Vrchu,
Spodku a Středu, který obhajuje loňský triumf. Další informace o turnaji budou dále
upřesňovány.
Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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SPOLEK RYBÁRŮ ŠILHEŘOVICE

Turnaj v šipkách
Spolek rybářů v Šilheřovicích pořádal v únoru a březnu 2018 již 2. ročník turnaje v šipkách
v trojboji. Hrálo se způsobem 201, ruleta a Cricket.
Turnaje se zúčastnilo celkem 11 účastníků. Vítězem turnaje se stal Roman Pientka, který
zvítězil bez jediné porážky.
Srdečně blahopřejeme.
Předseda spolku rybářů Šilheřovice
Oldřich Chmelař
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HASIČI ŠILHEŘOVICE
Jak hasiči z Šilheřovic prožili první ¼ roku 2018 ?
Toto období bylo pro nás celkem pestré, věnovali jsme se jak výcvikům, kulturní akci ale
také výjezdové činnosti.
Pro připomenutí:
11.1.2018 – odstranění stromu na ulici Sokolská
18.1.2018 – odstranění stromu na hlavní cestě při vjezdu do obce
20.1.2018 – odstranění stromu na ulici Sokolská
24.2.2018 – pomoc ZZS MSK ( zdravotnická záchranná služba moravskoslezského kraje )
s transportem pacienta a následné naložení do vozidla ZZS
4.3.2018 – požár sazí v komíně u občana obce
13.4.2018 – odstranění stromu – NOVÁ Šance ( bývalé kasárny v lese )
16.4.2018 - pomoc ZZS MSK s transportem pacienta a následné naložení do vozidla ZZS.

Pro oddych pár fotek:
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Nácvik užití lezecké techniky

Nácvik hašení v dýchací technice, metodika říká nikdy ne sám a použitÍ obou ruk najednou.
Pravá ruka drží páku ventilu proudnice a levá ruka kuželovou růžici proudnice, které nám
určuje typ proudu vody. Na níže uvedeném obrázku lze vidět použití roztříštěného proudu
– nejpoužívanější při lesním požáru a vniknutí do požárem zasažené místnosti.
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Na tomto obrázku můžete vidět nácvik přípravy pacienta, na kterém je simulováno
poranění páteře. Pacient je uložen na páteřní desce, zabalený v izotermické fólii, hlavu má
zafixovanou jak krčním límcem, tak fixátorem hlavy a tělo je fixováno fixačními popruhy.
K této situace zpravidla dochází pádem z výšky, do hloubky ( nezajištěný výkop ), pád ze
stromu, pád ze skály, skok do vody.
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SDRUŽENÍ OBCÍ HLUČÍNSKA
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ORDINACE PRAKTICKÉHO LÉKAŘE ŠILHEŘOVICE

Změna ordinačních hodin
od 19.3.2018
Pondělí
Úterý

8:00 – 12:00 hodin
16:00 – 19:00 hodin
19:00 – 20:00 hodin

Středa

8:00 – 12:00 hodin

Čtvrtek

16:00 – 19:00 hodin
19:00 – 20:00 hodin

Pátek

návštěvní služba

návštěvní služba

8:00 – 11:00 hodin

V pondělky a středy ordinuje MUDr. Alexandra Semeráková,
v úterky a čtvrtky ordinuje MUDr. Patrik Rulíšek.
V pátky bude přítomna sestřička Vendula Baďurová.
V případě akutních potíží : zástup - MUDr.Lenka Murcková, Hlučín
ČSA od 8:00 – 12:00 hodin.
Děkuji za pochopení.

MUDr. Markéta Kubatá
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POZVÁNKA

Pálení čarodějnic
Pondělí 30.4.2018 v 17:00 hodin
na Baumšuli v Šilheřovicích
Rok se s rokem sešel a čas našeho
slavného sjezdu nadešel!
Zveme všechny malé i velké,
ježibaby i ježidědky na generální slet.
Nebojte se ukázat svou pravou tvář
a pochlubte se naplno svou šeredností!

Program:

- vystoupení dětí ZŠ Šilheřovice
- stavění máje
- vystoupení dětí z taneční školy CARMEN
- vyhodnocení masek ( dětí i dospělých )
- zapálení čarodějnice

DJ ALEŠ a JIŘÍK
20:30 hod. Překvapení večera

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

Název

Pořadatel

Místo

30. dubna 2018

Stavění máje a pálení
čarodějnic

Obecní úřad

Baumšula

5. května 2018

Rybářské závody

Sdružení rybářů

Park - rybník

19. května 2018

Tenisový turnaj

Jaloviec

18. května 2018
26. května 2018

Smažení vaječiny
Vesnický turnaj

KDU-ČSL

Baumšula

TJ Sokol

Hřiště TJ Sokol

Baumšula

1. června 2018

Kácení máje, májová veselice

Obecní úřad

22.-24. června 2018

Stanování

Unie rodičů při ZŠ

Hřiště TJ Sokol

17.-19. srpna 2018

Šilheřovický odpust

Obecní úřad

Baumšula

8. září 2018

Šilheřovický šlaušek

15. září 2018
30. září 2018

16. června 2018

31. srpna 2018

22. září 2018

6. října 2018

Pivní slavnost

Letní kino pro děti

Obecní úřad

Obecní úřad

Baumšula

Baumšula

Baumšula

Strassenfest

Prajzský sportovní
klub
ulice Dolní

Dolní dvůr

Obecní mše

Obecní úřad

Kostel

Drakiáda

Unie rodičů při ZŠ

Hřiště TJ Sokol

Zámecký koncert - Gootwork Obecní úřad

Zámek

12. října 2018

Setkání s jubilanty
Myslivecké hody

Obecní úřad

Kulturní dům

9. listopadu 2018

Obecní úřad

Hřbitov

30. listopadu 2018

Uctění památky válečných
veteránů

Rozsvícení vánočního stromu

Obecní úřad

OÚ,Kulturní
dům

7. prosince 2018

Čertovské karaoke

Unie rodičů

Kulturní dům

27. října 2018

Obecní úřad

Hřiště TJ Sokol
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Kulturní dům

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2018 partnerských
obcí v rámci česko-polské spolupráce
p. č.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Název akce
Mezinárodní přehlídka předškolních divadélek
Hudba nezná hranic
Hasičská soutěž TFA
Jarmark na hranici
Mezinárodní noční soutěž hasičských mužských a ženských
družstev
Koncert věnovaný památce F. Liszta a L. van Beethovena
Noc kostelů s programem
Cyklovýlet partnerských obcí
Multižánrový festival HAFEST
VI. Mezinárodní festival dechových kapel
Pivní slavnosti
Raffting – „ Otvírání hraničních meandrů na řece Odře „
XIX. ročník turnaje v kopané žáků „O putovní pohár
starosty obce
Den obce
Mezinárodní turnaj v kopané seniorů „ O pohár Gminy
Krzyzanowice „
Odpust Píšť 2018, odpustový koncert duchovní hudby,
zábavný lunapark, tradiční ohňostroj
Odpustové veselice ODPUST FEST 2018 na prostranství
před OÚ
Píšťský odpust - 2 bohoslužby, odpolední koncert duchovní
hudby
Tradiční turnaj v minigolfu
Haťské dožínky – 25. ročník
XI. Mezinárodní závody v požárním sportu CTIF
mládežnických družstev hasičů
Dožínky Gminy v Roszkowě
Zahrádkářská podzimní výstava ovoce, zeleniny a hobby
Zámecký koncert - Goodwork
Den obce - oslavy 790. let obce Píšť (hřiště TJ Slavia Píšť )
Oslavy 790. let od první zmínky o obci – slavnostní mše
s biskupem ostravsko – opavské diecéze
Chovatelská a zahrádkářská výstava
Krmáš
Myslivecké hody
KOLAJA – 15. ročník
Adventní prodejní výstava
Vánoční ladění
Výročí 20. let česko – polské spolupráce – slavnostní
otevření IKC – Píšť s kulturním programem
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Termín
25.-26.4.2018
29.4.2018
12.5.2018
13.5.2018
18.5.2018

Organizátor
Krzyzanowice
Hať
Šilheřovice
Krzyzanowice
Píšť

19.5.2018
25.5.2018
2.6.2018
2.6.2018
10.6.2018
16.6.2018
23.6.2018
23.6.2018

Krzyzanowice
Píšť
Krzyzanowice
Hať
Krzyzanowice
Šilheřovice
Krzyzanowice
Hať

30.6.2018
7.7.2018

Hať
Krzyzanowice

11.8.2018

Píšť

10.-13.8.2018

Píšť

12.8.2018

Píšť

14.8.2018
26.8.2018
8.9.2018

Píšť
Hať
Krzyzanowice

8.-9.9.2018
9/2018
22.9.2018
22.9.2018
23.9.2018

Krzyzanowice
Píšť
Šilheřovice
Píšť
Píšť

22.-23.9.2018
23.9.2018
27.10.2018
11.11.2018
25.11.2018
12/2018
12/2018

Hať
Hať
Šilheřovice
Hať

Píšť
Hať
Píšť

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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