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Vážení spoluobčané, 

 
letošní počasí nám trochu komplikuje a oddaluje začátky plánovaných akcí, se kterými 
bych vás rád seznámil. V následujících týdnech nás čeká:  
-  prodloužení splaškové kanalizace (ul. Na Stráni)  
-  prodloužení  dešťové kanalizace (ul. Horní) 
-  výsadba zeleně na ulici Dolní 
-  odvodnění budovy č. p. 117 (pošta) 
-  Lesy ČR zahajují kompletní rekonstrukci lesní cesty (Petřkovice – Orenburg) v Černém 
lese  

O dalších záměrech a plánech vás budeme informovat v příštích vydáních.  

Mezi neradostné zprávy bohužel patří výpověď MUDr. Uhlí řové, která stěhuje svou 
ordinaci do Ostravy. I když si je rada obce vědoma nedostatku dentistů, udělá maximum, 
aby se pokusila najít nového pro naši obec.  Oceníme i jakýkoli kontakt na zubního lékaře 
ve vašem okolí.  

Vášniví cyklisté určitě ocení možnost značení svých kol syntetickou DNA, které bude 
provádět MP Hlu čín.     

 

Za Radu obce, Radek Kaňa -starosta 

 
 

 

 

Fond mikroprojekt ů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia 
 
Projekt: „Podpora volnočasových aktivit žáků na CZ-PL pohraničí“ 
Registrační číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000811 
Vedoucí partner: Obec Šilheřovice  
Partneři projektu: Gmina Krzyzanowice 
Dotace EFRR: 19.507,16 euro  
 

 

ÚVODNÍ SLOVO 

 

DOTACE 
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Hlavním cílem projektu je vytvoření společného CZ-PL vzdělávacího a volnočasového 
programu pro žáky základních škol v Šilheřovicích a Tworkowě. Díky společným 
aktivitám, které se budou konat v nově vybudované naučné (botanické) zahradě 
v Šilheřovicích a blízkých přírodních atraktivitách (např. meandry Odry, zámecký park) 
bychom rádi vytvořili nejenom společný vzdělávací program zaměřený na přírodní vědy, 
ale i zlepšili samotný vztah dětí k přírodě.   

 
 

 
 

Fond mikroprojekt ů 2014 – 2020 v Euroregionu Silesia 
 

Projekt: „Stezka po stopách rodu  Rothschildů“ 
Registrační číslo: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000814 
Vedoucí partner: Gmina Krzyzanowice  
Partneři projektu: Obec Šilheřovice 
Dotace EFRR: 47.509,90 euro  

Projekt řeší problém nedostačující propagace kulturních a přírodních turistických 
atraktivit v obcích Krzyzanowice a Šilheřovice a nízké informovanosti široké veřejnosti 
o společné historii povodí Horní Odry. Partneři chtějí, aby se propagace památek 
propojených s příběhem šlechtického rodu Rothschildů stala hybatelem pro další 
propagační aktivity zaměřené na kulturní a přírodní zajímavosti v okolí.  V rámci projektu 
bude vytvořena turistická stezka, její webové stránky, vydána informační brožura a mapa 
v několika jazykových mutacích. Součástí projektu jsou i propagační aktivity v četně srazu 
automobilových veteránů. 

 

 

Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2017 

Moravskoslezského kraje v rámci dotačního programu „Program na podporu přípravy 
projektové dokumentace 2017“ poskytne obci investiční dotaci v maximální výši 66,74% 
celkových skutečně vynaložených uznatelných nákladů na realizaci projektu „Vypracování 
kompletní projektové dokumentace polyfunkčního domu v centru obce Šilheřovice“, 
maximálně však ve výši 499.900,- Kč. Z těchto finančních prostředků bude vypracována 
projektová dokumentace, která bude řešit výstavbu polyfunkčního domu v centru obce.  
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 5. 4. 2017 č. 79/2017 
 
RO schvaluje: 
ad 79/2017/2 Termín zápisu dětí do základní školy dne 28. 4. 2017 a do mateřské školy dne 

3. 5. 2017 
ad 79/2017/3 Předfinancování grantu Základní a mateřské škole, příspěvkové organizaci 

ve výši 8.700,- Kč pro MŠ k  20. výročí partnerství MŠ Šilheřovice a Chalupek 
reg. č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_013/0000657 s názvem: „Společně můžeme více“ 

ad 79/2017/4 Udělit souhlas s účelovým peněžním darem od p. XXXXX, XXXXX, ve výši 
2.000,- Kč pro Základní a mateřskou školu Šilheřovice p. o., Kostelní 230, 
Šilheřovice 

ad 79/2017/8 Udělit souhlasné stanovisko správce vodního toku Šilheřovický potok 
k požadovanému nakládání s vodami pro „Zámecký rybník Šilheřovice“ 
na pozemku parc. č. 1499 v k. ú. Šilheřovice 

ad 79/2017/10 Udělit souhlasné stanovisko vlastníka sousední nemovitosti parc. č. 1660 v k. ú. 
Šilheřovice se stavbou „Nadstavba garáže a přístavba schodiště“ na parc. č. 
229/6 v k. ú. Šilheřovice  

 
RO neschvaluje: 
ad 79/2017/9 Podílet se na spolufinancování výměny kotlů v obci v dalším kole kotlíkových 

dotací v rámci Operačního programu Životního prostředí 2014 – 2020 
 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 19. 4. 2017 č. 80/2017 
 
RO schvaluje: 
ad 80/2017/2 Pronájem sálu OÚ za účelem cvičení metody Pilátes. Pronájem bude činit 150,- 

Kč/hodina 
ad 80/2017/3 Výsadbu stromů na ul. Dolní firmou Zahradnictví Korner, Hluboká 6 93/15A, 

Ostrava – Petřkovice za nabídkovou cenu 77.318,46 Kč bez DPH 
ad 80/2017/4 Uzavření Dodatku č. 9 ke smlouvě o závazku veřejné služby mezi obcí 

Šilheřovice, ARRIVA MORAVA a. s. a Koordinátorem ODIS s. r. o. 
ad 80/2017/5 Poskytnutí dotace Charitě Hlučín ve výši 2.310,- Kč na činnost Charitní 

pečovatelské služby v 1. čtvrtletí roku 2017  
ad 80/2017/6 Nabídku společnosti BeePartners a. s., nám. Svobody 527, Lyžbice, Třinec 

na poradenskou a organizační podporu při zpracování žádosti o podporu 
včetně manažerského řízení přípravy projektu „Energetické úspory objektu 
Kulturního domu v Šilheřovicích“ za nabídkovou cenu 70.000,- Kč bez DPH 

ad 80/2017/7 Udělit souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace ul. Farní parc. 
č. 1679/1 v k. ú. Šilheřovice k napojení nového  sjezdu pozemek parc. č. 66/6 
v k. ú. Šilheřovice k novostavbě RD 

 
 
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 24. 4. 2017 č. 81/2017 
 
RO schvaluje: 
ad 81/2017/2 Udělit souhlasné stanovisko s nakládáním a zhodnocením nemovitosti – 

budovou ZŠ, ulice Kostelní č. p. 230 v rámci realizace projektu s názvem 
„Konec samé teorie, hurá s pokusy do praxe“ 

  

 

RADA OBCE 
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE  
 
 

 
Očkování psů 
 
 
Vážení spoluobčané,  
 
v sobotu 20. května 2017 proběhne v obci očkování psů proti vzteklin ě. 
 
 
Očkování proběhne na těchto místech: 
 
- ulice U Dvora    10:00 – 10:15 hodin 
- před obecním úřadem   10:20 – 11:00 hodin 
- ulice Na Bělidle    11:10 – 11:30 hodin  
 
S sebou si přineste očkovací průkaz a doklad o zaplacení poplatku ze psů za rok 2017. 
Pes musí mít náhubek! Základní očkování je zdarma. Doočkování již nebude! 
 
 
za obecní úřad 
Lenka Pecháčková 
 
 
 
 

Evidence jízdních kol 
 
 

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: 

22.6.2017  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.  
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Diakonie Broumov,  
sociální družstvo 

 
�  Více na  www: diakoniebroumov.cz 

 
Seznam věcí, které můžete dát do sbírek 

 

� Veškeré letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské) 
� Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony  
� Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek) 

� Domácí potřeby (nádobí bílé i černé, skleničky) zabalené v krabici  
� Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky, peří 
� Obuv – nepoškozená a v párech (svázaných gumičkou) 
� Kabelky, batohy, drobné předměty z domácnosti 
� Hračky – nepoškozené a kompletní, také plyšové 
� Menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční 
� Knihy, časopisy 
 

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:  
� ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických 

důvodů 
� nábytek 
� znečištěný a vlhký textil 

 

Sbírka se uskuteční : 
 

dne: 15.06.2017  14:00-18:00 hod. 
       16.06.2017    9:00-13:00 hod. 

místo: šatna Kulturního domu v Šilheřovicích 
 

 

Bližší informace Vám rádi sdělíme: 
tel. : 224 316 800, 224 317 203 
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT  
 

Výňatek z iDNES ze dne 30. 4. 2017 

 
S motivem Ostravy se čtenáři ztotožňují, říká spisovatelka Tvrdá 
 
Spisovatelce Evě Tvrdé vyšla nová kniha. V rozhovoru vysvětluje i to, proč zvolila žánr 
detektivky a proč, ačkoliv žije na Hlučínsku, zvolila za místo děje Ostravu. Přiznala 
například, že lokality, o nichž psala, chtěla poznat i osobně.  
 

V centru Ostravy je nalezena mrtvá žena, učitelka Irena, která vzhledem připomíná 
Madonu Ostravicu, obří sprejerský obraz na jedné rozpadající se budově z historického 
komplexu. Irena žila vyzývavě a její pestrý život musí rekonstruovat vyšetřovatelka Nina, 
padesátiletá členka místní mordparty. Sice dostala nabídku na lepší plat v Praze, 
ale v Ostravě ji něco drží... 

Takový je ve stručnosti obsah knižní novinky spisovatelky Evy Tvrdé, která vyšla nedávno 
pod názvem Mrtvou neměl nikdo rád. Obálku na pozadí ostravské radnice „uzamyká“ 
visací zámek s nápisem Silesia Noir. Detektivka vznikla za necelý rok a autorka z Hlučínska 
se v ní poprvé dostala na půdu odlehčeného žánru, a to po čtenářsky dobře přijatých 
knihách Dědictví nebo Pandořina skříňka. 

Váš příběh se odehrává v květnu, klidn ě minulého roku. Začíná ovšem na Sýkorově mostě, 
je to důležité? 
Ano, rozhodla jsme se začít děj na Sýkorově mostě, což je velmi pěkné místo. Běžela jsem 
tam a potkala na něm pána s kyticí šeříku. Měl rozzářený obličej, to se vám stane jedině 
v Ostravě. Hned jsem věděla, že je to ono. Takhle začnu. 
 
Proč máte na obálce podtitul Silesia Noir? Jde o odkaz na ponuré místo děje? 
Silesia Noir představuje žánr detektivek, které vznikají v polské části Slezska. Jsou psány 
v nářečí, po našimu. První z nich se jmenuje Silesia Noir. Ptala jsem se nakladatele, 
zda mu nebude vadit, když si název vypůjčím na obálku své knihy, a on souhlasil. Mohla 
jsem se takto přihlásit k žánru slezské detektivky. 

Noir je klasický filmový žánr. Překvapivý je jeho přesah do regionální literatury. Jak jste se 
s ním setkala? 
Ve zmíněném nakladatelství vyšly v polštině mé dvě knihy. Nakladatele zaujal Nenápadný 
půvab Slezska a na podzim vydali Dědictví. 

Co Poláka na české straně Slezska zajímá? 
Je to historie 20. století. Tyto vlivy se tady stýkají i prolínají. Pro n ě je situace ještě 
komplikovanější než na Hlučínsku, protože v jejich části Slezska bylo Německo až do roku 
1945. Párkrát jsem tam byla, je z nich cítit vděčnost, že někdo o Slezsku píše. 

Proč jste se rozhodla pro žánr ve stylu kriminálky? 
Chtěla jsme si trochu odpočinout od svých dřívějších příběhů. 
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A důvod, proč se kniha odehrává právě v Ostravě? 
Mám k Ostravě velký vztah, ale nikdy jsem si zatím netroufla zasadit do ní některý svůj 
příběh. 

Máte ráda klasiky světové detektivky Raymonda Chandlera i Agathu Christie, co na nich 
obdivujete? 
Nedokážu se rozhodnout, kdo z nich je mi více blízký. U Christie převažuje velmi dobrá 
výstavba zápletek a jistá jednoduchost, což na ní obdivuji, kdežto u Chandlera je 
nenahraditelná atmosféra, která se mi u něj také hodně líbí. Znám je už od svého dětství, 
tehdy byla taková doba, kdy se detektivní žánr velmi četl. Souhlasím s pojetím zla u Agathy 
Christie, existuje u ní objektivně a je naší povinností se jej neúčastnit. Zlo, to jsou lidé, 
které těší, že ubližují druhým. 

Máte něco takového i ve své detektivce? Už jen ten titul zní, jako by všichni uvítali, že byla 
zavražděná... 
To určitě ne. Přesto se jim ulevilo, protože šlo o ženu, která v nikom nedokázala vzbudit 
pozitivní city. Je tam hodně podezřelých, což se mi líbí na tvorbě Agathy Christie, kde taky 
netušíte, kdo mohl mít hlavní motiv oběť odstranit. 

Začala jste psát od konce, jaký byl postup? 
Měla jsem napsanou určitou pasáž a pak si říkám, co když to tak není? Třeba jsem kvůli 
ověření faktů znovu navštívila Kunčičky, ostravskou část, v níž mě vítali kdysi 
na autogramiádě. Tato čtvr ť mě hodně vyděsila, všude samé mříže. Co když se to za ty roky 
změnilo? Sednu si do auta a na dvě hodiny vyjedu. Když jsem psala Pandořinu skříňku, 
sama jsem cestovala s polským zájezdem po Kypru. Bylo to napínavé, ale Kunčičky situaci 
dalece předčily. Vystoupila jsem u kostela, s fotoaparátem. Opodál stál nějaký typ 
s mikinou a kapucí, začal na mě pořvávat, skočila jsem do auta a šlápla na plyn, v další části 
už jsem si netroufla vystoupit. Taky jsem si potřebovala ověřit, jaké jsou v Ostravě 
hospody, jestli se nezměnily. 

Přece nejde o dokument? 
Je to má obsese, potřebuji si všechno ověřit. Dostanu se na místo a nasávám. Potřebuji 
na těchto místech nutně být. V případě hrdinky Pandořiny skříňky jsem si vymyslela, 
že žije v Praze. To byl šílený problém, protože Prahu neznám. 

Co budete dělat nyní? 
Miluji zejména tu fázi, která nastane, než se hotová kniha dostane na trh. Pak už se hodně 
setkávám s lidmi, s jejich reakcemi, to už je náročnější. Čekám, co kniha způsobí, jestli 
bude čtená. Je to hodně napínavé. Reakce jsou ve velké většině pozitivní. Motiv Ostravy se 
čtenářům líbí, ztotožňují se s ní. Zatím ani nikdo nepřišel s tím, že některou z mých postav 
zná, což mě těší. 

Odpočinula jste si dostatečně, nebo se vám psaní kriminálních historek zalíbilo? 
Říkala jsem si, že to bude ojedinělá záležitost. Pak přišel veletrh a hodně lidí se ptalo: Proč 
Ostrava a proč detektivka? Během jednoho dne mi naskočil další příběh. Než veletrh 
skončil, měla jsem hotový námět a snad i další. Třeba se z nich vyvine něco jako slezská 
trilogie. 

Zdroj: http://ostrava.idnes.cz/eva-tvrda-detektivka-mrtvou-nemel-nikdo-rad-fe4-/ostrava-
zpravy.aspx?c=A170424_2321138_ostrava-zpravy_jog 
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ZUBNÍ ORDINACE ŠILHEŘOVICE  
 
 
Vážení občané, 
 
zubní ordinace Šilheřovice, G A Dent s. r. o. oznamuje, že svoji činnost ukončuje ke dni 
31. 5. 2017. 
 
V průběhu měsíce června proběhnou stěhovací práce, tak abychom Vám mohli být 
k dispozici od 1. 7. 2017 již na nové adrese Tyršova 9, 702 00 Moravská Ostrava, kde bude 
ordinovat MDDr. Eva Sýkorová ve dnech pondělí, středa od 8:00-16:00.  Objednat se lze 
od téhož data na tel. čísle 595 054 150. 
 
Pro ty z Vás, kteří byste chtěli změnit zubního lékaře je zdravotní dokumentace k dispozici 
ve dnech pondělí - čtvrtek na tel. čísle 595 054 150. 
 
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za způsobené komplikace. 
 
 
MUDr. Gabriela Uhlí řová 
 

 

 
 

AKCE  ZÁKLADNÍ  ŠKOLY 
 

 Datum Akce 

DUBEN 

5.4. Den Země – pochodové cvičení na 1. stupni 

11.4. 
3. setkání s rodiči žáků ZŠ v rámci grantu MÁME  RÁDI  
NAŠI  ŠKOLU – téma: 10 výchovných zásad, které by měl 
každý rodič znát a respektovat 

11.4. Přednáška KOUZELNÁ  PLANETA pro 1. stupeň 

20.4. 
V ZŠ a MŠ Šilheřovice proběhla prověrka BOZ – 
bez připomínek a závad. 

24.4. 
Přátelské setkání pátých tříd  základních škol 
Markvartovice a Šilheřovice (turnaj v tělocvičně 
a prohlídka školy) 

28.4. Zápis dětí do 1. tř. pro školní rok 2017/2018. Je zapsáno 
15 dětí, z toho 1 odklad školní docházky. 

 
 
 
 

 

 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE 
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Jan Čecháček druhý v celostátní soutěži v psaní dopisů 
 
V únoru 2017 byl vyhlášen již 46. ročník Mezinárodní soutěže v psaní dopisů pro mládež, 
jejímž organizátorem je na celosvětové úrovni Světová poštovní unie a pořadatelem české 
části je Česká pošta, s.p. Soutěž je otevřená pro chlapce a dívky do 15 let a rozsah textu 
je stanoven nejvýše na 1000 slov. Dopis může být napsán na počítači i rukou. 

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?" 

Soutěže se zúčastnily vybrané práce žáků 7. a 8. třídy. Žák 7. třídy, Jan Čecháček, byl 
pověřenou komisí České pošty vybrán jako autor 2. nejlepší práce v české části soutěže. 
Srdečně mu blahopřejeme! 

Česká pošta zároveň vyjádřila poděkování pedagogickému sboru ZŠ v Šilheřovicích 
za pozitivní přístup k aktivitám, jako je právě tato soutěž v psaní dopisů. V dnešní 
uspěchané a přetechnizované době již naše děti psaní klasických dopisů téměř neznají. 

 
Mgr. Pavlína Řehánková 

 

 

 

VÝHERNÍ TEXT 

 

V Šilheřovicích dne 14. 3. 2017 

Vážený generální tajemníku OSN, 

rád bych Vám předložil několik návrhů, jak vyřešit některé světové problémy.  

Jedním z hlavních problémů je znečištěné ovzduší. Hlavními znečišťovateli jsou velké 
průmyslové podniky, veškerá automobilová a letecká doprava, ale také obyčejní lidé, kteří jsou 
schopni zatopit vším. Velké průmyslové podniky by měli omezit nadprodukci výroby. Kde je to 
možné, měli by stroje nahradit lidmi. Výroba bude ekologičtější a také se sníží nezaměstnanost. 
Dále by se měli snažit vybavit své továrny co nejúčinnějšími filtry, aby do ovzduší unikalo 
co nejméně škodlivin, které narušují ozónosféru. Odměnou za tuto snahu by mohlo být 
pro podniky snížení daní. 

Problémy s dopravou by se měly řešit posílením městské hromadné dopravy pro lidi. Velkou 
motivací by bylo snížení cen jízdného a častější frekvence spojů z přilehlých obcí. U nákladní 
dopravy by se měla větší část průmyslových produktů přepravovat po železnici. U letecké 
dopravy by měli přepravci dbát na to, aby letadla byly plně vytíženy a případně omezily počet 
letů.  

V posledních letech se situace se špatným topením, díky třídění odpadů a kotlíkovým dotacím, 
mírně zlepšila. Další zlepšení by přinesl větší počet kontejnerů, které občas přetékají odpadem. 
Lidé mají rádi slevy. Zavedení slevy z poplatků za odpad, za vytříděné tuny odpadu, by byl jistě 
dobrou motivací. Dobrým krokem bylo povolení kontroly, čím lidé topí. Lidé si dávají větší 
pozor, co do kotle hodí. Největším problémem jsou PET láhve, kartonové obaly a výrobky 
z ropy. Zde by se mohly zamyslet i výrobci nad tím, zda je nutné balit výrobky do několika 
vrstev plastů, kartonů a ještě na palety. V dnešní době má jeden výrobek i tři vrstvy obalu 
(např. obyčejná zubní pasta je v plastové tubě, v papírové krabičce, ty jsou pro zjednodušení 
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manipulace v kartonových krabicích. Nebo nápoje balené v PET láhvích zalitých v igelitu. 
Ty by měly nahradit skleněné láhve, které se na rozdíl od plastů dají recyklovat). 

Velký podíl na znečištění ovzduší má nejenom rozmach průmyslu a zvýšení počtu lidí 
na planetě Zemi, ale také výrazné snížení ploch lesů a pralesů. Už na základní škole se učíme, 
že rostliny při fotosyntéze pohlcují oxid uhličitý a produkují kyslík. Přesto ve velkých městech 
zelených ploch a parků ubývá mnohdy na úkor parkovišť či nákupních center. Také lesů 
a deštných pralesů ubývá v důsledku nadprůměrné těžby. Někdy je těžba nutná v důsledku 
zasažení porostu kůrovcem, či v důsledku polomu způsobeného větrem. V mnoha případech jde 
však jen o zisk těžařských společností. Samozřejmostí by pak mělo být, za každý poražený 
strom, vysadit strom nový. Lidé by si měli uvědomit, že stromy a zeleň potřebují víc, 
než parkoviště a nákupní centra.  

Dalšími znečišťovateli jsou tepelné a jaderné elektrárny. U nich je také velkým rizikem 
jakýkoliv problém či havárie, které mají vždy katastrofální následky. Také zde bychom měli 
více využívat možnosti, které nabízí příroda, vodu, vítr a slunce. Tyto zdroje si umí příroda opět 
vytvořit. Větrné, vodní a sluneční elektrárny jsou více ekologické a šetrnější k přírodě. Naopak 
neobnovitelné zdroje (uhlí, zemní plyn, ropa) příroda obnovit nedokáže. Navíc po těžbě těchto 
surovin může vzniknout tzv. měsíční krajina, kdy se z úrodné země stane neúrodná pustina. 

V důsledku znečištěného ovzduší se častěji vyskytují civilizační nemoci. Například různé druhy 
alergií, astma či respirační onemocnění. Alarmující je, že např. nějakým druhem alergie trpí 
každé druhé dítě. V pozdějších letech nastupují problémy se srdcem a s různými typy rakoviny. 
Bohužel mimo tyto civilizační onemocnění si lidé často ničí dobrovolně své zdraví. Velkým 
rizikem jsou drogy, alkohol a bohužel také cigarety. U tohoto problému, by měl každý člověk 
začít sám u sebe. Uvědomit si, co není dobré pro jeho zdraví a také pro jeho blízké. Všichni 
dospělí by si měli uvědomit, že svým špatným příkladem ovlivňují nastupující generace.  
U nastupující generace je také velkým problémem závislost na počítačích, mobilech 
a tabletech. Děti by si měli uvědomit, že moderní technika jim umožní vyhledat jakoukoli 
informaci, ale zpracovat a vytvořit něco nového musí vždy člověk sám. Toto jsou většinou 
problémy vyspělých států světa.  

Na druhé straně stojí rozvojové země, především africké, které se potýkají s jinými nemocemi 
a zdravotními riziky. V důsledku malé vzdělanosti v sexuální oblasti se rodí příliš mnoho dětí. 
Již tak přelidněná Afrika je nemůže uživit, protože většinu území tvoří neúrodná poušť. 
Dochází tedy k masivnímu šíření hladomoru a lidé v mladém věku umírají. Dalším velkým 
problémem Afriky je nemoc AIDS. Vir HIV se také šíří hlavně pohlavním stykem a bohužel 
se mnohdy přenese již v těhotenství z matky na plod dítěte. Jedním z řešení by bylo naučit 
tamní obyvatele základním pravidlům bezpečného sexu. Více lékařů a odborných pracovníků 
by mělo dělat pravidelné přednášky v této oblasti. Velkou pomocí by bylo zajistit léky 
a prezervativy zdarma. Poučit lidi o riziku jejich chování nejen pro ně samotné, ale také 
pro jejich děti. 

Dalším velkým problémem, nejen v Africe, je nedostatek pitné vody. V této oblasti by nejvíce 
pomohlo, kdyby si lidé ve vyspělých státech uvědomili, že nemají plýtvat vodou. Protože zatím 
co oni jí mají dostatek a stačí otočit kohoutkem, jiným se vody nedostává. Voda je nejcennější 
tekutina a bez vody by neexistoval život. Na Zemi není problém jen s pitnou vodou, ale také 
se znečištěním vody slané v mořích a oceánech. Velkým rizikem je zde těžba ropy. Ropné 
katastrofy mají vždy nedozírné následky nejen pro vodní ekosystém, ale také pro veškerá 
zvířata vyskytující se v okolí. Jedním z řešení by bylo zpřísnění bezpečnostních pravidel těžby 
a její omezení.  

Lidé by si měli uvědomit, že nemůžou donekonečna ničit přírodu a její neobnovitelné zdroje. 
Každý by měl začít sám u sebe a zvážit možnosti, jak přispět k ochraně přírody. Více o těchto 
problémech mluvit, diskutovat a přemýšlet. Toto jsou problémy všech lidí na světě, a proto 
k nim nemůže být nikdo lhostejný. Neradi se vzdáváme vymožeností moderní doby, ale můžeme 
ztratit daleko víc… 
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Před závěrem bych Vás chtěl ještě poprosit, vážený generální tajemníku OSN, abyste požádal 
ostatní členy OSN a jejich prostřednictvím představitele států, aby se této problematice začali 
více věnovat a uvědomili si naléhavost světové situace. 

S úctou a heslem NEBUĎME LHOSTEJNÍ  

Váš poradce Čecháček Jan 
 
 
 
 
Víčka pro Tomáška 

 V minulosti jsme Vás informovali o sběru plastových víček pro postiženého chlapce – 
Tomáška B. z Ostravy, který má dětskou mozkovou obrnu a dlouhodobě potřebuje docílit 
stability t ěla i chůze. Zrovna v tomto období je Tomášek opětovně v Lázních Klimkovice – 
na měsíční léčbě KLIM THERAPY, kterou, bohužel, ZP neproplácí.    

Žáci naší školy (hlavně 1. - 5. stupně) v tomto školním roce opakovaně sbírali a nosili 
víčka. Nakonec jich sebrali přes 270 kg!  Rodiče Tomáška si, s velkou radostí, tuto dávku 
odvezli. Děkujeme všem, kteří se na sběru, spolu s našimi dětmi, podílejí! Pro představu 
dodáváme, že utržená částka z této sbírky se nerovná ani 5% z celkových nákladů na léčbu 
(pozn. výkupní cena 1 kg víček je 7 až 8,- Kč). Pokud byste chtěli pomoci i jinou formou 
než sběrem víček (např. finančním příspěvkem na transparentní účet), informace získáte 
na ZŠ (letáček je v každé třídě). 

Výsledky posledního sběru (v 04/17): 1. tř. – 27,5 kg;  2. tř. – 25 kg;  3. tř. – 20 kg;   
     4. tř. – 23,5 kg a 5. tř. – 28,5 kg   
 
 

_____________________________________________________________________________________  

 

Utkání pátých tříd ve vybíjené  

- zprávy žáků 5. třídy naší školy: 

 Dne 24. 4. 2017 se v ZŠ Šilheřovice utkaly dvě páté třídy – Šilheřovic a Markvartovic – 
ve vybíjené. Zápas trval jednu a půl hodiny, Markvartovice byly rychlé, ale i přesto vyhrály Šilheřovice. 
Pak šly obě třídy na horní stupeň ZŠ, kde všichni žáci dostali občerstvení a u toho se dívali 
na prezentaci zpracovanou žáky 8. třídy. Byly tam připravené i soutěže a paní učitelky Bachroníková 
a Tichá provedly žáky pátých tříd po škole. Pak už Markvartovice musely jet zpátky do své školy.  
(autor: Hedvika Zají čková) 

 …. po vítězném utkání se obě třídy převlékly a odebraly se na vrchní stupeň, kde nám 
přichystali malé občerstvení s teplým čajem. Tři žáci osmé třídy nám pustili krátkou ukázku, jak to 
chodí na vrchním stupni. Pak nám deváťáci připravili různé hry, kde jsme se zabavili … Vrchní stupeň 
se nám moc líbil a už se tam těšíme! (autor: S. Hudečková a M. Stejskalová) 

 … Po turnaji se obě školy přesunuly na horní stupeň, kde na nás čekalo občerstvení a exkurze, 
pojmuta vtipnou formou. Dále pro nás byly připravené aktivity, prohlídka tříd a seznámení 
s vyučujícími horními stupně. Byli jsme rádi za možnost seznámit se s novými lidmi a později - možná – 
i členy naší třídy. (autor: Ž. Máchová) 
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 5. třída ZŠ Šilheřovice pozvala pátou třídu z Markvartovic na společný zápas 
ve vybíjené. Tato akce nebyla novinkou, protože v minulosti již několikrát prob ěhla. Nově 
se však obě třídy odebraly na naši vrchní školu, kde žáci měli přichystáno malé občerstvení 
a soutěže (vědomostní i ve zručnosti). Součástí prohlídky školy byl i připravený film o životě 
na horní škole, který natočil a zpracoval, spolu se svými spolužáky z 8. třídy, Filip Hýbner.  

 Děkuji všem, kteří se na hladkém průběhu této společné akce podíleli. Připravili jste 
žákům velmi pěkné dopoledne a příjemnou formu jste je seznámili s jejich budoucím 
působištěm! Snad se tato akce žákům z Markvartovic líbila stejn ě, jako těm „našim“.   

P. Fojtíková, třídní učitelka 5. tř.  
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Vítězství získala SŠ v Šilheřovicích 
 
V měsíci dubnu proběhl další ročník odborné soutěže 
mladých kadeřnic – kadeřníků a kosmetiček Šarm“ 
ve Znojmě. Letošním soutěžním tématem byla „Lady 
20. let“. SŠ v Šilheřovicích reprezentovala v oboru 
kosmetické služby studentka 3. ročníku Aneta Revendová,  
obor kadeřnice  pak Denisa Rabíková také ze 3. ročníku, 
která se s modelkou Danielou Mašovou umístila 
na 1. místě.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE 

 

V průběhu měsíce dubna se i přes nepřízeň počasí uskutečnily následující zápasy 
fotbalových družstev Šilheřovic: 

 

MUŽI  

Šilheřovice – Kozmice 2:3 

Dolní Lhota – Šilheřovice 0:0 

Šilheřovice – Hrabová 0:4 

Vítkovice-Svinov – Šilheřovice: odloženo na 10. 5. od 17:30 

Velká Polom – Šilheřovice: odloženo na 23. 5. od 18:00 

Šilheřovice – Píšť: odloženo na 31. 5. od 17:30 

 

 

STŘEDNÍ ŠKOLA STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ, 

GASTRONOMIE A SLUŽEB SČMSD ŠILHEŘOVICE S. R. O. 

 

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE 
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DOROST 

Kozmice – Šilheřovice 7:2 

Šilheřovice – Píšť 3:5 

Kylešovice – Šilheřovice: odloženo na 11. 6. od 19:00 

Šilheřovice – Suché Lazce: odloženo na 17. 5. od 17:30  

 

ŽÁCI 

Šilheřovice - Bohuslavice 1:2 

Šilheřovice – Dobroslavice 1:3  

 

MINIŽÁCI 

Šilheřovice – Hlučín 0:22 

Šilheřovice – Mokré Lazce 10:5 

 

 

V sobotu 27. 5. se uskuteční tradi ční vesnický turnaj mezi týmy Kocurkova, Vrchu, Spodku 
a Středu, který obhajuje loňské vítězství.   

Rozpis zápasů 

13:00 Spodek – Střed  
14:00 Kocurkov – Vrch  
15:00 Kocurkov – Střed 
16:00 Vrch – Spodek  
17:00 Střed – Vrch   
18:00 Spodek – Spodek  

Bohaté občerstvení bude zajištěno stejně tak i večerní zábava. Všichni členové TJ SOKOL 
Šilheřovice srdečně zvou fanoušky na zajímavé fotbalové zápasy a příjemné posezení. 

 

 

Dne 10. 6. se pak na hřišti TJ Sokol Šilheřovice uskuteční turnaj žáků a minižáků (ročníky 
2006 a mladší a 2009 a mladší).  

Hřiště 1. ( ročníky 2006 a mladší)                Hřiště 2. ( ročníky 2009 a mladší) 

TJ Sokol Šilheřovice (CZ)                             TJ Sokol Šilheřovice (CZ) 

TJ Sokol Hať (CZ)                                         TJ Sokol Hať (CZ) 

CZ – PL Team (CZ-PL)                                CZ – PL Team (CZ-PL) 

LKS Tworkow (PL)                                       KS Jastrzezebie-Zdroj (PL) 
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Los turnaje 2006 a mladší 

9:00 – 9:20        TJ Sokol Šilheřovice - CZ – PL Team     
9:25 – 9:45        LKS Tworkow - TJ Sokol Hať                 
10:00 – 10:20   TJ Sokol Šilheřovice -  LKS Tworkow   
10:25 – 10:45   CZ - PL Team - TJ Sokol Hať                 
11:00 – 11:20   LKS Tworkow - CZ - PL Team               
11:25 – 11:45   TJ Sokol Šilheřovice -TJ Sokol Hať       
 

Los turnaje 2009 a mladší 

9:00 – 9:20        TJ Sokol Šilheřovice – KS Jastrzebie-Zdroj        
9:25 – 9:45        TJ Sokol Hať – CZ – PL Team                            
10:00 – 10:20   TJ Sokol Šilheřovice – TJ Sokol Hať                 
10:25 – 10:45   KS Jastrzebie-Zdroj – CZ – PL Team                 
11:00 – 11:20   TJ Sokol Hať – KS Jastrzebie-Zdroj                   
11:25 – 11:45   TJ Sokol Šilheřovice – CZ – PL Team         
 

 

Zároveň by TJ Sokol Šilheřovice rád poděkoval za potisk nových dresů pro naše minižáky 
MUDr. Danielu Gavlíčkovi. 

Každé úterý se také koná trénink brankářů pod vedením předsedy Sokolu Štěpána Kopii.        

                         

                 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                        
 
 
 
 
 
 
 

         Za TJ SOKOL Šilheřovice  
                                                                                                              Mgr. Zdeněk Žvaka 
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Ondra Krupa 2. Na Ski and Golf 
Skvělého výsledku dosáhl na turnaji Ski and Golf náš člen a všestranný sportovec Ondřej 
Krupa. Lyžařská část probíhá jako první ve Špindlerově Mlýn ě, golfová pak na hřišti 
Kunětická Hora. Ondra jako bývalý závodní lyžař začal velmi dobře lyžařskou část (čas 
37.34), po výsledku 82 na Kuňce pak celkově získal druhé místo. Což je další zlepšení 
z minulého roku, kdy byl Ondra třetí a my tajně doufáme, že příští rok dokončí postupné 
zlepšování  . Ondra nestačil pouze na trojnásobného vítěze Ski and Golf - Petra Kabáta. 
Za skvělou reprezentaci klubu Ondrovi děkujeme, stejně jako Tomáši Doležalovi 
v kategorii seniorů (81 ran). Ondra v klubových barvách.  Jménem klubu děkujeme 
za skvělou reprezentaci. 
 

 
 

 

 

Honza Jedlička vítězem turnaje v USA 

Honza Jedlička, hráč našeho extraligového týmu a odchovanec člena klubu profesionála 
Petra Hoška vítězí na turnaji v USA, kde studuje. Na hřišti Hail Ridge, dle slov Honzy 
hřiště podobné Cihelnám hrál 70 a 69 (par 71) pomohl také k celkovému vítězství svého 
týmu v konferenci. Honza v dalších dnech také hrál finále konference, kde se mu v těžkých 
podmínkách (silný vítr a teplota kolem 5 stupňů) nedařilo dle jeho představ – 85, 75, 78. 
Jeho velmi dobré výsledky během celé sezóny přinesly i nominaci do All Star týmu 
konference. Gratulujeme ke skvělým výkonům! Honza se z USA vrací v první třetině 

 

PARK GOLF CLUB OSTRAVA 



- 20 - 

 

května a hned se vrhne na turnaje v ČR, včetně první extraligy na Mnichu. Níže přidáváme 
fotku týmu, který dle slov Honzy (úplně vpravo) není ani zdaleka tak pohledný jako 
šilheřovický extraligový tým mužů ☺ 

 

 

 

Šilheřovice vs. Zbytek světa 

V sobotu 8. 4. se uskutečnilo již 10. pokračování tradičního utkání s názvem Šilheřovice 
proti Zbytku sv ěta. O co jde? V každém týmu jsou zvoleni dva kapitáni, za Šilheřovice 
to byl Petr Čuraj, který je zakladatelem turnaje a za zbytek světa, jak jinak, než náš člen 
Ondra Doležal. Kapitáni si poté poskládají tým, jak napovídá název, Petr hledá hráče 
s bydlištěm v Šilheřovicích, Ondra může vybírat z celého světa .  Hraje se systémem 
jamkové hry. Konečný výsledek byl pak veselejší pro šilheřovické družstvo, které zvítězilo 
7:5. A celkově vede 6:4. Ještě jednou děkujeme kapitánům za skvělou organizaci a všem 
hráčům za to, že je ráno neodradilo chladné počasí. 
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Prosba na členy klubu 

Vážené členky, vážení členové, golfoví přátelé, 

pokud máte k dispozici fotografie, diapozitivy z historie šilheřovického golfu a Park Golf 
Clubu Ostrava, starší score karty, či jiné archivní materiály, pomozte nám. Vytváříme 
studii o historii golfu v Šilheřovicích a rádi bychom měli co možná nejširší podklady 
a informace. 

Děkujeme Vám:) 

Pište, zasílejte, dotazujte se: Pavel Pniak, E: pniak@golf-ostrava.cz 

 

 

Spolupráce na LET Čeladné 

Vážení členové, resort na Čeladné nás oslovil s možnou spoluprací na turnaji Ladies 
European Tour.  

Čeladná nabízí: 
V rámci spolupráce Ladies European Tour – Tipsport Golf Masters 17. - 23. 7. 2017, Golf 
Resort 

Čeladná hledáme: 
Minimáln ě 6 osob starších 16ti let na celou dobu turnaje – od 20. 7. do 23. 7. 2017, vždy 
od 6:30 do 18:00 hod (může být upraveno dle hry) 

Každé osobě zajistíme: 
Stravu po dobu konání turnaje (6:30 – 17:30 hod.), pitný režim 
Oblečení (trička s logem turnaje, čepice, batoh) 
2 ks rodinných vstupenek (2 dospělí a 2 děti – na celou dobu turnaje) v hodnotě 1700 Kč 

 

 

Letní příměstský kemp 

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.  

 

 

Klubové jamkovky 

Obě klubové jamkovky jsou rozlosovány, prosíme hráče, aby splnili termín pro odehrání 
prvního kola – 21. 5. 
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Dne 20. 5. 2017 
 

se uskuteční 
 

3. ročník   
 
 

TENISOVÉHO TURNAJE ČTYŘHER 
 

od 9:00 hodin 
 

na kurtech ve Sportovně rekreačním areálu Baumšula. 
 

Ve večerních hodinách zahraje skupina NO STRES. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

Termín Název Pořadatel Místo 

    

20. května 2017 Tenisový turnaj  Baumšula 

26. května 2017 Kácení máje Obecní úřad Baumšula 

27. května 2017 Vesnický turnaj TJ Sokol Hřiště TJ Sokol 

    

2. června 2017 Smažení vaječiny KDU-ČSL Baumšula 

 

KALENDÁŘ  
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3. června 2017 Hry bez hranic Obecní úřad Baumšula 

9. června 2017 Noc kostelů 
Farnost + Obecní 
úřad 

Kostel 

23. - 25. června 2017 Stanování Unie rodičů při ZŠ Hřiště TJ Sokol 

    

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, Mše svatá u 
příležitosti 640 let obce 

Obecní úřad Kostel 

29. 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  

28. října 2017 Guláš fest Obecní úřad Kulturní dům 

    

11. listopadu 2017 Uctění památky válečných veteránů  Hřbitov 

    

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 

 
 
 
 
 
Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2017 partnerských 
obcí v rámci česko-polské spolupráce 
 
 

p. č. Název akce Termín Organizátor 
12. Mezinárodní soutěž hasičů družstev mužů a žen 19.5.2017 Obec Píšť 
13. Koncert „Hudba nezná hranic“ 20.5.2017 Obec Hať 
14. Koncert Poświęcony Pamięci Franciszka Liszta i 

Ludwika van Beethovena 
20.5.2017 Gmina Krzyżanowice 
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15. Hry bez hranic 3.6.2017 Obec Šilheřovice 
16. Multižánrový festival HAFEST 3.6.2017 Obec Hať 
17. V. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych 4.6.2017 Gmina Krzyżanowice 
18. Noc kostelů - 640 let obce 9.6.2017 Obec Šilheřovice 
19. Noc kostelů s programem  9.6.2017 Obec Píšť 
20. Olympiáda mateřských škol 15.6.2017 Obec Píšť 
21. XVIII. ročník turnaje žáků v kopané „O putovní 

pohár starosty obce 
17.6.2017 Obec Hať 

22. XIX. ročník soutěže mladých hasičů „O putovní pohár 
starosty obce“ 

17.6.2017 Obec Hať 

23. Spływ Kajakowy „Otwieranie Granicznych 
Meandrów rzeki Odry” 

24.6.2017 Gmina Krzyżanowice 

24. Chovatelská výstava 24.6.2017 Obec Píšť 
25. Mezinárodní sportovní olympiáda škol     červen 2017 Obec Hať 
26. Den obce Hať 1.7.2017 Obec Hať 
27. Tradiční turnaj v minigolfu 13.7.2017 Obec Píšť 
28. Pivní slavnosti 15.7.2017 Obec Šilheřovice 
29. Międzynarodowy Turniej Oldbojów o Puchar Wójta 

Gminy Krzyżanowice 
22.7.2017 Gmina Krzyżanowice 

30. ODPUST - odpustový  koncert duchovní hudby; 
zábavný lunapark, tradiční ohňostroj 

5.8.2017 Obec Píšť 

 Odpustové veselice ODPUST FEST 2017 na 
prostranství před obecním úřadem 

4.-7.8.2017  

 Píšťský odpust  - 2 bohoslužby, odpolední koncert 
duchovní hudby 

6.8.2017  

31. Dożynki województwa śląskiego, Powiatu 
Raciborskiego i Gminy Krzyżanowice w Tworkowie 

26.-27.8.2017 Gmina Krzyżanowice 

32. Haťské dožínky 27.8.2017 Obec Hať 
33. XI. Międzynarodowe Zawody Sportowo - Pożarnicze 

CTIF Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych OSP o 
Puchar Starosty Powiatu Raciborskiego 

9.9.2017 Gmina Krzyżanowice 

34. Letní zábava 9.9.2017 Obec Šilheřovice 
35. Mše svatá u příležitosti 640 let obce - slavnostní 

galavečer 
16.9.2017 Obec Šilheřovice 

36. Zahrádkářská podzimní  výstava ovoce, zeleniny a 
hobby 

16.-17.9.2017 Obec Píšť 

37. Chovatelská a zahrádkářská výstava  17.9.2017 Obec Hať 
38. Haťský krmáš 17.9.2017 Obec Hať 
39. Setkání chrámových sborů  8.10.2017 Obec Hať 
40. Gulášfest 28.10.2017 Obec Šilheřovice 
41. Adventní a vánoční výstava listopad 2017 Obec Píšť 
42. Vánoční ladění prosinec 2017 Obec Hať 
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Dne 6. 5. 2017 se uskutečnil již 3. ročník cyklovýletu partnerských obcí česko-polské 
spolupráce. Letos se organizace ujala obec Hať.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ROČNÍK CYKLOVÝLETU PARTNERSKÝCH OBCÍ  

ČESKO-POLSKÉ SPOLUPRÁCE 
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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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