Šilheřovický zpravodaj
Únor 2019

Vítězové fotbalového turnaje „O pohár starosty obce“
konaného dne 9. února 2019

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
vedení obce Šilheřovice se v minulém měsíci sešlo s kolegy z Hati, Píště a gminy
Krzyzanowice, aby zhodnotilo spolupráci v uplynulém roce. Posezení proběhlo ve velmi
pohodové a příjemné atmosféře a všichni zúčastnění si nadmíru pochvalovali loňskou
spolupráci na úrovni kulturních, společenských a sportovních akcí. V druhé polovině
setkání došlo k přípravě CZ-PL kalendáře na letošní rok. Naše obec do něj zařadila čtyři
události. Budeme velmi rádi, když si z bohaté nabídky vyberete i akce pořádané našimi
partnery na CZ-PL pohraničí.

Za Radu obce, Radek Kaňa - starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 9. 1. 2019 č. 6/2019
RO revokuje:
ad 6/2019/3 usnesení číslo 120/2018/8 ze dne 17. 10. 2018.
RO schvaluje:
ad 6/2019/4
rozpočtové opatření č. 1/2019.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 30. 1. 2019 č. 7/2019
RO schvaluje:
ad 7/2019/4
žádost o dotaci na provoz Charitní pečovatelské služby Charity Hlučín,
U Bašty 275, 748 01 Hlučín pro rok 2019 ve výši 15.000,- Kč. Rada obce pověřuje
starostu podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace.

RO rozhodla:
ad 7/2019/6b uveřejnit na úřední desce i v elektronické podobě a zveřejněním v regionálním
ad 7/2019/6g

tisku oznámení o vyhlášení konkurzu na funkci ředitele/ky p.o. ZŠ a MŠ
Šilheřovice.
vydat souhlas s tím, aby konkurzní komise jmenována Radou obce Šilheřovice
v souladu s § 2, odst. 5, Vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění,
přizvala k jednání v případě potřeby další odborníky s hlasem poradním, kteří
nebudou členy konkurzní komise, a to bez dalšího projednání v Radě obce.

RO jmenuje:
ad 7/2019/6c v

ad 7/2019/6d

ad 7/2019/6e

souladu s § 1, odst. 1, Vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb.,
o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních komisích, v platném znění
a v souladu s bodem b) tohoto usnesení o vyhlášení konkurzního řízení na funkci
ředitele/ky ZŠ a MŠ Šilheřovice, příspěvková organizace Konkurzní komisi
pro posuzování uchazečů na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace.
předsedu konkurzní komise Ing. Pavla Smolku, Ph.D. a člena konkurzní komise
Mgr. Radka Kaňu, ostatní členové konkurzní komise budou doplnění dle Vyhlášky
MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení a konkurzních
komisích, v platném znění dle § 2, odst 3.
podle Vyhlášky MŠMT ČR č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkurzního řízení
a konkurzních komisích, v platném znění dle § 1, odst. 2 tajemníkem konkurzní
komise p. Lenku Šomodi.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Velkoobjemové kontejnery
Dne 23. března 2019 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.
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Vítání občánků
Vážení rodiče, dne 30. března 2019 se uskuteční vítání občánků obce Šilheřovice.
Přihlásit se můžete, pokud se Vaše dítě narodilo od 1. 1. 2018 do 31. 1. 2019 a má
od narození trvalý pobyt v Šilheřovicích. Stačí, když se jeden z rodičů dostaví se svým
občanským průkazem a rodným listem dítěte na Obecní úřad v Šilheřovicích do kanceláře
p. Maloňové a p. Pecháčkové.
Přihlásit se můžete nejpozději do 28. 2. 2019.
Ludmila Maloňová - referentka OÚ Šilheřovice

Značení jízdních kol syntetickou DNA
Městská policie Hlučín opět nabízí bezplatné značení jízdních kol syntetickou DNA.
Prosíme zájemce, aby se objednali na služebně Městské policie Hlučín, tel. číslo 595 041 885,
595 020 202.
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PODĚKOVÁNÍ
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Kultovní komiks zamíří do Hlučína
Za pět let své existence se internetový komiks
Opráski sčeskí historje stal fenoménem. Jeho
knižní zpracování patří k bestsellerům a samotný
komiks se dočkal dokonce vlastní výstavy
v Národním muzeu.
Nyní slavný komiks zavítá vůbec poprvé
do Moravskoslezského kraje. Muzeum Hlučínska
totiž připravilo ve spolupráci s Muzeem města Brna výstavu Lucemburské opráski, která
prostřednictvím kultovního komiksu přibližuje panování Lucemburků na Moravě. Téma
je zásluhou Palackého, Jiráska a dalších vykladačů českých dějin veřejnosti téměř
neznámé, v dějepisu na něj zkrátka nezbylo místo. Proto by si výstavu neměli nechat ujít
příznivci lokálních dějin stejně jako milovníci humoru. Ostrovtipem totiž Opráski nešetří.
Historie je v jejich podání zábavná a hravá. Někoho možná zarazí poněkud svébytné
nakládání s českým jazykem – to však k Opráskům neodmyslitelně patří. Výstavou
kultovního komiksu Muzeum Hlučínska naplňuje myšlenku prezentovat opomíjené součásti
českých dějin. Na slezské Přemyslovce tak symbolicky navážou moravští Lucemburkové.
Nechybí ani bohatý doprovodný program pro školy, interaktivní dílna a fotokoutek.
Výstava Lucemburské opráski potrvá v Muzeu Hlučínska od 20. února do 8. května.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Každý jsme jiný …
21. 3. slavíme Světový den Downova syndromu, u nás znám jako „PONOŽKOVÝ DEN“.
V tento den si po celém světě připomínáme své spoluobčany a děti, které se s touto
genetickou vadou narodily.
I naše škola se rozhodla zbourat bariéry mezi „zdravými“ a handicapovanými lidmi
a do tohoto projektu se zapojit. Než si však 21. 3. oblékneme na každou nohu jinou
ponožku, je potřeba se s tímto celoživotním zdravotním postižením blíže seznámit, proto
jsme si do školy dne 4. 2. 2019 pozvali dva vzácné hosty. Lukáška, chlapce s Downovým
syndromem, a jeho maminku Kateřinu.
Lukášek i jeho maminka nás svým milým a přátelským přístupem úplně ohromili.
S pokorou a s velkou láskou nás Lukáškova maminka seznámila s běžnými životními
strastmi i radostmi rodin, které mají doma člena s Downovým syndromem. Děti si mohly
prohlédnout fotografie i videa z Lukáškova života a také se sami zeptat na otázky,
které je zajímaly, ať už maminky Katky nebo i samotného Lukáška. Velikým překvapením
pro ně bylo zjištění, že i když má Luky tuto genetickou vadu, má prakticky úplně stejné
zájmy, záliby, touhy a sny jako oni sami. Abychom však nezůstali jen u povídání, zahráli
jsme si společně i na módní návrháře, kdy jsme si pomocí umění BODY ART namalovali
na své nohy ponožky, dle vlastní fantazie, které jsou tradičním symbolem tohoto
celoživotního onemocnění - porucha chromozomu X. Mladší děti si společně zazpívaly.
Tímto bychom ještě jednou chtěli poděkovat, nejen mamince Katce za její otevřenost,
vstřícnost a upřímnost, ale hlavně samotnému Lukáškovi, který za námi přijel do školy
i když sám má jarní prázdniny, a s úsměvem jemu vlastním, se zapojil do našeho kolektivu
a ukázal nám, že i když jsme každý jiný, pořád jsme všichni lidé, kteří potřebují a vyžadují
vzájemnou úctu, lásku a respekt.
Mgr. Pavla Kalvarová
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE – LEDEN/ÚNOR
V sobotu 19.1.2019 v místní tělocvičně proběhl od 9-13hod Mezinárodní fotbalový turnaj
pro ročníky 2010 a mladší "O pohár obce Šilheřovice". Turnaje se zúčastnilo pět týmů:
LKS Tworków, TJ Sokol Štěpánkovice, TJ Sokol Hať, TJ Sokol Šilheřovice a CZ-PL Team.
Výsledky: Šilheřovice – Hať 3:2, Šilheřovice – Tworków 0:5, Šilheřovice – CZ-PL team 0:1,
Šilheřovice - Štěpánkovice – 1:2.
Konečné pořadí turnaje: 1. LKS Tworków
2. CZ-PL team
3. TJ Sokol Štěpánkovice
4. TJ Sokol Šilheřovice
5. TJ Sokol Hať
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Nejlepší střelec turnaje: Jakub Kuhl (Tworków)
Nejlepší hráč turnaje: Matyáš Hnát (Štěpánkovice)
Nejlepší brankář turnaje: Benjamin Foitzik (Tworków)

Další velmi podařený turnaj se pak uskutečnil v sobotu 9. 2. 2019 Od 9 – 12:30hod.
"O pohár obce ŠILHEŘOVICE" tentokrát pro ročníky 2006 a mladší. V tomto turnaji
hráči Šilheřovice nepoznali hořkost porážky a celý turnaj ovládli s celkovou bilancí 3
vítězství a jedné remízy.
V turnaji si zahrálo těchto 5 týmů: LKS Tworków (PL), TJ Sokol Šilheřovice, TJ Sokol
Hať, TJ Slavia Píšť a FC Hlučín.
Výsledky: Šilheřovice – Píšť 4:1, Šilheřovice – Hlučín 3:2, Šilheřovice – Tworków 0:0,
Šilheřovice – Hať 2:0.
Konečné pořadí turnaje: 1. TJ Sokol Šilheřovice
2. LKS Tworków
3. TJ Sokol Hať
4. TJ Slavia Píšť
5. FC Hlučín
Nejlepší střelec turnaje: Marek Němec (Hať)
Nejlepší hráč turnaje: Kateřina Frydryšková (Píšť)
Nejlepší brankář turnaje: Kryštof Miník ( Šilheřovice )
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Za přípravu a pomoc při přípravě a v průběhu obou turnajů děkujeme Magdě a Štěpánu
Kopiovi, Miroslavu a Lukáši Žoffajovým, Marcelu Janoschovi, Radce Tylečkové, Janě
Vahylové, Katce Krivačkové, Petře Satke, Janě Ziobrové . Rozhodčím Romanu Redzinovi,
Jiřímu Nováčkovi, za fotografování Tomáši Paskudovi, za administrativu paní Silvii
Schullové, Lence Šomodi, Ludmile Maloňové a obecnímu úřadu v Šilheřovicích.
Velké díky patří naším sponzorům, díky nim můžeme pro děti uspořádat tyto turnaje.

Sponzoři turnaje: DB – TRANS, Stolařství Jan Miník, Stavby Machala, Krámek
NA NÁVSI, Restaurace NA NÁMĚSTÍ, Domácí potřeby Čecháček, Střední škola
hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o., Autodoprava Fulneček, Pavel
Sekanina, Jan Svěrkoš, Miroslav Piskalla, Tomáš Kubenka, Vilibald Thomas, Spolek
rybářů Šilheřovice, Autoservis Jiří Duda, M&K pekárna, Daniel Reichel, Karel Uvíra,
Kulturní komise při Radě obce Šilheřovice, Obec Šilheřovice, Rothschildova cukrárna,
Vladimír Homola - Bobrovníky, OSTRAWINA – Radek Konečný, MUDr. Daniel Václavík,
Eva a Ivo Tvrdí, Kamil Reichl, Jiří Haladej, Luboš Bečica, BEST-GIPS Miloš Krakovka,
Libor Pindur, Jiří Schindler, Martin Schubert – restaurace U Sv. Jana, Jaroslav Hošek
a Jiří Vozňak
TJ SOKOL Šilheřovice
Roman Schulla a Mgr. Zdeněk Žvaka

KLUB DŮCHODCŮ ŠILHEŘOVICE

Zpráva o činnosti Klubu důchodců v roce 2018
Činnost Klubu důchodců byla zahájena výroční členskou schůzi.
Předsedkyně klubu Hedvika Cibulková přivítala představitele obce pány starostu
a místostarostu a členky kulturní komise. Připili jsme si na zdraví a popřáli jen to nejlepší.
Následovala zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2017 a ke schválení byl předložen plán
na rok 2018.
Klub má 65 členů. Výbor se sešel 13 x a pracoval ve složení: Cibulková Hedvika, Smolková
Alena, Miklová Marta, Kuchařová Magdalena a Nováčková Růžena. Kroniku zpracovává
Eliška Dorníková.
V roce 2018 jsme uskutečnili tyto akce:
Únor:

Výroční členská schůze

Březen:

Den babiček a dědečků – vystoupily seniorky z Vřesiny

Duben:

Byli jsme v divadle na představení Škola pro ženy

Květen:

Den matek s hudební produkci p. Višnického, které zvedlo ze židlí všechny
přítomné
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Září:

Lázně Piešťany – 33 členů Klubu důchodců relaxovalo v termálních bazénech
a na léčebných procedurách.

Zúčastnili jsme se akce „Kluby klubům“ v Hlučíně. Přihlásili jsme se do soutěže
Dědečkovo/Babiččino/domácí víno či likér. Přihlášeno bylo 27 vzorků.
Říjen:

Den seniorů s hudební produkci pana Višnického.
Výlet – do závodu „Marlenka“ – seznámili jsme se s historii závodu, výrobou
a výrobky jsme také ochutnali. V Novém Jičíně po komentované prohlídce
města jsme si v muzeu vyzkoušeli všechny klobouky. V kuníně – zámku
s nádhernou květinovou výzdobou nás nadchl svým výkladem pan kastelán.

Listopad:

Uctili jsme památku oběti obou světových válek položením kytice.
V restauraci Dolní dvůr jsme oslavili svatého Martina výbornou husí
pečínkou.

Prosinec

Navštívil nás Mikuláš, čert a anděl v úžasných kostýmech. Děti z mateřské
školy nám zazpívaly koledy. Za klavírního doprovodu Evičky, vnučky
Gabrielových, jsme také zpívali koledy a zasloužili si dárek. Nechyběla
tombola, ve které bylo 72 cen, přesto někteří nic nevyhráli.
Závěr roku patřil divadlu – muzikál Rebecca byl úžasný.

V roce 2018 jsme spolupracovali na akcích:
- stavění máje s pálením čarodějnic
- kácení máje
- pivní slavnosti
- rozsvícení vánočního stromu
- festival příhraniční kultury a nevládních organizací 2018 na Wodzislawském náměstí
Spolupracujeme s Klubem důchodců v Hlučíně. Přijali jsme pozvání na jejich oslavu
k 60. výročí. Deset našich členů se zúčastnilo jejich výletu Karviná „fajne město“. Viděli
jsme šikmý kostel sv. Petra z Alkantary, rybí dům v Chotěbuzi a lázně Darkov.
Velmi dobrá je spolupráce s Klubem seniorů v Chalupkách. Vzájemně se navštěvujeme
v hojném počtu.
Našim jubilantům blahopřejeme na našich akcích nebo je navštěvujeme doma s dárkem.
Rozloučili jsme se s paní Helenou Janošovou.
Závěrem děkujeme obecnímu úřadu za finanční podporu a vstřícnost, dětem
a pedagogickým pracovníkům z mateřské za jejich vystoupení. Poděkování patří také
našim sponzorům a věříme, že nám zachovají přízeň i v dalších letech.

Za výbor Klubu důchodců
Hedvika Cibulková
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŠILHEŘOVICE
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KALENDÁŘ

Kalendář kulturních a sportovních akcí v roce 2019 pořádaných místními spolky,
složkami a organizacemi v obci Šilheřovice
Termín

Název

Pořadatel

Místo

22. března 2019

Den babiček a dědečků

Klub důchodců

Sál OÚ

30. března 2019

Vítání občánků

Obecní úřad

Sál OÚ

6. dubna 2019

Den pro ženu
Pálení čarodějnic a
stavění máje

Unie rodičů při ZŠ

Hotelová škola

Obecní úřad

Baumšula

30. dubna 2019

4. května 2019

Rybářské závody

Sdružení rybářů

Parka -rybník

11. května 2019

TFA – Železný hasič

Hasiči

Baumšula

18. května 2019

Tenisový turnaj

p. Jaloviec

Baumšula

24. května 2019

Den matek
Kácení máje + letní
kino

Klub důchodců

Sál OÚ

Obecní úřad

Baumšula

31. května 2019

1. června 2019

Vesnický turnaj

TJ Sokol

Hřiště TJ Sokol

2. června 2019

Svaté příjímání

Farnost

Kostel

7. června 2019

Vaječina

KDÚ - ČSL

Baumšula

8. června 2019

Kolárovice

TJ Sokol

Hřiště TJ Sokol

15. června 2019

Svaté biřmování

Farnost

Kostel

15. června 2019

Pivní slavnost
Obecní úřad
Ukončení školního roku
Unie rodičů při ZŠ
- stanování

21. – 23. června 2019

Baumšula
Hřiště TJ Sokol

16. srpna 2019

Odpustový karneval

TJ Sokol + ODS

Hřiště TJ Sokol

17. srpna 2019

Odpustová zábava

Obecní úřad

Baumšula

16. - 18. srpna 2019

Šilheřovický odpust
Letní kino - ukončení
prázdnin

30. srpna 2019

7. září 2019

Šilheřovický šlaušek

14. září 2019

Strassenfest

Baumšula
Obecní úřad

Baumšula

Prajzský sportovní
klub

Hřiště TJ Sokol
Hřiště TJ Sokol
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27. září 2019

Vinobraní

Obecní úřad

Baumšula

29. září 2019

Mše svatá za obec

Obecní úřad

Kostel

11. října 2019

Setkání s jubilanty

Obecní úřad

Restaurace

18. října 2019

Den seniorů

Klub důchodců

Sál OÚ

Obecní úřad

Hřbitov

Obecní úřad

Baumšula

8. listopadu 2019
29. listopadu 2019

Uctění památky
válečných veteránů
Rozsvícení vánočního
stromu

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2019 partnerských
obcí v rámci česko-polské spolupráce
p. č.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Název akce
Den pro ženu
Velikonoční výstava
Velikonoční koňské procesí
Mezinárodní přehlídka předškolních divadélek
Sportovní den partnerských obcí
TFA – Železný hasič
Hudba nezná hranic
Mezinárodní noční soutěž hasičských mužských
a ženských družstev
Jarmark na hranici
Koncert věnovaný památce F. Liszta a L. van Beethovena
Noc kostelů s programem
VI. Mezinárodní festival dechových kapel
Pivní slavnosti
Mezinárodní sraz veteránů v Zabelkowě
XX. ročník turnaje v kopané žáků „O putovní pohár
starosty obce“
Soutěž mladých hasičů „O pohár starosty obce“
Raffting – „Otvírání hraničních meandrů na řece Odře„
Den obce
Mezinárodní turnaj v kopané seniorů „O pohár Gminy
Krzyzanowice„
Odpust Píšť 2019, odpustový koncert duchovní hudby,
zábavný lunapark, tradiční ohňostroj
Odpustové veselice ODPUST FEST 2019 na prostranství
před OÚ
Píšťský odpust - 2 bohoslužby, odpolední koncert
duchovní hudby
Píšťský odpust – odpustové karnevaly
Tradiční turnaj v minigolfu
Haťské dožínky – 26. ročník
XI. Mezinárodní závody v požárním sportu CTIF
mládežnických družstev hasičů
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Termín
06.04.2019
14.04.2019
22.04.2019
25.-26.04.2019
10.05.2019
11.05.2019
18.05.2019
17.05.2019

Organizátor
Šilheřovice
Píšť
Krzyzanowice
Krzyzanowice
Píšť
Šilheřovice
Hať
Píšť

18.-19.05.2019 Krzyzanowice
25.05.2019
Krzyzanowice
Píšť
09.06.2019
Krzyzanowice
15.06.2019
Šilheřovice
15.-16.06.2019 Krzyzanowice
22.06.2019
Hať
22.06.2019
29.06.2019
29.06.2019
06.07.2019

Hať
Krzyzanowice
Hať
Krzyzanowice

10.08.2019

Píšť

09.-12.08.2019 Píšť
11.08.2019

Píšť

09.-11.08.2019 Píšť
22.08.2019
Píšť
25.08.2019
Hať
Krzyzanowice

29.
30.
31.
32.
33.
34.

Dožínky Gminy v Rudyszwaldzie
Okresní výstava chovatelů
Chovatelská a zahrádkářská výstava
Krmáš ke cti sv. Matouše
Zahrádkářská podzimní výstava ovoce, zeleniny a hobby
Mezinárodní bowlingový turnaj

35.
36.
37.

Adventní prodejní výstava
Vánoční trhy
Vánoční ladění

07.-08.09.2019
07.-08.09.2019
21.-22.09.2019
22.09.2019
21.-23.09.2019
15. nebo
22.11.2019
24.11.2019
08.12.2019
12/2019

Krzyzanowice
Píšť
Hať
Hať
Píšť
Krzyzanowice
Píšť
Hať
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
Epodatelna: epodatelna.silherovice@seznam.cz
www.silherovice.cz
Redaktorka: Ludmila Maloňová
Informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
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