Šilheřovický zpravodaj
Září 2020

„Vybudování místa pasivního odpočinku“

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
v průběhu léta se rada obce věnovala různým opravám, které byly spojeny zejména s naší
školou, tělocvičnou a hřbitovem. Dále jsme se zabývali výběrovým řízením na zhotovitele
rekonstrukce dětského hřiště a márnice v rámci projektů podaných u Ministerstva
pro místní rozvoj. Tady bych rád upozornil, že obě stavební akce máme v plánu zahájit
i ukončit ještě letos. Předem se omlouváme za způsobené případné komplikace!
Závěrem dovolte, abych popřál všem našim školákům a studentům úspěšný vstup
do nového školního roku a vás všechny pozval na obecní mši svatou, která se koná v neděli
20. září v 10:00 hodin u příležitosti 643 let od první písemné zmínky o naší obci.
Za Radu obce, Radek Kaňa - starosta

DOTACE

Projekt:
Dotace:
Program:
Dotační titul č.6:

Rekonstrukce dětského hřiště a místa pasivního odpočinku
v obci Šilheřovice
1.148.000,- Kč
Podpora rozvoje regionů 2019+
Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku

Předmětem projektu je vybudování nového povrchu dětského hřiště v areálu Baumšula
včetně zasazení herních prvků. Nově opravené hřiště umožní dětem bezpečně rozvíjet své
pohybové aktivity. V rámci projektu vznikne i odpočinková plocha u frekventované
cyklistické a turistické trasy (Orenburg).
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Projekt:
Dotace:
Program:
Dotační titul č.6:

Rekonstrukce márnice v obci Šilheřovice
410.000,- Kč
Podpora rozvoje regionů 2019+
Obnova drobných sakrálních staveb a hřbitovů

Předmětem projektu je rekonstrukce márnice tak, aby zajišťovala komfortní užívání
místního hřbitova a splňovala funkční a technické parametry dnešní doby.

ZASTUPITELSTVO OBCE

Výpis z usnesení ze 8. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 17. 6. 2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 8/2020/1
Program jednání, předložený starostou obce a rozhodlo, že o každém bodu
programu se bude hlasovat samostatně a veřejně
ad 8/2020/3
Ověřovatele zápisu Ing. Stanislav Lipinský a p. Pavla Thomasová
ad 8/2020/5
Zprávu starosty obce o kontrole usnesení ZO č. 7 konaného dne 4. 3. 2020
ad 8/2020/9
Příspěvek na předfinancování dotace „Prohloubení spolupráce ZŠ
na CZ-PL pohraničí, reg. číslo CZ.11.4.1250/0.0/16_013/000015n8“ své
příspěvkové organizace – Základní škola a mateřská škola Šilheřovice
ve výši 267 514,- Kč, která byla v minulém roce účtována jako návratná
finanční výpomoc
ad 8/2020/13 Přijetí dotace v rámci projektu s názvem „Po stopách rodů Eichendorffů,
Rothschildů i Reiswitzů s reg. číslem CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001275“
a zajistí
předfinancování
a
spolufinancování
projektu.
Výše
spolufinancování je 48.563,39 EUR
ad 8/2020/14a1 Záměr na darování pozemků parc. č. 1323/1, 1323/2, 1323/3, 1323/6, 1362/2
a 1382 k. ú. Šilheřovice
2
ad 8/2020/14a Uzavření Darovací smlouvy k převodu pozemků parc. č. 1323/1, 1323/2,
1323/3, 1323/6, 1362/2 a 1382 k. ú. Šilheřovice mezi Moravskoslezským
krajem a Obcí Šilheřovice
ad 8/2020/14b Darovací smlouvu mezi Reném Sládkem jako dárcem a Obcí Šilheřovice
jako obdarovaným
ad 8/2020/18 Uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce mezi
Moravskoslezský audit, s. r. o. a Obcí Šilheřovice
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
ad 8/2020/4
Platnost zápisu ze zasedání ZO č. 7 konaného dne 4. 3. 2020
ad 8/2020/6
Zprávu o činnosti Rady obce č.27/2020 – 32/2020
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ad 8/2020/7
ad 8/2020/8
ad 8/2020/10
ad 8/2020/11

ad 8/2020/15
ad 8/2020/16
ad 8/2020/17

Rozpočtová opatření č. 2/2020 – 5/2020
Zprávu nezávislého auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření
územního samosprávného celku obce Šilheřovice za rok 2019
Schválený Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2019
včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 a včetně
Zprávy o výsledku kontroly hospodaření za rok 2019
Závěrečný účet dobrovolného svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok
2019 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolného
svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2019 ze strany
Moravskoslezského kraje a včetně Zprávy Kontrolní a revizní komise
při Sdružení obcí Hlučínska o výsledku kontroly hospodaření dobrovolného
svazku obcí Sdružení obcí Hlučínska za rok 2019
Výroční zprávu starosty obce za rok 2019
Zprávu o činnosti Kontrolního výboru
Zprávu o činnosti Finančního výboru

Zastupitelstvo obce projednalo:
ad 8/2020/12 Závěrečný účet obce Šilheřovice za rok 2019 a vyjadřuje souhlas
s celoročním hospodařením obce Šilheřovice za rok 2019, a to bez výhrad
Zastupitelstvo pověřilo:
ad 8/2020/14a3 Starostu obce podpisem Darovací smlouvy k převodu pozemků parc.
č. 1323/1, 1323/2, 1323/3, 1323/6, 1362/2 a 1382 k. ú. Šilheřovice
ad 8/2020/14b Starostu obce podpisem Darovací smlouvy
ad 8/2020/18 Starostu obce podpisem Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření
obce

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 6. 5. 2020 č. 31/2020
RO schvaluje:
ad 31/2020/3 dodatek č.1 ke Smlouvě o nájmu ze dne 1.4.2011.
ad 31/2020/4 Smlouvu o nájmu stožáru pro umístění internetového přijímače a vysílače
s firmou SAO Computers (IČ: 67335748).
RO uděluje:

ad 31/2020/2

ze strany provozovatele souhlas s připojením na inženýrské sítě.
a) vodovodní přípojka pro novostavbu RD – 685/42, 685/39
přípojka ke splaškové kanalizaci pro novostavbu RD – 685/42, 685/39
b) vodovodní přípojka pro novostavbu RD – 685/33, 685/41, 685/42, 685/39
přípojka ke splaškové kanalizaci pro novostavbu RD – 685/33,685/41,
685/42, 685/39
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 27. 5. 2020 č. 32/2020
RO schvaluje:
ad 32/2020/3 dodatek č.2 ke Smlouvě o nájmu ze dne 1.2.2018.
ad 32/2020/4 Smlouvu
o
poskytování
služeb
nebo
prací
s poskytovatelem
Česká republika-Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje
(IČ: 70884561).
ad 32/2020/7 rozpočtové opatření č. 5/2020.
RO doporučuje:
ad 32/2020/5 zastupitelstvu obce schválit auditorskou zprávu přezkumu hospodaření obce
za 2019.
ad 32/2020/6 zastupitelstvu obce schválit návrh darovací smlouvy a záměr na darování
pozemků
tzv. „Pasecké“ cesty Správě silnic Moravskoslezského kraje,
příspěvková organizace (IČ:00095711).

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 10. 6. 2020 č. 33/2020
RO bere na vědomí:
ad 33/2020/2 informace k projektu „Šilheřovice zámecký park a přilehlé aleje“ – přírodní
památka Moravskoslezského kraje.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 30. 6. 2020 č. 34/2020
RO schvaluje:
ad 34/2020/3 finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč Nadaci Landek pro rok 2020.
ad 34/2020/5 zařazení území obce Šilheřovice do území působnosti Místní akční skupiny
Hlučínsko z.s. na programové období 2021–2027.
ad 34/2020/6 dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo (Náves obce Šilheřovice-projekt úpravy
veřejného prostoru).
RO rozhodla:
ad 34/2020/5 o poskytnutí odměny řediteli Základní školy a mateřské školy Šilheřovice,
příspěvková organizace dle předloženého návrhu.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 31. 7. 2020 č. 35/2020
RO schvaluje:
ad 35/2020/2
cenovou nabídku na hydrogeologický posudek pro zasakování včetně

ad 35/2020/3
ad 35/2020/7

nálevkových zkoušek a projektovou studii od Projekce Guňka s.r.o.
(IČ:01508504)
za 99.300,- Kč bez DPH.
cenovou nabídku na instalaci podlahové krytiny(vinyl) na balkóně
v tělocvičně od firmy Petr Neuwirt (IČ: 64126404) za 59.200,-Kč.
rozpočtové opatření č. 6/2020.
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RO neschvaluje:
ad 35/2020/5 žádost o souhlas se záměrem stavby – Šilheřovice, Kostelní, 2.etapa,
vNN/kNN dle předloženého návrhu.
ad 35/2020/6 žádost o příspěvek pro Mobilní hospic Ondrášek.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 31. 7. 2020 č. 36/2020
RO uděluje:
ad 36/2020/2

a) souhlas jako vlastník pozemků, vodovodu, kanalizace a veřejného
osvětlení pro akci „Náves obce Šilheřovice – projekt úpravy veřejného
prostoru“.
b) souhlas jako správce MK a ÚK pro akci „Náves obce Šilheřovice –
projekt úpravy veřejného prostoru“.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Velkoobjemové kontejnery
Dne 3. října 2020 budou přistaveny
kontejnery na velkoobjemový
a nebezpečný odpad
Umístění: parkoviště pod kostelem
8:00 -11:00 hod.
Sběr odpadu je určen pouze pro občany Šilheřovic.
Na místě bude stát pracovník obecního úřadu,
který bude kontrolovat občanské průkazy.

VOLBY 2020
Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstev krajů
Na základě § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů starosta obce Šilheřovice oznamuje:
Volby do zastupitelstva kraje Moravskoslezského se konají:
v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
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V obci Šilheřovice je jeden volební okrsek. Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově Obecního úřadu v Šilheřovicích, Střední 305, Šilheřovice (sál
Obecního úřadu v Šilheřovicích).
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem). Neprokáže – li volič svou
totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno.
Hlasovací lístky voličům budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb. Ve dnech voleb
volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, obecní úřad a ve dnech
voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze
v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková komise zřízena.

Oznámení o době a místě konání voleb do Senátu Parlamentu České republiky
Na základě § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky
a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
starosta obce Šilheřovice oznamuje:
Volby do Senátu Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek 2. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 3. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
V případě konání II. kola voleb do Senátu Parlamentu České republiky se tyto uskuteční:
v pátek 9. října 2020 od 14.00 hodin do 22.00 hodin
a v sobotu 10. října 2020 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
Místem konání voleb do Senátu parlamentu České republiky ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost v budově Obecního úřadu v Šilheřovicích, Střední 305, Šilheřovice (sál
Obecního úřadu v Šilheřovicích).
Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, cestovním průkazem České republiky).
Neprokáže – li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu
hlasování umožněno.
Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky.
Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V případě konání II. kola voleb volič obdrží hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech
voleb.
Volič může pořádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů, Obecní úřad
v Šilheřovicích a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro který byla okrsková
volební komise zřízena.
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

11. 09. 2020 – 24. 09. 2020

Šilheřovice
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Ohlédnutí za Festivalem kultury a hlučínských řemesel 2020
Mírové náměstí v Hlučíně hostilo v neděli 12. července již podvanácté Festival kultury
a hlučínských řemesel. Vystoupení folklorních a tanečních souborů a kapel přilákalo
na náměstí několik stovek diváků, kteří se tak mohli zaposlouchat a zatančit si v rytmu
známých českých i zahraničních písní.
Na úvod přivítala návštěvníky Hasičská dechová hudba z Bolatic. Za tónů jejich písní
se náměstí začalo plnit prvními návštěvníky. Následovalo úvodní slovo, kterého se ujali
předseda Sdružení obcí Hlučínska a starosta Bolatic Mgr. Herbert Pavera, místopředseda
Sdružení obcí Hlučínska a starosta města Hlučín Mgr. Pavel Paschek a místopředsedkyně
Sdružení obcí Hlučínska a starostka města Kravaře Mgr. Monika Brzesková.
Poté již následoval bohatý program, ve kterém dále vystoupily dechové kapely Kobeřanka,
Hlučíňanka a folklorní soubory Srubek a Borovanka. Pěvecká vystoupení se střídala s těmi
tanečními v podání Bolatických seniorek, Bobrů z Bolatic nebo seniorek ze Závady.
Publikum si svými výkony získaly také mažoretky MK Ballerisimo Hlučín. Důstojnou tečku
za festivalem učinila letos kapela Dolbend.
Již tradičně si mohli návštěvníci zakoupit také regionální výrobky a potraviny od místních
producentů a řemeslníků.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu festivalu, všem účinkujícím
za prezentaci toho nejlepšího z hlučínské kultury, prodejcům za prezentaci svých výrobků,
městu Hlučín a Sport a kultuře Hlučín za pomoc při organizaci festivalu, obci Vřesina
za zapůjčení prodejních stánků, městu Dolní Benešov na zapůjčení pivních setů, Muzeu
Hlučínska za poskytnutí prostoru pro šatnu, doc. Mgr. Jiřímu Siostrzonkovi, Ph.D.
za výbornou moderaci a samozřejmě Moravskoslezskému kraji za finanční podporu celé
akce. Za rok na shledanou!
Lenka Osmančíková

EKOLOGICKÁ PORADNA
Kam s nefunkční žárovkou?
Většina z nás musí občas řešit, co s úspornou žárovkou, která po letech přestala svítit.
Vysloužilé lineární či úsporné kompaktní zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na
směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová žárovka se prostě vyhodila do popelnice
na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 se ale klasické wolframové
žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak v posledních letech postupně přecházíme
na ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné zdroje. Podle místnosti a svých preferencí
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volíme kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. Vybíráme různou intenzitu
a charakter světla - výběr moderních světelných zdrojů je opravdu pestrý.
Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka či LED žárovka dosvítí, nesmí skončit
v běžném koši. Důvodem jsou druhotné suroviny, které lze díky recyklaci znovu využít
a také jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní) v malém množství obsahují.
Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské
zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku či LEDku a odevzdat
ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkčním světelným zdrojem, je odevzdat
ho ve sběrném dvoře na obecním úřadě, Střední 305, Šilheřovice. Obsluha sběrného dvora
ho od Vás zdarma převezme a uloží do speciální sběrné nádoby, aby nedošlo k jeho rozbití.
Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro naši obec Šilheřovice zajišťuje
kolektivní systém EKOLAMP, který dodává sběrné nádoby a plně hradí také veškeré
náklady na přepravu a recyklaci odevzdaného elektroodpadu. Díky EKOLAMPu ušetříme
z obecního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli použít na ekologickou
likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací úsporné zářivky, fénu, vysavače či jiného
elektrozařízení nám vynahradí vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního
prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými zdroji a dalších aktivitách společnosti
EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Projekt „Konec samé teorie, hurá s pokusy do praxe“
se blíží ke svému cíli
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, pokračuje v realizaci
projektu „Konec samé teorie, hurá s pokusy do praxe“, číslo projektu
CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011546, který je realizován v rámci 6. výzvy MAS Hlučínsko z. s.,
- IROP – Kvalitní podmínky pro vzdělávání a je spolufinancován Evropskou unií. Cílem
projektu je modernizace stávající nevyužívané učebny na odbornou učebnu sloužící k výuce
přírodních věd (zejména fyziky a chemie) tak, aby docházelo ke zvýšení znalostí a poznatků
v oblasti přírodních věd u všech cílových skupin projektu a aby žáci byli motivováni k vyšší
intenzitě a aktivitě při samotném vzdělávání. Projekt rovněž zahrnuje pořízení vnitřního
vybavení a pomůcek.
Zmodernizovaná odborná učebna splňuje požadavky na bezbariérovost a první žáky
v ní přivítáme už v září. Učebnu bude možno využívat i k mimoškolním aktivitám.
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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Rozloučení s žáky 9. ročníku
V pátek 26. června 2020 v 15:00 hodin jsme se slavnostně rozloučili s žáky 9. ročníku – dnes
již absolventy naší školy. Oproti předchozím létům se tato slavnostní událost odehrála
v nově zrekonstruovaných prostorách kulturního domu. Naposledy se tak žáci sešli se svými
spolužáky a učiteli, s nimiž prožili kus svého života. Slavnostního setkání plného vzpomínek
a slov díků se rovněž účastnili rodiče žáků, představitelé obce a další významní hosté.
Tímto dnem skončila pro těchto 18 mladých lidí jedna důležitá etapa jejich života. Přejeme
jim hodně úspěchů v dalších životních etapách, ať už ve sféře osobní, nebo pracovní.
Ať vedou jejich kroky k vysněným cílům!
ZŠ a MŠ Šilheřovice

Pasování předškoláků
Dne 26. června v 16:00 hodin se v mateřské škole uskutečnilo slavnostní pasování našich
předškoláků. Poté si děti užily spoustu zajímavých a zábavných soutěží, které pro ně
připravily naše paní učitelky.
Přechod z mateřské školy do základní školy je důležitým životním krokem. Přejeme
budoucím prvňáčkům krásné prázdniny a od září mnoho zdaru a úspěchů ve škole!
A ještě básnička na závěr:
„Naše školka, ta je skvělá, těžko se s ní loučíme, školy se však nebojíme, moc se na ni
těšíme!“
kolektiv MŠ Šilheřovice
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NĚCO KONČÍ A NĚCO ZAČÍNÁ
A tak jsme začali i my, někteří žáci po půl roce! Předškoláci, školáci, učitelé a ostatní
zaměstnanci společně zahájili nový školní rok. Jak úžasné bylo sledovat 1. září setkání
spolužáků a dětí s učiteli! Ta radost v očích mnohých byla nepopsatelná! Po několika
měsících setkání celého kolektivu žáků se svými spolužáky a učiteli to byl prostě zážitek!
Rovněž tak učitelé neskrývali velkou radost ze setkání se svými žáky. Všichni doufáme,
že tento školní rok bude úspěšný, a že ho společně dokončíme až do měsíce června!
Ale nikdo neví! Každopádně jsme ho zahájili s úsměvem a radostí.
Přivítali jsme nové učitele a hlavně žáky 1. třídy. Moc děkujeme za skvělou přípravu nové
paní učitelce, Mgr. Ivě Fichnové, která pro své žáky 1. třídy vyzdobila učebnu tak,
aby jejich začátek nové etapy života byl pro ně co nejvíce příjemný. Učebna je kompletně
nově rekonstruovaná. Rovněž nová fyzikální učebna na 2. stupni přivítala žáky moderně
vybaveným prostorem. Děkujeme zástupcům Obecního úřadu v Šilheřovicích, a také panu
řediteli Mgr. Pavelkovi, za veškeré tyto změny, které zcela jistě povedou ke zkvalitnění
výuky a zároveň k tomu, aby se žáci ve škole cítili dobře.
Přejeme všem, aby tento školní rok byl úspěšný, radostný a abychom ho prožili ve zdraví!
Mgr. Pavla Kačmářová, zástupkyně ředitele školy
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Náš první školní den - Prvňáček 2020
Tak a je to tady! První školní den! Jaký asi bude? A jaká je ta škola? A co se tam bude
všechno dělat? A kdy už půjdeme…? Ještě spoustu dalších otázek pokládaly děti svým
rodičům. Není divu, nemohly se dočkat. Potkali jsme se v kulturním domě. Přestože venku
lilo jak z konve, dobrá nálada nikomu nescházela. Všichni jsme byli zvědaví, co nás čeká.
Děti ze 4. třídy si s paní zástupkyní připravily hezké básničky a písničky. Pan starosta nám
nabídl doučování z matematiky a pan farář slíbil, že pomůže s „žehlením“ průšvihů. Taky
jsme viděli skvělou mažoretku Petru Čejkovou, která nám ukázala, že když budeme chtít,
dosáhneme i na hvězdy. Všichni jsme se už ale nemohli dočkat, až půjdeme do školy. Když
jsem odemkla dveře třídy, připadala jsem si jako v televizním pořadu „Jak se staví sen“.
Děti nadšeně vtrhly dovnitř a s jiskřičkami v očích hlasitě chválily a objevovaly, co všechno
tu máme. Náš první společný den byl opravdu kouzelný. Dětem i jejich rodičům přeji,
ať si užijí každičký den, který na ně v 1. třídě čeká. Nám všem začíná „něco“ nového.
Mgr. Iva Fichnová, tř. učitelka 1. roč.

PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ, 4. 9. 2020
V pátek 4. 9. 2020 byli žáci 2. třídy ZŠ a MŠ Šilheřovice slavnostně pasováni v místní
knihovně na ČTENÁŘE. Novopečení čtenáři slíbili, že budou číst rádi a pravidelně,
ke knížkám se budou chovat hezky a opatrně a knížka se stane jejich kamarádem.
Aby se však z žáků stali praví rytíři Řádu čtenářů, museli prokázat své schopnosti
a dovednosti. Za pět splněných úkolů získali pět zlatých klíčů, kterými poté společně
odemkli zlé kouzlo kouzelníka Nečtenáře, a tím osvobodili princeznu Čítanku z jejího
zakletí. Děkujeme paní knihovnici za milé přijetí, výborné občerstvení a krásný dárek
v podobě dětské knížky pro každého žáka.
Mgr. Pavla Kalvarová
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SPOLEČNÉ SETKÁNÍ S PANEM FARÁŘEM
Někteří naši žáci si v neděli 6. 9. úspěchy ve škole "pojistili" setkáním s panem farářem.
Své aktovky s učením nechali posvětit.
Tak hodně štěstí v novém školním roce!
Mgr. Pavla Kačmářová
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Setkání dětí MŠ
I děti v MŠ se radovaly ze společného setkání! Veverky i Berušky se setkaly na společné
svačince a velmi jim chutnalo! Přejeme jim mnoho krásných společných chvil v novém
školním roce 2020 – 2021! KRÁSNÉ ZÁŽITKY V NAŠÍ MŠ!
Mgr. Pavla Kačmářová
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE – ČERVENEC/SRPEN
V červenci se v Šilheřovicích bohužel neodehrál tradiční turnaj mužů z důvodu snížení
kapacity návštěvníků na sportovních akcích. Přesto v polovině srpna odstartoval nový
ročník fotbalových soutěží, ve kterých naše týmy dosáhly následujících výsledků.
MUŽI A
Rychvald – Šilheřovice 0:1
Šilheřovice – Klimkovice 4:2
Šilheřovice – Kozmice 1:2
MUŽI B
Šilheřovice B – Štěpánkovice B 0:2
Dobroslavice – Šilheřovice B 4:4
Šilheřovice B – Bělá 6:2
Hněvošice – Šilheřovice B 0:3
ŽÁCI
Šilheřovice - Vřesina 7:1
Bohuslavice – Šilheřovice 4:3

MINIŽÁCI
Šilheřovice - MFK Vítkovice 6:3
Baník Ostrava – Šilheřovice 25:5

Dne 19.9. se pak od 13:00 uskuteční tradiční vesnický turnaj za účasti týmů Spodku,
Středu, Vrchu a Kocurkova, který obhajuje loňské vítězství.
ROZPIS TURNAJE
13:00 Spodek – Kocurkov

16:00 Kocurkov – Střed

14:00 Střed – Vrch

17:00 Střed – Spodek

15:00 Vrch – Spodek

18:00 Vrch – Kocurkov
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Bohaté občerstvení bude zajištěno stejně tak i večerní zábava. Všichni členové TJ SOKOL
Šilheřovice srdečně zvou fanoušky na zajímavé fotbalové zápasy a příjemné posezení.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka

SPOLEK RYBÁŘŮ ŠILHEŘOVICE

Dne 6. 6. 2020 se uskutečnily rybářské závody pro členy spolku.
Dětská kategorie:

1. místo – Baďura Matyáš
2. místo – Chmelař Josef
3. místo – Jung Bruno
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Dospělá kategorie:

1. místo – Kučatý Petr
2. místo – Rzidký Jaroslav
3. místo – Kuchař Tomáš

Zároveň bych chtěl poděkovat hlavnímu sponzorovi panu Karlu Mrázkovi za sponzorské
dary.
Blahopřejeme všem vítězům.
Předseda spolku rybářů Šilheřovice
Chmelař Oldřich

- 22 -

MK BALLERISIMO

Mažoretky MK Ballerisimo se těší na nová děvčata
Úspěšný mažoretkový klub z Hlučína - MK Ballerisimo Hlučín - je sportovní klub,
který se věnuje již 6. rokem mažoretkovému sportu. V klubu trénuje 70 děvčat
ve věku od 4 do 18 let. Mažoretky trénují nejen práci s hůlkou a třásněmi, ale také
gymnastiku, baletní průpravu a tanec. To vše totiž potřebují, aby uspěly v moderním
mažoretkovém sportu. Ten je v dnešní době již zcela jiný, než ho známe z dřívějška.
Dechovou hudbu vystřídala moderní hudba, uniformované kroje nahradily moderní
kostýmy plné třpytu a lesku. MK Ballerisimo Hlučín je jedním z nejúspěšnějších
republikových, ale i Evropských a světových klubů v moderním mažoretkovém sportu.
"Ballinky" jsou pravidelnými účastníky Mistrovství ČR, Evropy i světa v mažoretkovém
sportu, odkud každoročně vozí ty nejcennější medaile a mistrovské tituly. Mažoretkový
sport je vhodný pro všechna děvčata, která rády tancují a nevydrží dlouho sedět. Přidat se
do rodiny Ballerisima mohou všechny holčičky a slečny od 4 do 15 let. Nováčci se mohou
přihlásit přes webové stránky klubu - www.ballerisimo.cz a mohou přijít na trénink
jakékoliv úterý, vždy v 17:30 hod., vždy v tělocvičně základní školy dr. Miroslava Tyrše.
Přijímány jsou jak úplné začátečnice (od 4 do 15 let), nebo již pokročilé mažoretky,
které se chtějí v mažoretkovém sportu dále zlepšovat (jakéhokoliv věku). Těšíme se
na všechny nováčky, kteří chtějí být součástí velké party plné skvělých kamarádek
a hodných trenérek.
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POZVÁNKA

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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„Obnova kříže“
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