Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2020

PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ

VÁNOCE A V NOVÉM ROCE
MNOHO ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ, OSOBNÍCH
A PRACOVNÍCH ÚSPĚCHŮ
ZAMĚSTNANCI OBECNÍHO ÚŘADU

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
doba je taková jaká je, ale naštěstí čas Vánoc zůstává! Rád bych jménem Rady obce
poděkoval všem spolkům, komunitám a „Strassenfestovým“ společenstvím v obci za jejich
činnost v končícím roce 2020 a za to, že je tady máme! Velký dík taktéž patří našemu
duchovnímu správci, vedení základní a mateřské škole a všem živnostníkům a firmám,
kteří podporovali i přes veškerá omezení naši sportovní a kulturní činnost v obci!
V neposlední řadě děkujeme vám občanům za pomoc, podporu a spolupráci při realizaci
aktivit v obci.
Vážení občané, přejeme Vám pohodové prožití vánočních svátků a do Nového roku spoustu
elánu, optimismu, Božího požehnání a pevného zdraví!
Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

ZASTUPITELSTVO OBCE

Výpis z usnesení ze 9. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 16. 9. 2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 9/2020/1
Program jednání, předložený starostou obce a rozhodlo, že o každém bodu
programu se bude hlasovat samostatně a veřejně
ad 9/2020/3
Ověřovatele zápisu Ing. Jiřího Thomase a p. Karlu Smolkovou
ad 9/2020/5
Zprávu starosty obce o kontrole usnesení ZO č. 8 konaného dne 17. 6. 2020
ad 9/2020/9
Aktualizaci č. 1 Programu obnovy obce Šilheřovice
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
ad 9/2020/4
Platnost zápisu ze zasedání ZO č. 8 konaného dne 17. 6. 2020
ad 9/2020/6
Zprávu o činnosti Rady obce č.33/2020 – 36/2020
ad 9/2020/7
Rozpočtová opatření č. 6/2020
ad 9/2020/8a Vyhodnocení stanovisek a vyjádření dotčených orgánů, připomínek
a podnětů sousedních obcí podaných v rámci projednání návrhu Zprávy
o uplatňování Územního plánu Šilheřovice, v rozsahu přílohy č. 1
předloženého materiálu
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Zastupitelstvo obce projednalo a schvaluje:
ad 9/2020/8b V souladu § 6 odst. 5 písm. e) a § 55 odst. 1 zákona č.183/2006 Sb.
o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) za použití § 47
odst. 5 stavebního zákona Zprávu o uplatňování Územního plánu
Šilheřovice v předloženém znění

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 19. 8. 2020 č. 37/2020
RO schvaluje:
ad 37/2020/2 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Stavební úpravy
márnice hřbitova v Šilheřovicích“. Vybraným uchazečem je MV STAVBY
VJAČKA s.r.o. (IČO:28575148). Celková částka bez DPH je 478.547,75 Kč.
ad 37/2020/3 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Stavební úpravy
dětského hřiště“. Vybraným uchazečem je 4soft, s.r.o. (IČO:28703324).
Celková částka bez DPH je 1.249.588,33 Kč.
ad 37/2020/4 základní škole souhlas pro účely projektu – „Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi
člověkem“.
ad 37/2020/5 Smlouvu o zřízení věcného břemene číslo IV-12-8016785/01 mezi obcí
Šilheřovice a ČEZ Distribuce, a.s. a pověřuje starostu podpisem.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 9. 9. 2020 č. 38/2020
RO schvaluje:
ad 38/2020/3 cenovou nabídku na exteriérové rolety na přístřešek ve Sportovně
rekreačním areálu Baumšula od firmy M-Glass s. r. o., IČ: 27795772,
se sídlem: Hlučínská 148/26, 702 00 Ostrava – Přívoz za nabídkovou cenu
327.490,- Kč bez DPH.
ad 38/2020/4 cenovou nabídku na výsadbu stromů na svahu za ZŠ v Šilheřovicích
od Zahradnictví Korner, IČ: 11524162, se sídlem: Hluboká 882/15B, 725 29
Ostrava - Petřkovice, za nabídkovou cenu 188.085,72 Kč bez DPH.
ad 38/2020/5 Kupní smlouvu jejímž předmětem je stavba „Rozšíření veřejného osvětlení
na ulici Úzká“ a pověřuje starostu podpisem.
ad 38/2020/8 uzavření Smlouvy o dílo ke stavbě “Stavební úpravy dětského hřiště“ mezi
zhotovitelem 4soft, s. r. o. IČ: 28703324, se sídlem Krkonošská 625, 468 41
Tanvald a objednavatelem Obcí Šilheřovice a pověřuje starostu podpisem.
ad 38/2020/9 uzavření Smlouvy o dílo ke stavbě “ Stavební úpravy márnice hřbitova
v Šilheřovicích“ mezi zhotovitelem MV STAVBY VJAČKA s. r. o.
IČ: 28575148, se sídlem Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice
a objednavatelem Obcí Šilheřovice a pověřuje starostu podpisem.
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RO projednala:
ad 38/2020/6 žádost o vyřazení pozemku parc. č. 437 k. ú. Šilheřovice z pasportu místních
komunikací a pověřuje starostu obce k odpovědi žadatelce

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 17. 9. 2020 č. 39/2020
RO uděluje:

ad 39/2020/2

souhlas jako vlastník vodního toku pro akci „Náves obce Šilheřovice –
projekt úpravy veřejného prostoru“.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 30. 9. 2020 č. 40/2020
RO schvaluje:

ad 40/2020/2 přidělení obecního bytu na adrese Dolní 162, Šilheřovice p. XXXXX, bytem
XXXXX.
ad 40/2020/3 cenovou nabídku na stavební úpravy márnice hřbitova v Šilheřovicích II.
od firmy MV STAVBY VJAČKA s. r. o., IČ: 28575148, se sídlem:
Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice za nabídkovou cenu 613.262,35
Kč bez DPH.
ad 40/2020/4 uzavření Smlouvy o dílo na stavbu „Stavební úpravy márnice hřbitova
v Šilheřovicích II.“ mezi zhotovitelem MV STAVBY VJAČKA s. r. o.,
IČ 28575148, se sídlem: MARKVARTOVICKÁ 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice
a objednavatelem Obcí Šilheřovice a zároveň pověřuje starostu obce
podpisem smlouvy.
ad 40/2020/7 uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-128017513/5, Šilheřovice, p. č. 1575/2, rozšíření kNN mezi Obcí Šilheřovice
a ČEZ Distrbuce, a. s. a pověřuje starostu obce podpisem smlouvy.
ad 40/2020/8 rozpočtové opatření č. 7/2020.
RO uděluje:
ad 40/2020/5a souhlas s napojením vodovodu a kanalizace stavby „Šilheřovice parc.
č. 1674, vodovod, splašková kanalizace“.
ad 40/2020/5b souhlas vlastníka místní komunikace ul. Ke Kovárně se zásahem
do pozemku za účelem provedení stavby „Šilheřovice parc. č. 1674, vodovod
a splašková kanalizace“.
RO povoluje:
ad 40/2020/6 v souladu s ustanovením odstavce 5 § 23 zákona č. 561/2004 Sb.,
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání
(školský zákon), v platném znění, se od školního roku 2020/2021 Základní
škole a mateřské škole Šilheřovice, příspěvkové organizaci výjimka
z nejvyššího počtu dětí a žáků ve všech ročnících do počtu 4 dětí
za předpokladu, že toto zvýšení počtu není na újmu kvalitě vzdělávacích
činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 14. 10. 2020 č. 41/2020
RO schvaluje:
ad 41/2020/2 Veřejnoprávní smlouvu mezi městem Hlučín a obcí Šilheřovice na základě,
které bude Městská policie Hlučín vykonávat úkoly stanovené zákonem
o obecní policii na území obce Šilheřovice. Rada obce pověřuje starostu
podpisem.
RO souhlasí:
ad 41/2020/3 s povolením hostování lunaparku pana Jindřicha Pflegra (IČ 47203897)
v termínu od 10. 8. 2021 do 16. 8. 2021 na pozemku areálu Baumšula
na tradiční akci „Šilheřovický odpust 2021“.
ad 41/2020/4 s návrhem projektové dokumentace ke stavbě s názvem „Technické opatření
pro ochranu pozemku p.č. 685/33 v k.ú. Šilheřovice při přívalových
srážkách“.
RO projednala:
ad 41/2020/5 žádost Ústavního soudu o vyjádření se k ústavní stížnosti.
ad 41/2020/6 žádost o reklamní inzerci.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 4. 11. 2020 č. 42/2020
RO schvaluje:
ad 42/2020/2

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene a dohodou
o umístění stavby “IV-12-8019927 – Šilheřovice, Kostelní, p. č. 618/37, kNN“ mezi
ČEZ Distribucí a. s. a Obcí Šilheřovice a pověřuje starostu podpisem této smlouvy.
ad 42/2020/4a uzavření Smlouvy o provádění péče o pozemek z důvodů ochrany přírody
a o poskytnutí příspěvku ke zlepšování přírodního prostředí v přírodní památce
Šilheřovice mezi Moravskoslezským krajem a Obcí Šilheřovice
ad 42/2020/4c výběr firmy DVOŘÁK LESY, SADY, ZAHRADY s. r. o., IČ: 26825261, se sídlem
Jahodová 782, 725 29 Ostrava-Petřkovice k provedení prací v rámci Smlouvy
o provádění péče o pozemek z důvodů ochrany přírody a o poskytnutí příspěvku
ke zlepšování přírodního prostředí v přírodní památce Šilheřovice.
RO uděluje:
ad 42/2020/3
ad 42/2020/3

souhlas s napojením novostavby RD na pozemku parc. č. 612/20 k. ú. Šilheřovice
na vodovod a kanalizaci v majetku obce.
s souhlas s využitím stávajícího sjezdu na komunikaci ul. Školní, parc. č. 612/10
k. ú. Šilheřovice pro napojení příjezdu pro RD na pozemku parc. č. 612/20 k. ú.
Šilheřovice.ouhlas vlastníka místní komunikace ul. Ke Kovárně se zásahem
do pozemku za účelem provedení stavby „Šilheřovice parc. č. 1674, vodovod
a splašková kanalizace“.

RO projednala:
ad 42/2020/6a návrh rozpočtu obce na rok 2021.
ad 42/2020/6b návrh Střednědobého výhledu rozpočtu rok 2023 – 2025.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Uzavření obecního úřadu
Vážení spoluobčané,
v době od 18. 12. 2020 do 3. 1. 2021 bude Obecní úřad v Šilheřovicích z důvodu čerpání
dovolené uzavřen.

Uzavření tělocvičny v období svátků
V době vánočních svátků, tj. od 21. 12. 2020 – 3. 1. 2021, bude tělocvična uzavřena!
Další provoz se bude odvíjet dle vládních nařízení.

Opis vody
Vážení spoluobčané,
ve dnech od 21. 12. 2020 bude v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět náš
zaměstnanec p. J. Aujezdský. Koncový stav vodoměru můžete také nahlásit
prostřednictvím SMS na tel. č. 605 323 586.

Kalendáře 2021
Obecní úřad si pro vás opět připravil kalendář na rok 2021.
Prosíme občany, kteří si doposud kalendář nevyzvedli, ať tak učiní, nejpozději v průběhu
ledna 2021. Kalendáře jsou k vyzvednutí na obecním úřadě.
Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice

-6-

-7-

-8-

Vyjádření Obce Šilheřovice
Obec Šilheřovice se seznámila s vyjádřením Ing. Josefa Šilhána s názvem „Zachraňme
Sokol“, ve kterém se vyjadřuje k činnosti spolku a zároveň uvádí, že toto vyjádření hodlal
zveřejnit v Šilheřovickém zpravodaji, což ale Rada obce Šilheřovice pod údajnou cenzurou
zakázala.
Tato tvrzení nejsou v žádném případě pravdivá. Obec Šilheřovice je povinna
se při zveřejňování příspěvků řídit zákonem č. 46/2000 Sb., tiskovým zákonem v platném
znění. Obec Šilheřovice odpovídá za obsah zveřejněných příspěvků. Jak je ze samotného
textu zřejmé, Obec Šilheřovice nemohla přijmout odpovědnost za ničím nepodložená
tvrzení uvedená v daném vyjádření a tak nést i případné negativní následky od dotčených
členů spolku, samotného spolku jakož i od občanů obce.
V této souvislosti dodáváme, že dle tiskového zákona obecní zpravodaj slouží pro objektivní
a vyvážené informace, kdy nárok na zveřejnění příspěvků mají jen členové zastupitelstva.
U ostatních občanů platí výše uvedená omezení. V daném případě jsme proto postupovali
v souladu s tiskovým zákonem.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Tempo – volný byt
Tempo Opava nabízí k nájmu volný byt v budově obchodního domu Tempo Šilheřovice,
Střední 326. Byt je přednostně určen handicapovaným lidem a osobám nad 65 let věku,
kteří nevlastní žádnou nemovitost k bydlení. Zájemci z řad občanů se mohou hlásit
prostřednictvím Obecního úřadu v Šilheřovicích, který poté předá žádosti zástupci
společnosti Tempo Opava.

Nové knihy, které si můžete zakoupit na Obecním úřadě Šilheřovice
LANOVKA NAD LANDEKEM
Autor: Petr Čichoň
Nový román přivádí čtenáře na Hlučínsko, do česko-polského pohraničí. Odehrává
se v blízké budoucnost, kdy se z evropské unie stává federace. Slévač Johan Kott a hornice
Truda Lassová žijí v domcích pod landeckou skálou na periferii Ostravy. Šle, slévačské
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kalhoty a obnošená košile, to je Johan. Je šťastný, když si může vyjít na zahradu,
kde v rybníku chová zlaté rybky a chladí pivo, které s Trudou popíjejí. jejich pokojný život
je však narušen stavbou lanovky, jež má spojovat bývalý průmyslový areál Dolních
Vítkovic s vrchem Landek. Johanova dcera se po rozvodu vrací domů a častěji také přijíždí
Trudin syn, jehož manželka, předsedkyně polské separatistické strany Liga Slezska, byla
za záhadných okolností zavražděna. Rázovitý svět Hlučínska přibližuje i prajzský dialekt.

ZAPADLÉ DNY
Autorka: Anna Malchárková
Někde hluboko v nás jsou stále zakořeněny zvyky a tradice, které zcela nevymřely. Mnohé
z nich jsou v jiné formě zachovány dodnes, jiné zas s vývojem společnosti mizí, časem
zapadnou a stanou se už jen historií. Návraty zapadlých dnů nám přiblíží tradiční rodina,
kdy je očima dětí vyobrazen celý rok, od lidových zvyků až po křesťanské svátky.
Hlučínské tradice a zvyky si zkusíme touto knihou znovu připomenout.. Na chvíli zůstanou
živé a svými hladovými doteky nám přiblíží dobu nedávno minulou a připomenou,
kdo jsme a kam patříme. Náboženské kořeny vytvářely kulturní návyky a duchovní prostor
pro jiné vnímání světa. Podřizovaly se staletému řádu ročních období a s větší pokorou
a úctou přistupovaly k přijatým darům přírody. Součástí této knihy jsou i pohádky, které
vždy k dětem patřily a obohacovaly dětskou fantazii.
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FARNOST ŠILHEŘOVICE

Čekají nás mimořádně chudé svátky!
Tak hlásal titulek článku na internetových novinách. A v článku se autor zabýval
současnou situací pandemie Covid-19 a vánočními nákupy. Hned se mi vybavily různé
fotografie lidí stojících před nákupními centry s vánoční nabídkou po posledním rozvolnění
vládních nařízení.
Ano, vánoční svátky s největší pravděpodobností nebudou jako ty ostatní, které jsme
slavili a na které jsme si již zvykli, a to nejen pro nedostatek sněhové nadílky. Možná
nebudeme mít nakoupeno vše na vánoční stůl, možná bude chybět nějaký druh cukroví,
možná se nám nedostane vysněného dárku… Budou to opravdu mimořádné Vánoce!
Mimořádné nejen díky pandemii čínské chřipky, ale mimořádné tím, co budeme slavit.
Čekají nás mimořádné svátky! Chystáme se oslavit narození Krista, který přináší úžasnou
a velkou zprávu, že Bůh miluje každého člověka! A tuto lásku, kterou nacházíme v jeslích
betlémské stáje, máme prožívat a dávat svým nejbližším a druhým lidem. A to nejen
v podobě dárků nacházejících se pod vánočním stromečkem nebo o štědrovečerním večeru,
kdy se na druhé usmíváme. Tuto lásku máme projevovat každý den!
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Letošní vánoční oslavy budou závislé nejen na rozmaru prosincového počasí, ale také na
vládních opatřeních. Už teď chci všechny děti pozvat na zdobení vánočních stromů
a betléma do farního kostela v úterý 22. prosince od 16 hodin (samozřejmě bude připraveno
něco dobrého k zakousnutí a k zahřátí, a to i pro dospělé). Přikládám také pořad vánočních
bohoslužeb, který reflektuje současná nařízení. Prosím o sledování aktuálních informací na
webových stránkách farnosti. Zároveň moc prosím, aby na odpolední dětskou bohoslužbu
na Štědrý den přišly především rodiny s malými dětmi.
Papež Benedikt XVI. při zamyšlení nad vánočními svátky říká: „Vánoce jsou svátkem
světla – nikoli denního, ale záře, která se v Noci rozsvěcuje a šíří se do světa z jednoho
konkrétního místa: z Betlémské jeskyně, kde Božské Dítě přišlo na svět. Ono samo je
ve skutečnosti šířícím se světlem!“
Přeji nám všem, aby Světlo z Betlémské jeskyně prozářilo nejen temnotu Vánoční noci,
ale kéž prozáří naše srdce a temnotu současných dní. Krásné a požehnané Vánoční svátky
o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Od podzimu k adventu ve škole
V mateřské škole během podzimních měsíců
probíhaly akce dle
plánu, takže se děti
mohly těšit na
dlouhé vycházky
spojené
s poznáváním okolí
Šilheřovic.
Tak
jako každý rok se
také
uskutečnila
Adventní spirála,
do které se zapojil
také náš pan farář
a s dětmi si povídal o Vánocích. Na Adventní spirálu
navázala již tradiční návštěva rodičů s dětmi v kostele
s názvem „Světýlka v kostele“.
V pátek 4. 12. 2020 jsme se opět dočkali Mikuláše,
anděla a čerta. Bylo to opravdové překvapení pro
nejmenší
děti
v mateřské
škole,
velkou
radost měly
z dárků,
které
jim
Mikuláš
přinesl.
Někdo
- 13 -

dostal uhlí, někdo zase brambory, každý tak, jak si zasloužil. Drobný dárek dostali i žáci
prvního stupně. Druhý stupeň letos kvůli epidemiologické situaci navštěvuje školu
v cyklech, a proto dárky dostanou se zpožděním. V této nelehké době, kdy musíme
dodržovat pravidlo homogenity skupin, nemohli Mikulášskou nadílku rozdávat žáci
závěrečného ročníku, což se v naší škole stalo již tradicí. Věřím, že se určitě najde do konce
školního roku příležitost, kdy budou moci zazářit. Teď je hlavním úkolem, aby se připravili
na "přijímačky".

Poděkování ředitele školy
Před několika málo měsíci jsme psali v obecním zpravodaji, že školní rok 2019/2020 svým
průběhem 2. pololetí zůstane nadlouho zapsán v naší paměti. Ani jsme se nenadáli
a na podzim nového školního jsme se v téže situaci (možná ještě horší) ocitli podruhé.
Obávané se stalo znovu skutečností! Změny se kvůli 2. vlně nemoci Covid-19 a vyhlášení
nouzových opatření dotkly nás všech a znovu nás postavily před schopnost vyrovnat se
s další náročnou situací. Nicméně na podzim jsme již byli doslova vyzbrojeni zkušenostmi
a na danou situaci náležitě připraveni, i když snadné období to pro nikoho z nás rozhodně
nebylo.
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace, v této souvislosti
upřímně děkuje za veškerou pomoc, vstřícnost a podporu poskytovanou v tomto
nesnadném období, a to zvláště zřizovateli školy. Dále pak rodičům našich dětí a žáků, kteří
se znovu osvědčili v obětavosti a trpělivosti a pomáhali svým dětem tak lépe zvládnout
online výuku ve spolupráci s pedagogy. Slova díků patří také všem zaměstnancům školy
za jejich plné nasazení, profesionální přístup při práci s žáky, která ne vždy byla
jednoduchá. Děkuji vám všem za vše, čím jste přispěli ke zvládnutí tohoto nelehkého
období! Chci také vyjádřit poděkování všem žákům naší školy za to, jak se s těmito
ztíženými podmínkami výuky vyrovnali.
V neposlední řadě bych také rád vyjádřil poděkování za sponzorské dary panu Janu
Čecháčkovi, manželům Chlebišovým a Lipinským, paní Karle Smolkové, panu Milanu
Šrotkovi, paní Dagmar Václavíkové a firmě Škola-servis z Velké Polomi!. Velice si Vaší
podpory vážíme!
Dovolte mi závěrem vám co nejsrdečněji popřát krásné, klidné a radostné vánoční svátky
plné pohody, odpočinku a blízkosti těch, které máte rádi, a do nového roku 2021 především
hodně zdraví, mnoho osobních i pracovních úspěchů a dobré nálady!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
ZÁŘÍ - PROSINEC
V sobotu 5. 9. se v areálu TJ Sokol Šilheřovice uskutečnil již 8. ročník cyklistického závodu
Šilheřovický šlaušek.
V průběhu měsíců září a října se pak uskutečnily následující zápasy minižáků, žáků a mužů
A a B, kterými byla nakonec již 12.10. podzimní část sezóny 2020/21 ukončena a to kvůli
epidemii koronaviru. Tabulky jednotlivých mužstev po neúplném podzimu pak najdete
níže. Velkou radost nám dělají zejména žáci a minižáci, jejichž první respektive třetí místo
je opravdu krásné.
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MINIŽÁCI
Šilheřovice – Darkovice 3:2
Hať – Šilheřovice 2:2
Píšť – Šilheřovice 3:6
Šilheřovice – Darkovičky 4:3
Rk.

Družstvo

Záp.

+ 0 -

Skóre

Body

1

Dolní Benešov

6

6 0 0

108:15

18

2

FC Baník Ostrava

5

4 0 1

66:15

12

3

Šilheřovice

6

3 2 1

25:40

11

4

Píšť

6

3 0 3

50:35

9

5

MFK Vítkovice

6

2 2 2

43:56

8

6

Hať

3

2 1 0

23:9

7

7

Darkovice

6

2 0 4

29:42

6

8

Háj ve Slezsku

6

1 1 4

10:63

4

9

Darkovičky

5

1 0 4

25:42

3

10

Kozmice

5

0 0 5

9:71

0

ŽÁCI
Šilheřovice – Darkovice 8:2
Hať – Šilheřovice 6:4
Strahovice – Šilheřovice 1:5
Šilheřovice – Píšť 4:2
Kozmice – Šilheřovice 3:16
Rk.

Družstvo

Záp.

+ 0 -

Skóre

Body

1

Šilheřovice

7

5 0 2

47:19

15

2

Bolatice

5

4 1 0

42:19

13

3

Dobroslavice

6

4 1 1

33:11

13

4

Hať

5

4 1 0

29:9

13

5

Bohuslavice

6

3 1 2

35:15

10

6

Strahovice

6

2 2 2

26:18

8

7

Darkovice

6

2 0 4

11:24

6

8

Vřesina

5

1 0 4

8:29

3

9

Píšť

6

1 0 5

14:46

3

10

Kozmice

6

0 0 6

12:67

0

MUŽI B
Dolní Benešov B – Šilheřovice B 6:2
Hať B – Šilheřovice B 2:2
Šilheřovice B – Sudice 1:3
Hošťálkovice – Šilheřovice B 5:2
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Rk.

Družstvo

Záp.

+ 0 -

Skóre

Body

1

Sudice

9

7 0 2

27:16

21

2

Hošťálkovice

8

6 1 1

26:10

19

3

Darkovičky "B"

9

6 0 3

25:17

18

4

Bolatice "B"

8

5 1 2

30:15

16

5

Dolní Benešov "B"

9

5 1 3

26:21

16

6

Bělá

8

5 0 3

20:20

15

7

Strahovice "B"

8

4 2 2

19:15

14

8

Hněvošice

9

3 0 6

13:25

9

9

Kobeřice "B"

9

3 0 6

13:27

9

10

Šilheřovice "B"

8

2 2 4

20:24

8

11

Dobroslavice

9

2 2 5

16:24

8

12

Kozmice "B"

8

2 1 5

18:25

7

13

Štěpánkovice "B"

8

1 3 4

10:14

6

14

Hať "B"

8

1 1 6

21:31

4

MUŽI A
Ostrava-Jih – Šilheřovice 3:1
Šilheřovice – Strahovice 0:2
Šilheřovice – Hrabová 2:2
Krásné Pole – Šilheřovice 8:2
Šilheřovice – Bohuslavice 4:3
Rk.

Družstvo

Záp.

+ 0 -

Skóre

Body

1

Kozmice

9

7 2 0

27:10

23

2

Slavoj Rychvald

8

5 1 2

26:11

16

3

Krásné Pole

8

4 3 1

25:13

15

4

Darkovice

9

4 2 3

24:13

14

5

Třebovice

9

4 2 3

17:26

14

6

Strahovice

8

4 1 3

17:13

13

7

Hrabová

8

3 4 1

14:10

13

8

Hať

8

4 1 3

14:16

13

9

Šilheřovice

9

4 1 4

19:25

13

10

Bohuslavice

8

3 2 3

26:22

11

11

Ostrava - Jih

7

3 2 2

14:10

11

12

Chuchelná

8

0 2 6

7:23

2

13

Klimkovice

8

0 1 7

10:22

1

14

Svinov

7

0 0 7

7:33

0
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Dne 19. 9. se po několikanásobném odkladu konečně uskutečnil vesnický turnaj za účasti
týmů Vrchu, Středu, Spodku a Kocurkova, ve kterém tentokrát zvítězilo mužstvo Spodku
a po 6 letech tak konečně slavilo titul. Celá akce se nakonec velmi vydařila a organizátoři
se těší, že všechny účastníky uvidí příští rok na dalším ročníku turnaje a tentokrát, jak
všichni doufáme, v již tradičním květnovém termínu.
Poděkování sponzorům turnaje:
Autodoprava Martin Fulneček
Jan Svěrkoš
Karel Uvíra
Restaurace Na náměstí – Jan Čecháček ml.
Libor Pindur
Manželé Haladejovi
M + K Pekárna
Stolařství Hudeček
Stolařství Miník
Daniel Václavík
Mirek Piskalla
Obecní úřad Šilheřovice
Rotschildova cukrárna
Vilibald Thomas
Autoservis KAMA
Stanislav Machala
Krámek Na návsi
Kamil Reichel
Daniel Reichel
rodina Hoffrichterova
Stolařství Sikora
Vlasta Bíllá
Zbyněk Peňáz
Tomáš Prokš
Lumír Vařecha
VÝSLEDKY A KONEČNÁ TABULKA TURNAJE
Spodek – Kocurkov 1:0
Střed – Vrch 2:0
Spodek – Vrch 2:0
Kocurkov – Střed 2:0
Střed – Spodek 1:1 PR 0:1
Kocurkov – Vrch 1:1
Nejstarším hráčem turnaje byl Pavel Duda z týmu Vrchu.
Nejlepším střelcem byl pak vyhlášen Daniel Majer, který hrál za Kocurkov.
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TÝM

V

VP

PP

P

BODY

SPODEK

2

1

0

0

8

KOCURKOV

1

0

1

1

4

STŘED

1

0

1

1

4

VRCH

0

0

1

2

1

VYSVĚTLIVKA
PR – penaltový rozstřel
V – vítězství = 3 body
VP – vítězství na penalty = 2 body
PP – prohra na penalty = 1 bod
P – prohra = 0 bodů
Při rovnosti bodů mezi týmy rozhodoval vzájemný zápas.

Všichni členové TJ Sokol Šilheřovice by rádi poděkovali fanouškům za jejich neutuchající
podporu v průběhu celého, i když pandemií poznamenaného, roku. Doufáme,
že se v průběhu příštích týdnů situace okolo koronaviru uklidní a všichni se na jaře znovu
setkáme na fotbalových utkáních našich týmů.

Za TJ Sokol Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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KLUB DŮCHODCŮ ŠILHEŘOVICE

Klub důchodců Šilheřovice
přeje
všem členům i občanům
hezké prožití vánočních svátků
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŠILHEŘOVICE
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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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