Šilheřovický zpravodaj
Únor 2009
Vážení spoluobčané,
od měsíce února je na Obecním úřadě v provozu služba občanům „Czech POINT“ –
Český podací ověřovací informační národní terminál, kde mohou občané získat ověřené
výstupy z informačních systému veřejné správy z:
- Živnostenského rejstříku
- Obchodního rejstříku
- Katastru nemovitostí
- Rejstříku trestů
- Výpis bodového hodnocení řidiče z Centrálního registru řidičů
Cílem zřízení tohoto terminálu je zkvalitnění služeb občanům naší obce. Nezanedbatelná
je také časová úspora, kdy nemusíte pro každý výpis jezdit na vzdálené úřady. Tyto
výpisy Vám vystaví naše pracovnice na Obecním úřadě na počkání. Výpisy jsou platné
v České republice.
Ing. Martin Čecháček
starosta

Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce dne 17. prosince 2008
Zastupitelstvo obce schválilo:

Rozpočtové úpravy obce č. 4/2008
Navýšení ceny vodného a stočného
Rozpočet obce Šilheřovice na rok 2009
Obecně závaznou vyhlášku obce Šilheřovice č. 2/2008, kterou se stanoví systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem
5. Mandátní smlouvu mezi fa OZO Ostrava s. r. o. a obcí Šilheřovice
6. Smlouvu o zřízení věcného břemene vodovodu pro obec Antošovice v parcele č.
1323 v k. ú. Šilheřovice a městem Ostrava a Ředitelstvím silnic a dálnic
7. Dohodu o ukončení smlouvy s městem Hlučínem o poskytnutí finančního příspěvku
na provoz dětské rehabilitace
8. Zastupitelstvo obce bylo seznámeno se Strategií MAS Hlučínsko o. s. pro období
2008 – 2013 a souhlasí se zařazením do územní působnosti Místní akční skupiny
Hlučínsko o. s.
9. Plánování sociálních služeb společně s městem Hlučínem – Zastupitelstvo obce
Šilheřovice projednalo návrh na zapojení obce do plánování sociálních služeb a
rozhodlo plánovat sociální služby společně s městem Hlučínem na období 2010 až
2013 za podmínky souhlasu města Hlučína
10. Prodej pozemku parcely č. 396/5 v k. ú. Šilheřovice

1.
2.
3.
4.

Zastupitelstvo obce zmocnilo:
1. Starostu obce k zastupování v Místní akční skupině Hlučínsko o. s.
2. Starostu obce k uzavření a podepsání Mandátní smlouvy s fa OZO Ostrava s. r. o.

Rada obce se v období měsíce listopad 2008 – leden 2009 zabývala:
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Žádostmi o prominutí poplatku za odvoz komunálního odpadu
Žádostí o dotaci na činnost CHOPS
Žádostí o uspořádání humanitární sbírky
Žádostmi o ořezání příp. vykácení stromů
Prodloužením spoje na Paseky a žádosti o změnu odjezdu autobusové linky č. 68
Možnosti odkupu parcel. Č. 202/34, 202/36-40, 210/2 a převod parc. č. 417/3
Ohodnocením souboru Majiček a ohodnocením ředitelky ZŠ
Ozeleněním hřbitova
Smlouvou o nájmu nebytových prostor č. p. 408 a plynofikací této budovy
Stížností na technický stav chodníku v ul. Dolní
Záměrem výstavby dvou větrných elektráren u obce Hať
Žádostí o snížení nájemného pro turnaj v tělocvičně, žádosti o snížení poplatku za
pronájem sálu OÚ a kinosálu
Změnou fakturace platby za vodu pro Paseky
Žádostí o dotaci na rok 2009 a finanční příspěvky spolkům a organizacím
Inventarizací majetku
Informacemi o stavu obecních budov
Žádostmi o změnu vývozu komunálního odpadu
Smlouvou o zprostředkování adventního koncertu
Smlouvou s SOH o výpůjčce posezení cyklostezek
Servisní a materiálovou smlouvou s fy COPY STAR s. r. o.
Žádostí o provedení změny ÚP obce Šilheřovice
Opravou oken na budově OÚ a nákupem židlí do kinosálu
Odměnou za péči o vzhled obce
Dopravním značením na ul. Zahradní, opravou kanálového poklopu a vjezdu k RD
Plynofikací budovy č. p. 5
Žádostí o koupi stavebního pozemku
Žádostí o povolení hostování lunaparku ve dnech Šilheřovického odpustu
Žádostí o povolení stavby pojezdných vrat
Morálním oceněním za 40 bezpříspěvkových odběrů krve
Tříkrálovou sbírkou
Navýšením ceny vody
Žádostmi o povolení provozování výherních hracích automatů
Posouzením nabídek na projekty opravy komunikací U Obory a Ovocná a opravy
koryta potoka na ul. Dolní
Plánem financování obnovy vodovodů a kanalizací
Žádostí o zřízení věcného břemene
Oznámením hudebních produkcí a ohňostroje v obci
Cenovým výměrem č. 1/2008
Přípravou obecního plesu
Žádostí o přidělení obecního bytu
Opravou opěrné zdi
Žádostí o opravu cesty od Pasek na Polsko
Dodatkem č. 2 ke smlouvě o výkonu regionálních funkcí pro obecní knihovnu
Územním plánem obce Šilheřovice – změnou č. 4 a č. 5
Czech Pointem na OÚ
Projektem na montáž topidla v budově č. p. 19
Projekty Řešení centra obce a Chodník na ul. Dolní

Cena vody pro rok 2009
Na rok 2009 je cena vodného… 22,- Kč
Cena stočného… 16,- Kč
Vodné+stočné…. 38,- Kč

Obecní vodovod
Občas dostávám dotaz, jak je to v naší obci s vodou a vodovodem, podávám tedy
vysvětlení.
Naše obec je vlastníkem a provozovatelem vodovodu a kanalizace dle zákona
č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Vodu ale kupujeme od Severomoravských
vodovodů a kanalizací (SmVaK), kterou pak naším obecním vodovodem rozvádíme
ke konečnému odběrateli. Jsme tedy s cenou vody silně závislí na nákupní ceně od firmy
SmVaK, která se každoročně zvyšuje a s cenou stočného na cenách elektrické energie,
protože celá naše ČOV a přečerpávací stanice využívá tuto energii k pohonu všech
čerpadel, turbodmychadel a vytápění. Přesto se nám daří ceny vodného a stočného
oproti SmVaK a Ovak držet v přijatelné výši, ale za cenu nevytváření finanční rezervy,
což může mít za následek, že při větších poruchách na ČOV nebo rekonstrukci, větších
opravách vodovodu budeme muset na toto použít finance, které by mohly posloužit pro
další rozvoj naší obce, například opravy komunikací atd.
Občas také padne dotaz, proč obec nevyužívá nějaký podzemní zdroj vody jako některé
sousední obce.
Veškeré podzemní vody jsou majetkem státu, k podzemnímu odběru je potřeba mít
povolení, pak provést vrty, vybudovat vodojem na nejvyšším místě obce a provést
napojení na obecní vodovod, toto vše dnes jsou mnohamiliónové investice, které se
vyplatí tam, kde doposud není žádný přiváděč vody a zároveň jsou bohaté podzemní
zdroje vody. Žádné dotace od státu do obcí, kde je možno se napojit na uvedené
přiváděče, v současné době nelze získat.
Avšak i některé obce, které doposud čerpaly podzemní vodu, mají dnes potíže se stále
ubývajícím množství této vody a uvažují o napojení na nějaký velký přiváděč vody,
tak jak to má naše obec.
Míchat vodu z přiváděče a čerpanou z vrtu není dovoleno z důvodu možnosti
kontaminace.
Pro srovnání uvádím :
Cena vodné + stočné SmVaK…………………….….…..54,54 Kč /1m3
Cena vodné + stočné Ovak………………………………56,18 Kč/1m3
Cena vodné + stočné Obec Šilheřovice…………………38 Kč/1m3
Z této tabulky je zřejmé, že vodné a stočné v naší obci je pořád levnější o cca 17,- Kč
oproti těmto uvedeným dodavatelům. V obcích, kde ještě není ČOV se stočné doposud
v plné výši neplatí, avšak všechny naše okolní obce intenzivně pracují na projektech a
postupně budou stavět kanalizační řády a ČOV, po napojení nemovitostí na kanalizační
řád se poplatky zvednou také v těchto obcích.
Ing.Martin Čecháček
starosta

Ceník výpisů z Czech POINTu :
Typ výpisu

Cena za 1.
stranu v Kč

Cena za každou další
stranu v Kč

100,-

50,-

100,-

50,-

100,-

50,-

50,100,-

-----50,-

Výpis z Katastru
nemovitostí
Výpis z Obchodního
rejstříku
Výpis z živnostenského
rejstříku
Výpis z Rejstříku trestů
Bodové hodnocení řidiče

Údržba komunikací v zimním období
Přestože nás zima v uplynulém období s množstvím sněhu potrápila, zvládli jsme
zajištění průjezdnosti našich ulic i schůdnost chodníků v poměrně dobré kvalitě.
I přes stížnosti některých našich občanů jsme se snažili zajistit průjezdnost a sjízdnost
našich ulic v co nejlepší kvalitě. Bohužel traktory nemohou být současně na několika
místech, odhrnutí našich komunikací trvá při silnějším sněžení 3-4 hodiny. Za tuto dobu
může napadnout několik centimetrů nového sněhu na již odhrnutá místa. Na některých
ulicích nám odhrnování komplikovaly zaparkované automobily, aby nedošlo
k poškození těchto automobilů radlicí, nebyl sníh odhrnut. Z důvodu sklonu některých
komunikací nelze vyhovět vždy našim občanům na určitý směr odhrnování sněhu.
Vzhledem k tomu, že i v březnu může napadnout několik centimetrů sněhu, vás žádáme
o spolupráci při zajišťování údržby komunikací tím, že nebudete parkovat svá vozidla
na ulici.
Ing. Martin Čecháček
starosta

Povinná výměna řidičských průkazů

Řidiči, kteří vlastní řidičské průkazy vydané v období 1.1. 1994 až 31.12.2000 si musí
tento doklad vyměnit za nový a to nejpozději do 31.12. 2010. Výměna průkazu za nový
EURO typ v podobě plastové karty je povinná a bezplatná.
ŘP si mohou řidiči s trvalým pobytem ve správním obvodu Hlučíně vyměnit na Odboru
dopravy a silničního hospodářství MÚ Hlučín v úředních hodinách. K výměně je
potřeba donést s sebou fotografií o rozměrech 35 x 45 mm, stávající řidičský průkaz
a občanský průkaz.
„Ačkoliv na výměny ŘP mají řidiči ještě dost času, chtěli bychom na ně apelovat,
aby tak učinili co nejdříve. Sami se tak zaslouží o plynulý a bezproblémový průběh
vydání nového průkazu a vyhnou se tak např.dlouhým čekacím lhůtám , které mohou
nastat v případě, že všichni řidiči nechají výměnu dokladů na poslední chvíli „ dodává
Lada Dobrovolná, tisková mluvčí města Hlučína.

Obecní ples - poděkování
Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli svými dary na obecní ples
manželé Teodor a Lýdie Kučatí
Hudeček Petr
manželé Pavel a Hana Kolaskovi
Krzikalla Petr
manželé Stanislav a Martina Lipinští
Vařecha Tomáš
manželé Lumír a Kamila Vařechovi
Holaň Jiří
manželé Jiří a Jarmila Thomasovi
Klapcová Lenka
manželé Marek a Jana Kučatí
Struhalová Rita
manželé Pavla a Martin Thomasovi
Fulnečková Kateřina
manželé Jiří a Marie Rumpovi
Machala Karel
manželé Pavel a Radmila Smolkovi
Steppková Gabriela
manželé Jan a Iveta Čecháčkovi
Ing. Čecháček Martin
manželé Žvákovi
Zubní ordinace – MUDr. Mikulová
manželé Tkačíkovi
Základní škola
manželé Mertovi
Lesy ČR
Klub důchodců
manželé Kopiovi
TJ Sokol Šilheřovice
manželé Robenkovi
SDH Šilheřovice
manželé Hlauškovi
Střední škola hotelnictví,gastronomie a
manželé Pískallovi
manželé Pavlínkovi
služeb Šilheřovice
manželé Janoschovi
Unie rodičů při ZŠ
manželé Niedermeierovi
Spolek včelařů Šilheřovice
manželé Chlebišovi
Mateřská škola
manželé Pecháčkovi
Pekárna M+K
Vimastav s. r. o., stavební činnost
Tempo Šilheřovice

Tříkrálová sbírka
- výsledky jednotlivých obcí za rok 2009
OBEC

vybraná částka
2009

OBEC

vybraná částka
2009

Antošovice

15 862 Kč

Kravaře + Kravaře-Kouty

188 549 Kč

Dolní Benešov+Zábřeh

93 851 Kč

Ludgeřovice

103 664 Kč

Bělá

13 805 Kč

Markvartovice

26 599 Kč

Hlučín - Bobrovníky

28 548 Kč

Píšť

62 922 Kč

Bohuslavice

69 145 Kč

Rohov

25 540 Kč

Bolatice + Borová

86 468 Kč

Strahovice

26 583 Kč

Darkovice

42 609 Kč

Sudice

20 498 Kč

Hlučín - Darkovičky

55 627 Kč

Šilheřovice

52 602 Kč

Hať

76 112 Kč

Štěpánkovice

91 091 Kč

Hlučín - město

172 916 Kč

Třebom

5 409 Kč

Chuchelná

38 692 Kč

Vřesina

36 247 Kč

Kobeřice

95 402 Kč

Závada

18 840 Kč

Kozmice

59 915 Kč

Celkem

1 507 496 Kč

Upozornění
Vážení spoluobčané, jelikož se už poněkolikáté v naší obci stala nepříjemná skutečnost
s okrádáním starších lidí v domech a bytech. Žádáme Vás, abyste si dávali pozor na
potulné zloděje. Tito lidé se představují jako prodejci zboží, opraváři nebo kontroloři.

Český červený kříž

Český červený kříž uděluje nejvyšší zlatou medaili prof. MUDr. J. Janského za 40
bezpřízpěvkových odběrů krve panu TOMÁŠI KUCHAŘOVI, Zahradní 344,
Šilheřovice.

Informace z finančního úřadu
Rozsáhlé změny přinesla novela zákona o dani z nemovitostí a vyhláška 412/2008 Sb.,
která zvýšila v obcích, v působnosti Finančního úřadu v Hlučíně, průměrné ceny půdy.
S účinností od 1. ledna 2009 se bude výše daně přepočítávat (provede finanční úřad),
a proto pokud nemáte jiné změny, pro které byste byli povinni podat přiznání k dani
z nemovitostí sami a výši daně si vypočítat, vyčkejte na doručení složenky k dani
z nemovitostí vypočtené na rok 2009.
Více lze zjistit také přímo na finančním úřadě: Finanční úřad v Hlučíně, Čs. armády
52/1, Rončková zaměstnanec pro správu daní, tel. č. 595 021 364
Další upozornění : „původní" typ daňových složenek je platný pouze do konce roku
2008. Od roku 2009 bude platný „nový" typ daňových složenek. (Touto složenkou
zaplatíte daň na kterékoli poště v Česku a to bez dalšího poplatku).
Více také na internetu: www.mfcr.cz, Daně a cla.

Ordinace praktického lékaře pro dospělé
Vážení pacienti
změna ordinačních hodin platná od 1.1.2009
změna se týká úterní a páteční ordinační doby
Pondělí: 7:00 - 11:00
Úterý:
14:00 - 18:00
Středa: 7:00 - 11:00
Čtvrtek: 14:00 - 17:00
Pátek:
7:00 - 10:00
Děkuji MUDr. Kubatá Markéta
Možnost objednání se na určitou hodinu tel: 597 589 282, 777 030 282

Základní škola
Vysvědčení
Pozdě večer, když se domů
vracím, čekám zvuky hromu.
Vysvědčení totiž v ruce
domů nesu po půl roce.
Rodičové v dobré víře,
co uvidí na papíře,
těší se jak malé děti,
až se vrhnu do obětí.
Blázni, žijí v přesvědčení,
jak je hezké vysvědčení.
Opět máme jedno pololetí školního roku za sebou. Všichni jsme se těšili na naší školní
výplatu, se kterou se rádi pochlubíme svým rodičům a nejbližším.

Největší chvíle překvapení však čekaly na naše prvňáčky. První životní vysvědčení – co
vůbec toto slovo znamená? Ano, hodnotí to,jací jsme.
Vždyť už naši prvňáčkové umějí sami číst, psát téměř celou abecedu a samozřejmě
počítat.

Čím přicházíme do vyšších ročníků, překvapení ubývá, ale přesto vysvědčení vyvolává u
každého žáčka pocit tajemnosti, uspokojení a hrdosti.
Hodnotíme výsledky za 1. pololetí a mnozí se za ně nemusí stydět. Vždyť kolik nových
poznatků jsme opět poznali, co legrace si s kamarády užili.
Proto, i když mnohdy s nechutí do školy vstáváme, se do ní, a to si musíme přiznat,
těšíme. Patří k našemu dětství a především slouží nám a my sloužíme jí.
Zpracovala Mgr. Mariána Válová a žáci naší školy
Leden
14. 1. navštívili žáci 1. - 5. ročníku filmové představení Madagaskar, výstavu betlémů a
knihovnu v Hlučíně.
17. 1. se uskutečnil lyžařský zájezd na Praděd pro zájemce ze 6. třídy, kteří s lyžováním
začínají. Organizační záležitosti a dozor nad dětmi zajistila Mgr. Veselá.
19. 1. strávili žáci 1. stupně příjemné odpoledne na maškarním plese družební školy v
Chalupkách.

Chtěli bychom poděkovat touto cestou rodičům, kteří velice ochotně
zajistili převoz dětí do Polska.
Únor
3. 2. získala naše Základní škola 2. místo na výstavě betlémů v Hlučíně. Jednotlivé
betlémy oceňovali návštěvníci výstavy pomocí anketních lístků. Za tento úspěch je
třeba poděkovat našim šikovným dětem i jejich vyučující.
7. 2. Maškarní ples UR
24.2. navštívili 1. - 7. ročník hudební vystoupení Pavla Nováka
Zpracovala Mgr. Silvie Žvaková

ZÁPIS
do

MATEŘSKÉ ŠKOLY V ŠILHEŘOVICÍCH
se koná

12.3.2009 od 9,00 hodin do 16,00 hodin
Zákonní zástupci si s sebou přinesou:
● občanský průkaz
● rodný list dítěte
● potvrzení matky o zaměstnání
● očkovací průkaz dítěte

Přijměte již teď naše pozvání
na
SETKÁNÍ S DĚTSKÝM FOLKÓRNÍM KROUŽKEM MAJIČEK,
konaným u příležitosti 10. let působení Majičku v Mateřské škole
Šilheřovice
a to v pátek 24.4.2009 v 16,00 hodin
do sálu Společenského domu v Šilheřovicích.
Se svým programem vystoupí:
– Majiček
– Przedskolle Chalupki,
– Mateřská škola Hať
– Mateřská škola Píšť
– a další

Dětská ambulance Šilheřovice
Ambulance praktického lékaře pro děti a dorost nabízí aplikaci náušnic nastřelením
pistolkou. Náušnice jsou z chirurgické oceli – pozlacené 24 karátovým zlatem,
nebo paladiem /stříbrné/ a cena jedné aplikace včetně náušnice je 200,-Kč. U

novorozenců doporučujeme aplikaci od 3 měsíců věku po prvním bezproblémovém
očkování.

Letos to bude 70 let, co bylo zahájeno půjčování knih čtenářům

O historii naší knihovny se dovíte více na nově zřízených webových stránkách knihovny.

Naše knihovna má téměř 3000 knih, které jsou k dispozici čtenářům a případným
zájemcům o zapůjčení. Každoročně doplňujeme knihovnu o nové knihy. Mimo to se
v knihovně každoročně vystřídají „putovní soubory“, které zajišťuje Knihovna Petra
Bezruče v Opavě, obsahující až 100 knih. Knihy si lze zapůjčit na 1 měsíc domů,
nebo v klidu prohlédnout a přečíst v průběhu půjčovní doby. Najdete zde jak krásnou
literaturu, tak naučnou z různých oborů – cestopisy, pěstování rostlin a chovu zvířat,
vaření, zdraví, zařízení domů a bytů, včelařství, rybaření, učebnice jazyků, náboženství,
historie okolních obcí a jiné.
Snažíme se zlepšovat služby a proto byla zřízena nově webová stránka naší
knihovny s adresou www.knihovnasilherovice.webz.cz, kde najdete aktuální informace
o činnosti knihovny a můžete si vyhledat knihu, která vás zajímá pomoci on-line
katalogu, jehož internetovou adresu najdete právě na našich stránkách. Knihy, které
jsou v naší knihovně, najdete na adrese www.okpb.cz/clavius/all/ . Postup vyhledávání je
popsán rovněž na webové stránce naší knihovny. Jsou zde odkazy na webové adresy
důležitých orgánů veřejné správy, naší obce, okolních i partnerských obcí, portály
s různými zajímavými informacemi pro rodiče, děti a seniory z oblasti zábavy
i vzdělávaní.
Zvláště je důležité vést k lásce ke knihám děti, které jsou dnes ohrožovány
násilím prezentovaným v tisku, televizi a internetu.
Vysoce hodnotím maminky nebo otce, kteří si udělají čas a pravidelně chodí
vybírat knihy svému dítěti. A takoví rodiče v naší obci jsou, bohužel, není jich mnoho.
Jde o moudrý a přirozený kontakt s dítětem, o neocenitelný vklad do malého
člověka. Prohlubují se vzájemné vazby, roste důvěra v rodiče, dítě se cítí v bezpečí,
důležité a milované. Rozšiřuje se jeho slovní zásoba, myšlenkové obzory, postupně
získává pozitivní závislost na knize. Na stránkách „Celé Česko čte dětem“ se dovíte, že
malá časová investice může pro dítě znamenat nesrovnatelný přínos. Některé účinky se
projeví ihned, některé ve svém důsledku až za několik let, některé ještě později. Ale
všechny budou veskrze pozitivní.
Těším se na Vaše názory na naše webové stránky a ještě více na Vaši osobní
návštěvu v knihovně.

Poděkování
Děkujeme dárkyním, které věnovaly knihy naší Obecní knihovně :

PhDr. Zuzaně Čaplové, Gertrudě Plačkové, Martě Smolkové,
a Irence Struhalové.

Mnohokrát děkujeme !

Mgr. Ludmila Janoschová

Informace pro čtenáře:
V březnu bude provedena výměna regionálních souborů, proto prosím o
vrácení knih s označením :
REG G1/06 (bílý štítek)
REG G3/07 (oranžový štítek)
REG/G3 06 (bílý štítek)
REG/G2 06 (bílý štítek)
Prosím vraťte tyto knihy nejpozději 26.března !

Obecní knihovna bude první 2 týdny
v březnu ( tj. 5. 3. a 12. 3. 2009 )
zavřena !
Oznámení policie ČR

Územně příslušný policista pro obec Šilheřovice - Policie ČR obvodní oddělení Hlučín
je: pprap. Bronislav Jahn - vrchní asistent.
Kontakt - tel.: 595 041 210, fax: 595 041 211, e-mail: opoophluci@mvcr.cz

TRUHLÁŘSTVÍ
Plaček Libor, Plaček Tomáš
Adresa: Ovocná 258, Šilheřovice
Tel.: 723 870 020
776 028 384
E-mail: truhlarstviplacek@seznam.cz
www.sweb.cz/truhlarstviplacek
Výroba schodů, dveří, nábytku, kuchyňských linek a
jiných atypických výrobků

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vážení občané a fotbaloví fandové naší TJ Sokol Šilheřovice,
rádi bychom Vás informovali o aktuálním dění v našem fotbalovém klubu. Fotbalisté
absolvovali zimní soustředění, které bylo v nedalekých Žimrovicích. Tohoto soustředění
se zúčastnila většina fotbalistů. Prostředí, ve kterém vše probíhalo bylo velmi příjemné a
atmosféra mezi hráči byla výborná. Ač bylo soustředění fyzicky velmi náročné, věřme,
že se vyplatí a zafunguje pořekadlo ,,Těžce na cvičišti, lehce na bojišti“. Soustředění se
již zúčastnila posila klubu a to Michal Kulčar, který je dvojče našeho Kamila Kulčara.
Dne 14. 2. 2009 proběhlo přátelské fotbalové utkání na umělé trávě v Hlučíně, kdy se
střetl náš klub Šilheřovice s klubem Bolatice. Toto utkání skončilo 3:1 ve prospěch
Šilheřovic. Další přípravná utkání proběhnou v těchto termínech a na těchto hřištích:
7. 3. 2009 v 9.00 hod.

FK Bohumín – Šilheřovice

hřiště UT Hlučín

14. 3. 2009 v 11.00 hod.

Petřkovice B – Šilheřovice

hřiště UT Hlučín

21. 3. 2009 v 15.00 hod.

Dolní Lutyně – Šilheřovice

hřiště Šilheřovice

Věříme, že i v těchto přátelských utkáních budou naši hráči úspěšní .
Rádi bychom Vás také informovali o rozpisu jednotlivých zápasů JARO 2009
Rozpis utkání TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE JARO 2009 - MUŽI
Datum
29.3.2009

Den
Neděle

Čas
15:00

Domácí
Šilheřovice

Hosté
Píšť

5.4.2009

Neděle

15:30

Šilheřovice

Klimkovice

11.4.2009

Sobota

15:30

Darkovice

Šilheřovice

19.4.2009

Neděle

16:00

Šilheřovice

Kozmice

25.4.2009

Sobota

16:00

Hrabová

Šilheřovice

3.5.2009

Neděle

16:30

Šilheřovice

Dolní Lhota

9.5.2009

Sobota

10:15

FC Ostrava Jih

Šilheřovice

17.5.2009

Neděle

16:30

Šilheřovice

Velká Polom

24.5.2009

Neděle

16:30

Hať

Šilheřovice

31.5.2009

Neděle

16:30

Šilheřovice

Markvartovice

6.6.2009

sobota

16:30

Slovan Ostrava

Šilheřovice

14.6.2009

Neděle

16:30

Šilheřovice

Darkovičky

21.6.2009

Neděle

16:30

Vřesina

Šilheřovice

Rozpis utkání TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE JARO 2009 - Dorost
Datum

Den

Čas

Domácí

Hosté

5.4.2009

Neděle

13:15

Šilheřovice

Kravaře

11.4.2009
19.4.2009

Sobota
Neděle

13:15
13:45

Darkovice
Šilheřovice

Šilheřovice
Bohuslavice

26.4.2009

Neděle

13:45

Strahovice

Šilheřovice

3.5.2009

Neděle

14:15

Šilheřovice

Kozmice

10.5.2009

Neděle

16:30

Hlučín B

Šilheřovice

17.5.2009

Neděle

14:15

Šilheřovice

Chuchelná

24.5.2009

Neděle

14:15

Služovice

Šilheřovice

7.6.2009

Neděle

10:15

Bělá

Šilheřovice

14.6.2009

Neděle

14:15

Šilheřovice

Darkovičky

21.6.2009

Neděle

14:15

Píšť

Šilheřovice

Rozpis utkání TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE JARO 2009 - ŽÁCI
Datum
25.4.2009

Den
Sobota

Čas
14:00

Domácí
Hněvošice

Hosté
Šilheřovice

2.5.2009

Sobota

16:30

Šilheřovice

Vřesina

10.5.2009

Neděle

10:00

Kozmice

Šilheřovice

16.5.2009

Sobota

16:30

Šilheřovice

Píšť

23.5.2009

Sobota

16:30

Šilheřovice

Bohuslavice

30.5.2009

Sobota

14:30

Strahovice

Šilheřovice

6.6.2009

Sobota

16:30

Šilheřovice

Darkovice

Věříme, že nejen naši MUŽI, ale i dorost a naši nejmenší budou v dobrých výsledcích
pokračovat i v nastávajícím jarním kole soutěže a přejeme jim mnoho vstřelených
branek do soupeřových sítí.
Dne 14. 2. 2009 proběhl v místním sále již tradiční SOKOLSKÝ PLES kterého se
zúčastnilo mnoho lidí. Díky bohaté tombole za kterou bychom chtěli touto formou
poděkovat všem sponzorům, byl ples také zajímavý pro zmatněné. K poslechu i tanci
hrála skupina LORDI, kteří vždy vyšli vstříc jednotlivým požadavkům hostů.
Ještě jednou děkujeme všem sponzorům.
Přejeme všem návštěvníkům fotbalových utkání krásnou podívanou.
Více na www.tjsokolsilherovice.estranky.cz
TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
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