Šilheřovický zpravodaj
Červenec - srpen 2012

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení občané,
v minulém týdnu Vám byly doručeny separační tašky na třídění odpadu z Vašich
domácností spolu s návodem na jejich použití. Od firmy OZO Ostrava jsme pro každý
rodinný dům zakoupili jednu sadu, ale s potěšením jsme zaznamenali zájem některých
z Vás o tyto tašky do každé domácnosti v rodinném domě. Dle informací dodavatele
je možno sady separačních tašek doobjednat, nahlaste se osobně nebo telefonicky
na obecním úřadě referentce p. Lence Pecháčkové na pevném tel. č. 595 054 120 nebo
na mobilním č. 608 257 577.
Váš kladný přístup ke třídění dokazuje množství vytříděného odpadu v naší obci
za rok 2011, které činí téměř 47 tun. Od doručení separačních tašek si slibujeme, že se toto
číslo ještě podstatně zvýší a to bude mít jistě vliv i na potřebu velikosti nádoby
na komunální odpad pro Vaše domácnosti. Dle sdělení firmy OZO Ostrava dojde
od příštího roku 2013 ke zdražení popelnicové nádoby na komunální odpad. Tím, že zvýšíte
úsilí o třídění odpadu, můžete plynule snížit náklady na odvoz komunálního odpadu
objednáním menší nádoby (místo nádoby 110 l je možno objednat nádobu 70 l) a také
budete plynule eliminovat nárůst nákladů na tuto nádobu od příštího roku. Objednávku
změny tarifu nádoby na komunální odpad také vyřešíte na obecním úřadě u p. Pecháčkové,
kde je nutno se dostavit osobně. Přesný termín si můžete dohodnout na výše uvedených
telefonních číslech.
Ve dnech 2. 8. – 3. 8. 2012 organizovala naše obec sbírku použitého ošacení,
lůžkovin, látek, hraček, obuvi a domácích potřeb. Pokud má ještě někdo z Vás zájem
poskytnout tyto věci, můžete se dohodnout na předání ještě tento týden do 10. 8. 2012
s referentkou obecního úřadu p. Pecháčkovou osobně nebo na pevném tel. č. 595 054 120
nebo na mobilním č. 608 257 577.
Přeji Vám příjemné prožití zbytku léta.
Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŠILHEŘOVICE
Výpis z usnesení zasedání zastupitelstva konaného dne 25. 6. 2012
Zastupitelstvo obce rozhodlo:
ad 11/2012/6 V souladu s ustanovením § 172 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád,
ve znění pozdějších předpisů, o námitkách uplatněných při veřejném
projednání návrhu územního plánu obce Šilheřovice, které jsou uvedeny
v příloze č. 1 Usnesení Zastupitelstva obce Šilheřovice konaného
dne 25. 6. 2012, v tom smyslu, že Zastupitelstvo obce Šilheřovice vyhovuje
námitce č. 1 a schvaluje pozemek parc. č. 473/2 v k. ú. Šilheřovice jako
plochu smíšenou výrobní a skladování
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Zastupitelstvo obce neschvaluje:
ad 11/2012/7 Navrženou změnu financování veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji,
a to z následujících důvodů: nejistota ohledně zachování současné dopravní
obslužnosti obce.

RADA OBCE ŠILHEŘOVICE
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 6. 6. 2012 č. 46/2012
RO schvaluje:
ad 46/2012/2 Znění Mandátní smlouvy o zabezpečení TDI a KBOZP na akci „Oprava
koryta potoka ulice Horní, Dolní a oprava havárie potoka ul. Dolní“
s mandatářem PROCHÁZKA – stavební firma, spol. s r. o. Smluvní strany
se dohodly na odměně za zabezpečení TDI a KBOZP v celkové výši
Kč 115.200,-- Kč včetně DPH.
RO pověřuje:
ad 46/2012/2 Starostku obce podpisem Mandátní smlouvy o zabezpečení TDIa KBOZP
na akci „Oprava koryta potoka ulice Horní, Dolní a oprava havárie potoka ul.
Dolní“
ad 46/2012/3 Starostku obce předáním žádosti o ořezání výhonů u silnice pozemku parc. č.
1654 v k. ú. Šilheřovice majiteli komunikace, a to Správě silnic
Moravskoslezského kraje
ad 46/2012/5 Místostarostu obce Šilheřovice Mgr. Radka Kaňu k podpisu projektové
žádosti „Vybudování bezpečnostního systému v obci Šilheřovice“

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 25. 6. 2012 č. 47/2012
RO schvaluje:
ad 47/2012/1 Znění Dodatku č. 1 ke smlouvě o vodě předané ze dne 2. 8. 2011
ad 47/2012/2 Znění Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření s auditorem
Ing. Jiřím Turoněm na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
ad 47/2012/3 Znění Smlouvy o zřízení konsignačního skladu č. K/005/2012 pro odběr knih
o Šilheřovicích
ad 47/2012/8 Cenovou nabídku firmy Pavel Krömer, vodoinstalatérství - topenářství
ve výši Kč 37.176,-- na výměnu plynového kotle včetně rozvodů plynu v bytě
č. 2 na ulici Dolní č. p. 162
ad 47/2012/13 Poskytování metodické podpory a provádění školení po ukončení projektu
„Vzdělávání v eGON centru ORP Hlučín“ formou úplaty do konce roku
2012
ad 47/2012/16 Navýšení částky úhrady neinvestičních nákladů v mateřské škole
(tzv. školného) na částku Kč 200,-- měsíčně, počínaje měsícem září 2012
ad 47/2012/17 Poplatek za jednotlivá hlášení v místním rozhlase pro firmy, soukromé
osoby a politické strany ve výši Kč 50,-- / 1 hlášení. Opakování hlášení v jiný
den je zpoplatněno částkou Kč 25,-- / 1 hlášení
Osvobodit od poplatku za hlášení v místním rozhlase hlášení místních
sdružení, spolků a příspěvkové organizace
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ad 47/2012/18 Jednotný poplatek za zábor veřejného prostranství na pivních slavnostech
r. 2012, a to ve výši Kč 200,--/ 1 zabrané místo
Osvobodit od poplatku za zábor veřejného prostranství na pivních
slavnostech r. 2012 místní sdružení, spolky a příspěvkovou organizaci
RO pověřuje:
ad 47/2012/1 Starostku obce podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o vodě předané
ze dne 2. 8. 2012
ad 47/2012/2 Starostku obce k podpisu Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření
s auditorem Ing. Jiřím Turoněm na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou
ad 47/2012/3 Starostku obce k podpisu Smlouvy o zřízení konsignačního skladu
č. K/005/2012 pro odběr knih o Šilheřovicích
ad 47/2012/4 Starostku obce ke zjištění možnosti umístění dřevěné stavby sociálního
zařízení, sprchy a skladu ve Sportovně – rekreačním areálu Baumšula
Starostku obce ke zjištění rámcové finanční náročnosti stavby dřevěného
sociálního zařízení, sprchy a skladu ve Sportovně – rekreačním areálu
Baumšula
ad 47/2012/7 Starostku obce k vyřízení žádosti o sdělení podle ust. § 2 zákona č. 95/1999
Sb., o podmínkách převodu zemědělských a lesních pozemků z vlastnictví
státu na jiné osoby, a to pozemky parc. č. 215 v k. ú. Šilheřovice
ad 47/2012/8 Starostku obce podpisem Smlouvy o dílo s firmou Pavel Krömer –
vodoinstalatérství – topenářství na výměnu plynového kotle včetně rozvodů
plynu v bytě č. 2 na ulici Dolní č. p. 162. Cena díla je Kč 37.176,-- včetně
DPH.
ad 47/2012/20 Místostarostu obce ke zjištění možnosti podání žádosti u Euroregionu
SILESIA v oblasti velkých projektů nad 30 000 euro
ad 47/2012/22 Starostku obce zajištěním víkendového monitoringu bezpečnostní agentury
v období měsíců červenec – srpen 2012
RO bere na vědomí:
ad 47/2012/9 Návrh jízdního řádu drážní dopravy pro období 2012/2013
pro Moravskoslezský kraj
ad 47/2012/12 Rozhodnutí zastupitelstva Moravskoslezského kraje o zařazení našeho
projektu „Revitalizace společenského sálu v Šilheřovicích“ do projektů
náhradních pro získání dotace z Moravskoslezského kraje
ad 47/2012/23 Informace starostky obce o rozhodnutí výběrové komise KÚ MSK přidělit
naší obci finanční prostředky na repasi hasičského automobilu TATRA
Informaci starostky obce o zahájení stavby „Oprava koryta potoka ulice
Horní, Dolní a oprava havárie na ulici Dolní“
RO doporučuje:
ad 47/2012/19 Zastupitelstvu obce schválit návrh rozhodnutí o námitkách č. 2 -11. Námitce
č. 1 doporučuje RO vyhovět, a to z důvodu změny § 102 stavebního zákona,
kdy by vlastníkovi pozemku, jehož určení k zastavění bylo zrušeno, náležela
náhrada, kterou by obec byla povinna uhradit.
RO neschvaluje:
ad 47/2012/6 Nabídky na zpracování žádosti o dotaci z Operačního programu ŽP –
izolační zeleň a snížení prašnosti
ad 47/2012/15 Nabídku firmy CODEXIS, která nabízí právní informační systém
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 16. 7. 2012 č. 48/2012
RO pověřuje:
ad 48/2012/9 Vedoucího vodohospodáře p. Vernera Kolasku k zajištění vytýčení
inženýrských sítí vedoucích přes pozemek p. č. 208/2 v k. ú. Šilheřovice
a organizací přeložení vodovodního řádu na této parcele do hloubky
požadované zákonem
ad 48/2012/10 Starostku obce zadáním vypracování znaleckého posudku na prodej
pozemku parc. č. 390/7, 392, 393 v k. ú. Šilheřovice
ad 48/2012/11 Místostarostu obce k sepsání žádosti na „Podporu obnovy přirozených
funkcí krajiny“ u Agentury pro ochranu přírody a krajiny
RO bere na vědomí:
ad 48/2012/2 Informaci o uspořádání cyklo závodu v katastru obce v termínu 22. 9. 2012
ad 48/2012/3 Informace o průběhu stavby „Oprava potoka na ulici Horní, Dolní a oprava
havárie potoka na ulici Dolní
ad 48/2012/4 Informaci o postupu prací na novém územním plánu obce Šilheřovice
ad 48/2012/5 Informaci o průběhu procesu závěrečného vyúčtování stavby bezdrátového
rozhlasu v Šilheřovicích
ad 48/2012/7 Nabídku firmy ATRIOWOOD a její prezentaci na dotované chráněné
bydlení pro seniory
RO povoluje:
ad 48/2012/2 Výjimku z povinnosti zachovávat klid a omezit hlučné projevy stanovené
článkem 3 odst. 1 obecně závazné vyhlášky obce Šilheřovice č. 3/2011,
o ochraně nočního klidu, a to na den 22. 9. 2012 od 22:00 do 24:00 hodin a
den 23. 9. 2012 od 00:00 do 02:00 hodin.

HOSPODAŘENÍ OBCE
Stav finančních prostředků obce ke dni 31.7.2012: 2 341 479,48 Kč
Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 7. 2012
do 31. 7. 2012:
Zpracování přestupků
Rozšíření veřejného osvětlení ulice Polní
SmVaK 06/2012
Vyúčtování elektřiny ČOV
Sečení travnatých ploch Dvořák sady, lesy, zahrady
Oprava střechy – smuteční síň
Dopravní značení Štipky
Kominictví KORS – čištění komínů obecních domů
Nájem traktor
Zálohy elektřina
Zálohy plyn
Splátka leasing fekální vůz
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18.700,00
66.202,00
192.089,00
92.478,00
83,655,00
12.623,00
8.400,00
12.180,00
16.200,00
67.948,00
7.700,00
10.612,00

Změna nového územního plánu
Projektová dokumentace na zbývající část potoka
Dotace TJ SOKOL Šilheřovice

24.000,00
183.100,00
250.000,00

Dále v tomto období obec hradila běžné výdaje spojené s chodem obce, obecního úřadu
a údržbou obce.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Informace o množství vytříděné odpadu
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás informovat o množství odpadu, který naše obec vytřídila v roce 2011
a předala k využití:

rok 2011 celkem
1. kvartál 2011
2. kvartál 2011
3. kvartál 2011
4. kvartál 2011

částka v Kč
170.610,50
42.653,00
46.056,00
41.514,00
40.387,50

tuny
46,657
11,605
12,318
11,547
11,187

Třídění odpadu na hřbitově
Vážení občané, sdělujeme Vám, že na hřbitově byly nově přistaveny k použití kontejnery
na tříděný odpad, a to papír a plasty. Žádáme Vás, abyste využili této možnosti třídění
a odpad patřičně rozdělovali dle druhu do příslušných nádob.

Upozornění pro uživatele WC na hřbitově
Důrazně žádáme všechny, kteří požívají WC na hřbitově, aby udržovali pořádek. Je velmi
nepříjemné, když se po podlaze válí použitý toaletní papír nebo špinavé spodní prádlo.
Na tyto věci slouží kontejner venku.

Rozhlasové vysílání v Šilheřovicích
Žádáme občany, kteří mají zájem o zasílání SMS zpráv o uskutečněných hlášeních
místního rozhlasu, aby poskytli čísla svých mobilních telefonů p. Lence Pecháčkové,
referentce obecního úřadu pověřené hlášením zpráv.
Poslední hlášení si také můžete poslechnout na tel. č. 607 859 057 nebo
na http://silherovice.cz/web/posledni-hlaseni/.
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Adventní trhy
Vážení spoluobčané,
dne 24. listopadu 2012 se uskuteční adventní trhy v Šilheřovicích. Obracíme se na všechny,
kteří umí něco vytvořit z různých materiálů jako např. pletené výrobky, vyšívané dečky,
obrázky, háčkované ozdoby, keramika, dřevo či kov, mají možnost si zakoupit prodejní
místo za závazný poplatek Kč 100,-- a své výrobky si prodat. Závazné přihlášky + poplatek
odevzdejte do konce srpna 2012 u paní Maloňové Lídy, paní Smolkové Zdenky, paní
Panochové Emilie nebo paní Niedermeierové Marcely.
Na Vaší hojnou účast se těší ulice Farní společně s Obecním úřadem Šilheřovice.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Kurzy němčiny
Angličtina? Nutnost!

Němčina??? VÝHODA!!!

Angličtinu ovládáte ze školy, práce či jiných kurzů,

MY VÁS ALE NAUČÍME NĚMECKY!
Poznejte jazyk, jehož zvládnutí Vám otevře zejména pracovní možnosti, cestu k sousedům
a nabídne mnohá přátelství kousek za hranicemi naší země!
Begegnungszentrum Hlučín, středisko setkávání nejen německé menšiny na Hlučínsku,
nabízí:
kvalifikované kurzy pro
o
podnikatele,
o
zdravotní sestry a ošetřovatelky v německy mluvících zemích,
o
předškoláky,
o
děti a studenty.
Základem úspěchu jsou:
o rodilí mluvčí
o vyučující působící na středních a vysokých školách
o učebna vybavena hifi, TV
Více info na adrese:
Vedení Sdružení slezsko-německých přátel Hlučínska
V Hlučíně, Zahradní 24, 748 01 Hlučín
E-mail: hultschin@email.cz, marietara@seznam.cz, Tel. 605 737 788, dopoledne
595 043 031
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Senioři, přijďte si k nám užívat
Senioři v důchodovém věku, setkávejte se u nás na akademické půdě s vašimi
vrstevníky. Využijte možnosti se kvalifikovaně a na univerzitní úrovni
systematicky seznamovat s českým jazykem a literaturou. Univerzita třetího
věku (U3V) je tu právě pro vás.
Ve dvou semestrech v celkové délce 36 hodin se budete co 14 dní (ve čtvrtek)
setkávat se svými vrstevníky na půdě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě
(PdF OU). Po absolvování získáte certifikát o absolvování kurzu.
Senioři, zpestřete si život a rozšiřte své obzory. Užívejte si celé dva semestry, tj. jeden
akademický rok, na PdF Ostravské univerzity v Ostravě. Přijďte mezi své vrstevníky
na přednášky se zajímavými informacemi. To vše jen za symbolickou cenu osm set korun.
(Posluchačem U3V se může stát každý občan starší 60 let.)
Neváhejte. Podejte přihlášku na kurz U3V pod názvem „Český jazyk a literatura
v minulosti a dnes“ právě teď. Kurz totiž začíná již v září 2012. Zavolejte nám (597 094 017,
734 355 862) nebo napište co nejdříve. Naše adresa: Centrum dalšího vzdělávání
Pedagogická fakulta, Ostravská univerzita v Ostravě, 709 00 Ostrava-Mariánské Hory. Náš
e-mail: filip.goszler@osu.cz.
Více na: http://pdf.osu.cz/index.php?kategorie=91&id=4298&typczv=5
Podrobněji o kurzu U3V:
Kurz se věnuje místu literatury v dnešním světě, kde jí konkuruje široké spektrum dalších
médií. Seznámíte se s velkými díly minulosti, ale i nejnovějšími tituly české i světové
literatury pro dospělé a děti i vztahem literatury a filmu, literatury a hudby. Výklady
doprovodíme četbou úryvků literárních textů, audio i video ukázkami, můžete diskutovat
i přijít s vlastními náměty. Zvláštní pozornost budeme např. věnovat spisovné češtině
a jazykové kultuře, výkladu českého pravopisu, kultuře řeči i různým typům textů
(v médiích, reklamě…).
Mgr. Hana Jenčová

Léto a podzim v Místní akční skupině Hlučínsko
Jen ve zkratce Vám chceme přiblížit aktivity Místní akční skupiny Hlučínsko.
Není ani tak důležité co bylo, ale co se bude dít, proto o začátku léta jen ve zkratce: léto
přivítala Místní akční skupina Hlučínsko finišováním administrativy své 4. Výzvy.
V průběhu července jsme přichystali povinné hodnocení Místních akční skupiny
a zúčastnili se Festivalu kultury Hlučínska.
A co nás čeká v nejbližším období? Zpracováváme projekt pro dotaci Moravskoslezského
kraje na vytvoření Integrované strategie území. Ta se bude tvořit komunitním plánováním
za otevřené účasti všech obyvatel, podnikatelské veřejnosti a samospráv obcí, které mají
působnost na území Místní akční skupiny Hlučínsko.
Koncem srpna se zúčastníme výstavy Země živitelka v Českých Budějovicích. Tato výstava
se stala místem setkávání Místních akčních skupin, jejich vlastní prezentace a propagace
území, na kterém daná MAS působí. Stejně jako v loňském roce bude tvořit základ našich
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propagačních aktivit nabídka hlučínských koláčů, jejichž ochutnávkou jsme si získali srdce
a žaludky desítek návštěvníků.
Začátkem října se zúčastníme konference Venkov 2012, která proběhne v Nových Hradech,
a jejíž hlavní program je příprava programovacího období 2014-2020.
Bezesporu nejvýraznější aktivitou bude vytvoření Integrované strategie území. Místní akční
skupina přivítá jakékoliv podněty, návrhy a připomínky ke všem tématům běžného života
venkovského regionu, kterým Hlučínsko bezesporu je. Na tvorbu společně zhotovovaného
dokumentu budeme mít dostatek času, aby vznikla kvalitní rozvojová územní strategie,
se kterou se ztotožní všichni, kteří na Hlučínsku žijí a podnikají. O postupných krocích Vás
budeme informovat prostřednictvím našich, ale také obecních webových stránek.
Vyzýváme tímto všechny, kteří chtějí žít a pracovat v rozvíjejícím se regionu s dostatečnou
občanskou vybaveností a podnikatelskou podporou, aby podpořili svými náměty naši Vaši
Místní akční skupinu Hlučínsko.
Vaše MAS Hlučínsko.

SDRUŽENÍ DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŠILHEŘOVICE
Činnost Sboru dobrovolných hasičů obce Šilheřovice v období Červen – ½ Srpna
2012
V tomto období jsme se zúčastnili jak kulturních, tak duchovních akcí, ale také jsme byli
požádání Centrem tísňového volání (CTV) k pomoci občanům obce. A co jsme všechno
stihli? Vezměme to postupně:
3. 6. 2012:
Zúčastnili jsme se s praporem odpustu v Markvartovicích, kde v místní kapli proběhla
slavnostní mše. Posléze místní dobrovolní hasiči připravili pro hosty malé pohoštění.
4. 6. 2012:
Předvedli jsme techniku ve školce, kde si děti prolezli naše auta a vyzkoušeli si stříkání
z hadice.
10. 6. 2012:
V Šilheřovicích proběhla slavnost božího těla, které jsme se zúčastnili s praporem.
23. 6. 2012:
V Olomouci – Rádikově proběhla netradiční soutěž v „požárním sportu“. Jednalo se
o přeplutí místní nádrže na raftu a posléze provedení „požárního útoku“.

-9-

30. 6. 2012:
Naše JSDH se prezentovala technikou v Dolním Benešově na místní akci. Této akce se
zúčastnili JSDH Strahovice, JSDH Hrabyně, JSDH Šilheřovice a HZS MSK CPS (Centrální
požární Stanice) Ostrava - Zábřeh. Na místě měli pořadatelé připravené ukázky zásahů,
skok parašutistů, předvedení dětského družstva a spousty jiných akcí.
14. 7. 2012:
Členové SDH se zúčastnili netradičních závodů PS v Jamnicích tzv. „Překonej rybník“.
Skončili jsme na pěkném 7. místě ze 41 družstev. Odměnou byl pohár a malá obálka.
Kulturních akcí bylo více, než dost. V tomto období jsme se ale jako jednotka nenudili.
Jelikož venku je teď spousty nádherných dnů, tak s tím přichází opět malé potěšení
v podobě vos, sršní včel a jiného hmyzu, ale také požáry a jiné zásahy převáže technického
charakteru.
A co že jsme to prováděli?
20. 6. 2012
Vyjeli jsme k požáru suché trávy v areálu základní a mateřské školy, kdy došlo patrně
k zahoření z nedbalosti. Na místě události HZS MSK PS Hlučín, JSDH Šilheřovice, Policie
ČR a vedení obce.
19. 7. 2012
Výjezd JSDH k sršňům na zahradě obyvatelky obce.
20. 7. 2012
Výjezd JSDH k padlému stromu na cestě vedoucí do bažantnice (Černý les)
21. 7. 2012
Výjezd JSDH k sršnímu hnízdu v půdních prostorách rodinného domu v obci.
2. 8. 2012
Výjezd JSDH k vosímu hnízdu v rodinném domě v obci.
Roman Rumpa
za SDH a JSDH

SDRUŽENÍ RYBÁŘŮ ŠILHEŘOVICE
Sdružení rybářů Šilheřovice děkuje za účast závodníkům na Dětských rybářských
závodech, které se konali dne 16. 6. 2012.
Vítězové závodů: 1. místo se 104 body – Ondřej Prášek
2. místo s 97 body – René Sikora
3. místo s 62 body – Ondřej Konečný
Oldřich Chmelař
předseda Sdružení rybářů Šilheřovice
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NAŠE ZÁKLADNÍ ŠKOLA
Nocování 5. třídy
Dne 28. 6. 2012 se uskutečnilo na dolní budově naší ZŠ v Šilheřovicích nocování žáků páté
třídy, na které jsme se všichni moc těšili. Ve škole nás nocovalo celkem 13 žáků, společně
se sl. A. Klapcovou a p. učitelkou P. Fojtíkovou. Bylo to takové malé ukončení společných
pěti let, prožitých na „dolní“ škole.

Nejprve jsme si na zahradě opekli párky, pak zahráli hry, prošli jsme strašidelné sklepení
a měli jsme i „diskošku“! Před půlnocí nás paní učitelka slavnostně „pasovala“
na absolventy 5. třídy a všichni jsme museli přísahat, že k dalšímu studiu budeme
přistupovat zodpovědně. Nakonec jsme šli spát do naší třídy – na karimatkách
a ve spacácích to ale nebylo ono! Někteří z nás nemohli usnout!
Ráno jsme se umyli, posnídali skvělé koláče a buchty od maminek a spolužaček a sbalili
si věci. Většina nešla ani domů, rovnou se převlékla do slavnostního oblečení a čekala
na závěrečné vyhodnocení s vysvědčením. Taky jsme se, bohužel, loučili s A. Klapcovou,
která s žákem J. Moslerem přechází na jinou školu.
Nocování však bylo super! Každý z jeho účastníků si v upomínku odnesl keramickou
medaili, kterou pro nás udělala p. Dorota Čecháčková.
Svým jménem bych ráda poděkovala: maminkám a žačkám, které upekly skvělé buchty,
zákusky a koláče; Dorotce Čecháčkové za vyhotovení krásných upomínkových medailí;
Unii rodičů, která schválila a uhradila částku za upomínkové předměty; vedení školy
za podporu. V neposlední řadě chci poděkovat i samotným dětem, které se chovaly
bezproblémově, kamarádsky … jsou prostě moc fajn! Ať vám vaše přátelství dlouho
vydrží!
Za 5. třídu třídní učitelka: Ing. P. Fojtíková

Návštěva vozovny tramvají
V úterý 26. 6. 2012 se žáci 4. a 5. třídy vydali na výlet. Běžnou autobusovou linkou ráno
vyrazili do Ostravy, kde měli dohodnutou návštěvu tramvajové provozovny v OstravěPřívoze. Vedoucí tramvajové provozovny Moravská Ostrava, seznámil všech 24 žáků
a jejich doprovod (kvůli velkému riziku zranění v této provozovně, zvýšený na 5 dospělých
osob) s historií i současností provozu tramvají v Ostravě. Vždyť prvá tramvaj vyjela
do ostravských ulic již před více než 111 lety a vlastně ještě nedávno (maminky a tatínkové
snad pamatují – r. 1982) byla zrušena tramvajová kolej, která vedla až do Hlučína!
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Na naší prohlídce provozovnou jsme mohli, jako jedni z mála, nahlédnout pod 8,5 t vážící
tramvaj a prohlédli jsme si i myčku tramvají. Dozvěděli jsme se, že jsme navštívili
nejmodernější provozovnu tramvají v Evropě.
Náš společný výlet jsme pak zakončili – jak jinak – než v oblíbených zařízeních s názvem
McDonald´s a KFC. Počasí nám tentokrát přálo a my jsme se najedeni a plni dojmů vrátili
ve zdraví zpět do Šilheřovic.
Ing. Petra Fojtíková

SPORTOVNÍ DĚNÍ V NAŠÍ OBCI
Zlatý kahan 2012 – 31. ročník
Vyhodnocení turnaje:
Kategorie: Mezinárodní dorostenecký turnaj U 19
Dne: 27. 7. – 29. 7. 2012
Místo konání: Šilheřovice
Zlatý kahan 2012 je špičkový turnaj dorosteneckých mužstev v přípravném období,
kde trenéři mohou konfrontovat kádr na novou sezónu. Oslovené kluby - ze Slovenska,
Slovinska, Polska a Moravy. Ve skupinách bojovalo 8 mužstev po čtyřech a dle umístění
pokračovala utkání o 1. až 8. místo.
No Skupina - A 1 2 3 4 Pld W D L skore Pts
1. Zlín xx 0:1 4:1 1:0 3 2 0 1 5:2 6 2. místo
2. Ružomberok 1:0 xx 6:1 1:1 3 2 1 0 8:2 7 1. místo
3. Ljubljana 1:4 1:6 xx 0:5 3 0 0 3 2:15 0 4. místo
4. FC Baník Ostrava 0:1 1:1 5:0 xx 3 1 1 1 6:2 4 3. místo
No Skupina - B 1 2 3 4 Pld W D L skore Pts
1. Bystrica xx 4:0 2:2 4:2 3 2 1 0 10:4 7 2. místo
2. Dravograd 0:4 xx 0:6 0:3 3 0 0 3 0:13 0 4. místo
3. Gwarek Zabrze 2:2 6:0 xx 3:0 3 2 1 0 11:2 7 1. místo
4. SFC Opava 2:4 3:0 0:3 xx 3 1 0 2 5:7 3 3. místo
Finále neděle
Domácí Hosté Skóre
7. - 8. místo Dravograd - Ljubljana 1:1 2x30 min (pen 3:2)
5. - 6. místo SFC Opava - FC Baník Ostrava 2:1 2x30 min
3. - 4. místo FC Tescoma Zlín - D.B.Bystrica 1:0 2x30 min
1. - 2. místo Ružomberok - Gwarek Zabrze 4:1 2x30 min
Nejlepší brankář – Gwarek Zabrze – Wichman Filip
Nejlepší stř elec – MFK Ružomberok – Adam Zreľak
Nejlepší hráč – SFC Opava – Václav Jurečka
Kahan 2012 proběhl při krásném slunečném počasí. Všechna utkání se odehrála
na kvalitním travnatém povrchu, které si poradilo s turnajovým zatížením. Organizace
turnaje byla připravována tak, aby mezinárodní turnaj byl naplněn přípravou na sezónu
2012/2013, což se podařilo.
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Ubytování a stravování bylo zajištěno u KFC - AmRest s.r.o., SOU Šilheřovice, GOLF
HOTEL U sv. Jana v Šilheřovicích a na hřišti v Háji ve Slezsku.
Poděkování patří také lidem, kteří se po celou dobu turnaje starali o 176 mladých
fotbalistů, a to Pavlu Blažejovi za skvělé ubytování a jídlo v Háji ve Slezsku, Jiřímu
Medulovi za skvělé ubytování v Hotelu GOLF, zaměstnancům a studentům SOU
Šilheřovice a všem pořadatelům oddílu TJ Sokol Šilheřovice.
Hodnocení našeho turnaje - svým podílem na úspěšnosti turnaje přispěli i trenéři, kteří
vedli své hráč e k bojovné a pohledné hře. Ke kvalitní hře přispěli i bezchybným výkonem
rozhodčí, kteří byli nominováni z KFS.
Závěrečné utkání o umístění sledovali zástupci klubu FC Baník Ostrava, a. s. – sportovní
ředitel Radek Slončík, sekretář mládeže Vladimír Procák a asistent Jaroslav Jánoš, kteří
také provedli předání poháru, cen a diplomů.
Umístění Mužstvo
1. MFK Ružomberok
2. Gwarek Zabrze
3. FC FASTAV Zlín
4. D.B.Bystrica

5. SFC Opava
6. FC Baník Ostrava
7. Dravograd
8. Ljubljana

Statistika – historie ročníků Zlatý kahan
ročníky
Vítězové ročníků Trenéři U19 FCB
Bohumil)
1
1981 FC Baník Ostrava Kopecký
18
1998 Hradec Králové
2
1982 FC Baník Ostrava Gürtler
19
1999 FK Svit Zlín
3
1983 FC Baník Ostrava Gürtler
4
1984 ČSSR "17"
20
2000 Č.Budějovice
5
1985 FC Baník Ostrava Gürtler
2001 zrušeno pro počasí
6
1986 ČSSR "17"
21
2002 FC Nitra
7
1987 SKP Hradec Králové
22
2003 SK Hradec Králové
8
1988 FC Baník Ostrava Honus
23
2004 SK Hradec Králové
9
1989 ČSFR "17"
24
2005 Zaglebie Lubin
10
1990 SKP Hradec Králové
25
2006 MFK Ružomberok
11
1991 FC Baník Ostrava Sionko
26
2007 FC Nitra
12
1992 FC Baník Ostrava Hudec
27
2008 MFK Ružomberok
13
1993 1.FC Košice
28
2009 FK D.B.Bystrica
14
1994 ŠK Slovan Bratislava
29
2010 MFK Ružomberok
15
1995 AC Sparta Praha
30
2011 FC Baník Ostrava (Páník
16
1996 FC Nitra
Bohumil)
17
1997 FC Baník Ostrava (Páník
31
2012 MFK Ružomerok
Chtěl bych poděkovat všem zúčastněným za skvělou spolupráci, organizaci a atmosféru.

Vypracoval sekretář mládeže FC Baník Ostrava, a.s. – Procák Vladimír
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POZVÁNKA
Odpustový koncert
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Odpustová zábava
Vážení spoluobčané,
v sobotu 18. srpna 2012 od 20:00 hodin se bude v areálu fotbalového hřiště TJ Sokol
Šilheřovice konat odpustová zábava pod taktovkou DJ Honzy Mušálka. Tímto si vás
organizátoři akce (tj. MS ODS Šilheřovice & TJ SOKOL Šilheřovice) dovolují srdečně
pozvat!

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Naši jubilanti
Cigánová Marta
Lukáš Josef
Nováčková Gertruda
Chmelař Josef
Šašek Josef
Winkhoferová Anna-Marie

81 let
80 let
86 let
82 let
84 let
88 let

Gavlíčková Klára
Paukeová Marta
Tvrdá Ludmila
Sládek Karel
Matúšú Anna
Tomčíková Lucie

86 let
81 let
88 let
101 let
91 let
90 let
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