Šilheřovický zpravodaj
Červen 2008

Vážení spoluobčané,

čas neúprosně letí, myslím ale, že naši školáci mají radost, neboť konec června je tady a
představa dvouměsíčních prázdnin je opravdu pro ně lákavá. Letos se rozloučí s naší
základní školou 2 žáci 7. třídy, kteří odcházejí studovat na gymnázium do Hlučína a
také 20 žáků 9. třídy, kteří tuto základní etapu vzdělávání zvládli a vykročí dále do
života. Většinou nastoupí na střední školy, k tomu jim všem blahopřeji a doufám, že
naše základní škola jim utkvěla v paměti pozitivně na celý život.
Letošní školní rok je také rokem změny ve vedení školy, čas měří stejně nejen naším
žákům ale také kantorům. Naši základní školu a mateřskou školu ve školním roce
2007/2008 naposledy vedla paní Mgr. Jindřiška Mertová jako ředitelka školy, neboť ať
tomu mnozí nevěříme, odchází do zaslouženého důchodu. Na naší škole působí již od
roku 1974 a ve funkci ředitelky školu vedla plných 9 let, předtím působila na škole léta
jako zástupkyně ředitele. Pod vedením paní Mgr. Mertové naše škola dosahovala vždy
dobré výsledky. Za vše, co udělala pro naši školu a hlavně pro naše žáky ji upřímně
děkuji.
Věřím, že ještě na naší škole bude dále předávat své zkušenosti jako kantorka a že se s ní
ještě neloučíme.
Vážení občané, Vám všem také přeji pohodové slunečné léto.
Ing.Martin Čecháček

Czech POINT

Czech POINT,neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je
asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde každý člověk může získat všechny
informace o údajích, které o něm vede stát v centrálních registrech a kde bude moci
učinit jakékoliv podání ke státu.
Z pracovišť Czech POINT lze získat ověřené výstupy z živnostenského a obchodního
rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů.
Naše obec se také přihlásila do systému Czech POINT, takže tento terminál bude
v letošním roce zaveden na obecním úřadě. Nějakou dobu ještě potrvá, než objednáme
počítač a systém zprovozníme, výsledkem ale bude, že budou obíhat data a ne občan.
Ing.Martin Čecháček

Velkoobjemový odpad

Ve dnech 18. – 20. července 2008 budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad.
Umístění: ul. Horní
parkoviště pod kostelem
ul. Dolní (u domu č.p. 142)
Do kontejneru nepatří stavební suť a železný šrot.

Rada obce se v období měsíce května - června 2008 zabývala:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plynofikací bytu domu č. p. 162
Žádosti o byt,
Žádosti o výměnu bytu,
Realizaci úpravy vodoteče potok Lokalita I,
Výběrové řízení pro žadatele úvěru na zvelebení bytu a rodinných domů,
Žádosti o zřízení práva věcného břemena,
Czech Pointem,
Kronikářem obce Šilheřovice,
Změnou č. 5 Územního plánu obec Šilheřovice,
Žádostmi o změnu vývozu komunálního odpadu,
Smlouvou o poskytování právních služeb,
Veřejnou zakázkou „Oprava schodiště ke kostelu Nanebevzetí Panny Marie“,
Zákonem o střetu zájmu,
Spoluúčastí obce na projektu SOH – cyklostezsky a 2. vydání CD s písněmi
Hlučínska

Pronájem budovy

Obec Šilheřovice nabízí k pronájmu nebytové prostory budovy č. p. 408 v ulici Střední
(budova vedle ZŠ).
Prostory jsou vhodné např.pro provozování kadeřnictví, kosmetického salónu.
Bližší informace poskytne Obecní úřad Šilheřovice.

TJ Sokol Šilheřovice
TJ Sokol Šilheřovice si Vás dovoluje informovat o proběhlých a připravovaných akcích.
Za velmi pěkného počasí proběhl dne 31. 5. tradiční turnaj „VESNICKÝCH
ČÁSTÍ 2008“. Vítězem tohoto 9. ročníku a mistrem Šilheřovic se stává družstvo
SPODEK. Výsledky turnaje: 1. Spodek, 2. Střed, 3. Vrch, 4. Kocourkov.
Touto cestou chceme poděkovat všem sponzorům:
Obec Šilheřovice, Čecháček Jan, Fulneček Martin, Pavlínek Dalibor, Otisk Erich,
Piskalla Miroslav, Restaurace Krušovice, Restaurace na Náměstí, Vařecha Tomáš,
Fulnečková Katka, Paskuda Petr, Vařecha Lumír, Pekárna Mák, Miník Jan, Potraviny
Steppková, Moto Čajka, Krömrová Eva, Kupka Waldemar, Čecháčková Dorota,
Restaurace Pekárna, Tvrdý František – Autodoprava, Martiček Jan, Smolka Jiří,
Plaček Libor, POTIO – Konečný Radek, Pindur Libor, Sýkora, Struhalová Rita –
Potraviny, Robenková Blažena – Potraviny.
Dovolujeme si Vás pozvat na tyto plánované akce:
1. 28. 6. 2008 od 19:00 hod se koná v areálu TJ Sokolu Šilheřovic taneční zábava
s živou hudbou.
2. 16. 7. 2008 odehrají přípravný zápas druholigové Vítkovice, které budou od 14. 7.
do 19. 7. v Šilheřovicích na letním soustředění.
3. 19. 7. – 20. 7. 2008 se koná turnaj mužů v kopané za účasti družstev Hať,
Ludgeřovice, Markvartovice, Kozmice, Šilheřovice.

Dění v MATEŘSKÉ ŠKOLE ve druhém pololetí
Od ledna v mateřské škole působila na zástup také paní učitelka Marie Lasáková,
která ač v důchodu, prokázala stále velké nasazení a ochotu pracovat s dětmi novými
způsoby, se kterými se postupně ve školce seznamovala. Touto cestou bych ráda
poděkovala za její vstřícnost a dobrou náladu, kterou předávala po dobu svého působení
v MŠ nejen dětem, ale i všem kolegyním.
Po celé druhé pololetí jsme s dětmi pracovaly podle stanovených plánů a kromě
běžné výuky a vzdělávání doplňovaly naši činnost :
● logopedie - průprava a náprava řeči a výslovnosti – Mgr. Kantorová ( každá
středa odpoledne)
● každé pondělí v průběhu od 21.4. - 23.6. - bazén v Opavě – plavecká příprava dětí
● předškolního věku
● Každé pondělí odpoledne – Barvička
● Každý čtvrtek odpoledne – Majiček
● každé poledne jóga pro předškoláky
● každý den angličtina pro předškoláky.
Akce MŠ kromě vzdělávací činnosti:
leden:
● 10.1. Divadlo Smíšek – představení pro děti
● 16.1. Třídní schůzky s ukázkovou hodinou ( průřez vzdělávacími činnostmi,
jóga, angličtina pro předškoláky)
● 27.1. Karneval dětí v režii Sdružení rodičů MŠ
únor:
● 12.2. Kurz Decoupage pro maminky
● 13.2. Divadlo „Beruška“ s pohádkou „O princezně žabce“
březen:
● 3.3.
nahrávání CD Majičku v MŠ
● 3.3.
Divadlo Smíšek : „Jarní pohádka“
● 17.3.
Malování a zdobení velikonočních vajíček – akce pro rodiče dětí
● 25.3.
vystoupení Majičku v DDM Hlučín
● 26.3.
Sportovní hry mateřských škol Moravskoslezského kraje v tělocvičně
● 29.3.
vystoupení dětí Majičku v Hlučíně
duben:
● 1.4.
Divadelní představení v KD Hlučín: „Šípková Růženka“
● 4.4.
Oslava Dne učitelů v PL
● 23.4.
Metodický seminář pro ped. pracovníky příhraničních obcí Šilheřovic,
Hati, Píště a Przedskoli z Gminy Krzyzanowice
● 25.4.
Oblastní kolo Sportovních her MŠ v Hlučíně
● 29.4.
Ekologická píseň Chalupki – účast předškolních dětí
● 30.4.
Nahrávání CD Majičku pro propagaci Regionu Silesia
květen:
● 9.5.
Majiček – vystoupení pro Spolek přátel německého jazyka
● 11.5.
Vystoupení na oslavách Klubu důchodců v Šilheřovicích
● 14.5.
Den matek v MŠ – vystoupení všech dětí
● 23.5.
vystoupení Majičku na oslavách 10. výročí podepsání Deklarace o
spolupráci příhraničních obcí Šilheřovic, Hati, Píště a obcí Gminy
Krzyzanowic v polských Krzyzanowicích.
● 29.5.
Soutěž pro rodiče: „O vypečenou bábovku“
● 30.5.
Den dětí s kamarády z Przedskola Chalupki v polském Raciborzu
(přepravu autobusem hradilo Sdružení rodičů MŠ)

červen:
● 6.6.
● 7.-8.6.
● 11.6.
● 14.6.
● 15.6.
● 24.6.
● 27.6.
● 28.6.

divadelní představení „ O víle Lesněnce“
Výstavka „Barvičky v sále OÚ“
Fotografování dětí
vystoupení Majičku v KD Hlučín
Dětský den – pořádalo Sdružení rodičů MŠ
Rozloučení se všemi dětmi v MŠ
Kouzelná noc v MŠ – akce pro předškolní děti – noc strávená v
mateřské škole
Hlučínské slavnosti – vystoupení Majičku

Po celý školní rok 2007/2008 se do práce s dětmi zapojovaly všechny
zaměstnankyně mateřské školy a rodiče dětí. Bez jejich pomoci a ochoty bychom leccos
nezvládly. Děkujeme proto všem, kteří nám jakkoliv pomohli. Děkuji zvlášť všem
sponzorům, kteří přispěli ke zdaru Karnevalu, Dětského dne aj., ale také, kteří pomohli
s opravami vybavení zahrady, s opravami nábytku v MŠ a hlavně všem rodičům, kteří
se vždy ochotně zapojili do přepravy dětí na různé akce a aktivity. Děkuji také všem,
kteří nám přispěli oblíbenými recepty svých dětí. Do konce tohoto měsíce pak MŠ vydá
malou Kuchařku oblíbených receptů dětí. Bude k mání v MŠ.
Jak jistě víte, během prázdnin odchází do důchodu p.ředitelka ZŠ – Mgr. J .Mertová.
Pracovala na zdejší základní škole řadu let a my jako MŠ jsme měli čest s ní spolupracovat
od roku 2003, kdy jsme přešli do společného právního subjektu. Chci jí zvlášť poděkovat za
příjemnou spolupráci, popřát jí jistě i za Vás, stálé zdraví, štěstí na hodné lidi kolem sebe a
doufáme, že vzpomínky na spolupráci s mateřskou školou budou pro ni jen příjemné.
J.Návratová
Kroužek „Barvička“:
Když malé děti vyrábějí něco jedinečného, co dají jako dárek někomu, koho mají
rády, jsou na to hrdé. Dílko je vždy unikátní, zhotovené bez představ nebo návdů
dospělých, rovněž pak podporuje představivost a tvořivost - v dílku se odráží nápady,
rozhodování i osobnost dítěte. Dítě do něj investovalo své myšlenky, svůj čas a energii.
Tak děti odpoledne tvořily krásné obrázky kreslením, malováním, lepením. Pracovaly s
různorodým výtvarným materiálem ( tekutý škrob, sirup, potravinářské barvy, vajíčko,
těsto, bonbóny aj.) Vznikla výtvarná dílka a každé z nich je jedinečné.
Ve dnech 7.-8.6. jsem nainstalovala výstavu všech těchto prací na obecním úřadě.
Přišly se podívat: 2 maminky, 1 babička a 1 dítě. Výstava pak byla na obecním úřadě
celý další týden. Práce nakonec alespoň ocenily starší děti a kamarádi ze základní školy
a paní učitelky a několik hostů.
M. Šlosárková
Soubor „Majíček“:
Při naší mateřské škole působí národopisný soubor MAJIČEK již desátým
rokem, čili bude mít své první významné jubileum. Při této příležitosti bych ráda
poděkovala všem dětem, které za celou dobu v souboru vystupovaly - mnozí z nich jsou
již studenty středních škol. Samozřejmě děkuji také všem rodičům a rodinným
příslušníkům za pomoc především při přepravě dětí na různá vystoupení, kterých bylo
velmi mnoho, a to v obci a okolí, v celém okrese Opava, v Karviné a v sousedním Polsku
atd. Poděkování patří i radě a zastupitelstvu naší obce za finanční podporu, bez níž by
práce souboru nebyla tak pestrá a hlavně děkuji všem svým kolegyním z mateřské školy
za jejich morální podporu a pomoc při přípravě krojů a rekvizit pro vystoupení dětí.

K našemu jubileu připravujeme vydání kalendáře na rok 2009 s fotografiemi, také
CD s nahrávkami písní a tanečků souboru a setkání všech – i bývalých členů. To vše
však bude nákladné, proto nyní sháníme a zajišťujeme potřebné finanční prostředky,
abychom mohli realizovat naše plány. Jak se nám to podaří, posoudíte sami při
případném poslechu CD folklórního souboru MAJIČEK a prohlížení kalendáře.
Za všechny vedoucí souboru Barbara Slavíková

Akce Základní školy – květen a červen 2008
Školní rok uběhl velice rychle a my se opět blížíme ke konci a k rekapitulaci celoroční
práce žáků i pedagogických pracovníků. Závěrečné měsíce školního roku jsou vždy
bohaté na kulturní i sportovní akce a nejinak tomu bylo i letos.
KVĚTEN
1.,2. a 3.5.
se uskutečnil zájezd zaměstnanců školy – JIŽNÍ ČECHY
7. 5.
McDonald´s Cup v Hlučíně – záštitu za rodiče převzal MUDr. Václavík.
Děkujeme velmi jemu i rodičům, kteří žáky na turnaj odvezli – p. Vařechové a
p.Hofrichterovi.
Naši žáci se umístili na 2. místě.
9. 5.
Projektový den v 1. – 5. třídě ke DNI ZEMĚ – Ochrana životního prostředí.
Projektovou výuku připravila a zpracovala pro všechny třídy Mgr.
Hlaváčková.
Děti si procvičily v praxi třídění odpadu, možnosti využití některých výrobků z
plastu ve hře (tvoření nástěnných obrazů z víček pet lahví) a využily učivo
z prvouky a přírodovědy v testovacích úlohách.
2. tř. + 6. – 9. tř. Ochrana člověka za mimořádných událostí – 1. část. Názorné
situace, které se týkaly požární ochrany, probírali s dětmi hasiči z Hati.
12. 5.
Divadelní představení literárně-dramatického kroužku pod vedením Mgr.
Lukavcové v MŠ Šilheřovice
13. 5.
Proběhly školní výlety
1. - 5. tř. – Karviná
6. – 8. tř. – Olomouc, Svatý kopeček
9. tř. – 9. 5. – 13. 5. Radvanice, okres Trutnov, Adršpašskotepl. skály,
Krkonoše.
II. seminář Euroregionu Silesia o postupu při žádosti o dotace
19. 5.
se uskutečnily 4. a poslední třídní schůzky s rodiči v tomto školním roce
Divadelní představení literárně-dramatického kroužku v MŠ Antošovice
21. 5.
Dopravní soutěž mladých cyklistů v Hlučíně pod vedením Mgr. Veselé.
Děti se velmi snažily i přes nepřízeň počasí.
23. 5.
Žáci 6. – 9. tř. navštívili Divadlo loutek Ostrava
V tento den bylo oslavováno jubilejní 10. výročí přeshraniční spolupráce mezi
Polskem, Českou republikou, Německem a Maďarskem. Za Základní školu se
zúčastnily Mgr. Mertová, Mgr. Žvaková, 30 žáků kroužku Rytmika pod
vedením Mgr. Kačmářové a jako další dozor nad žáky Mgr. Lukavcová.
26. 5.
Požární ochrana pro 2. tř. + 6. - 9. tř. – 2. část
27. 5.
Přehlídka zájmových kroužků v tělocvičně – ukázky celoroční práce
jednotlivých kroužků – Rytmika, Literárně-dramatický kroužek a Keramika
pod vedením Mgr. Kačmářové, Mgr. Lamschové a Mgr. Lukavcové
ICT soutěž – Mgr. Vrkočová
28. 5.
Prevence patologických jevů – přednášející Mj. Kalus ( Mgr. Válová)

29. 5.

30. 5.

Projekt ŠANCE – DĚTI ULICE – Mgr. Válová
1. – 5. tř. – oslava DNE DĚTÍ – Westernový den – připravila Mgr.Lukavcová.
Jednotlivé soutěže se odehrávaly na stanovištích v rytmu country a westernu,
mnozí účastníci se i jako správní kovbojové vhodně oblékli. Celé dopoledne
přálo dětem počasí a všechny disciplíny (u nás méně používané) zvládly
dokonale:
 práskání bičem na cíl
 dojení krávy
 střelba vodní pistolí na cíl
 test zručnosti (vystřihování podle předlohy)
 obratnost (přenášení vody, vajíček)
 rýžování zlata
 šikovnost v karetních hrách
Vítězem se stal každý a odměnou byly sladkosti, dětem se akce velmi líbila.
Žáci 6. - 9. třídy oslavili Den dětí ve vojenských kasárnách v Hlučíně,
kde si mohli prohlédnout vojenskou techniku.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat místostarostovi obce p. Kolaskovi za
sladkosti pro děti k Dětskému dni.

ČERVEN
2. 6.
Beseda s MuDr. Kovářem pro žáky 8. třídy na téma: Láska ano, děti ještě ne.
(Mgr. Vrkočová)
3. 6.
Semifinále ICT soutěže – postoupili Václav Hofrichter a Tomáš Ferik
(Mgr. Vrkočová)
6. 6.
Olympiáda přeshraničních obcí – viz. zpráva Mgr. Kačmářové
7. 6.
Dětský den pořádaný Unií rodičů za účasti pedagogických pracovníků
18. 6. TELEPACE Ostrava – 1. – 5. tř. Projektová výuka na téma:
Co naše oči nevidí a uši neslyší.
25. 6. 2. ročník projektu: Chemie na Slezskoostravském hradě aneb Chemie – život je.
Zúčastní se žáci 8. a 9. třídy s třídními učitelkami Mgr. Fucimanovou
a Mgr. Vrkočovou.
26. 6. Slavnostní zakončení školního roku s 9. třídou, rozloučení s vycházejícími žáky a
rozdání vysvědčení za přítomnosti rodičů.
Od 16.30 hod. do 20.30 hod. bude probíhat večírek 9. třídy.
(Mgr. Fucimanová)
Protože se jedná o poslední informace do Zpravodaje obce v tomto školním roce, chtěla
bych jménem zaměstnanců ZŠ poděkovat všem rodičům za příkladnou spolupráci se
školou, za pomoc, kterou ochotně vždy poskytnou při pořádání různých akcí, Unii
rodičů za nemalou a pravidelnou podporu finanční, za pořádání mnoha akcí pro děti i
dospělé, rovněž děkuji
TJ Sokol a Sboru hasičů za péči o naše žáky v mimoškolní činnosti.
Žákům přeji nádherné prázdniny přesně podle jejich představ, ale především bez úrazu
a nemocí.
Rovněž děkuji všem zaměstnancům Obecního úřadu za pomoc při organizaci a zajištění
akcí, především panu starostovi ing.Čecháčkovi za pravidelnou účast a podporu všech
aktivit školy.
Mgr. Silvie Žvaková

MEZINÁRODNÍ SPORTOVNÍ OLYMPIÁDA
Dne 6.6. 2008 se na hřišti Sokol Šilheřovice uskutečnila mezinárodní atletická
olympiáda O pohár starosty Šilheřovic. Sportovního soutěžení se zúčastnila družstva
těchto ZŠ:
Chalupki, Chuchelná, Píšť, Šilheřovice, Tworkow
Slavnostnímu zahájení přihlíželi starostové okolních obcí i významní představitelé
z polské strany.Všichni ve svém projevu pozdravili zástupce škol a popřáli jim hodně
úspěchů.
Za každou školu soutěžila dvě družstva – mladší a starší kategorie. Naši ZŠ
reprezentovali žáci: 1. Denisa Maňásková, Anna Lazarová, Tomáš Čajka, Lukáš
Mácha,Marcel Uhlíř
2. Veronika Michálková, Andrea Preissnerová, Lukáš Kupka,
Václav Hofrichter, Václav Klech
Družstva soutěžila v pěti disciplínách. Každou disciplínu vedla uč.naší ZŠ za dohledu
zástupců rodičů a Sokolu, kteří byli vzornými pomocníky.
1. Štafetový běh (Mgr.Válová)
4. Běh 60 m (Mgr.Vrkočová)
2. Skok z místa (Mgr.Lamschová)
5. Střelba ze vzduchovky (Mgr.Mertová)
3. Hod míčkem a granátem (Mgr.Kačmářová)
Součty a vyhodnocení zpracovávala Mgr.Fucimanová.
Na naše družstvo dohlížela Mgr.Žvaková.
Všechny školy, kromě Chuchelné, postavily družstva v obou kategoriích, podle
připravených propozic. Každá kategorie mohla celkově ze všech disciplín získat pro
školu 25 bodů. V závěrečném hodnocení mohly obě kategorie společně dosáhnout až
50.bodů.
Výsledky: mladší žáci: Šilheřovice 23 b.
starší žáci : Šilheřovice 19 b.
Píšť
19 b.
Chuchelná 17 b.
Tworkow
16 b.
Chalupki, Tworkow 14 b.
Chalupki
12 b.
Píšt´
11 b.
Jelikož při závěrečném součtu bodů získala ZŠ Píšť a Tworkow stejný počet, nastal
„rozstřel“.
V tažené disciplíně – hod do dálky- získala Píšť rozhodující bod.
PO Ř A D Í

1.
2.
3.
4.
5.

ŠILHEŘOVICE
PÍŠŤ
TWORKOW
CHALUPKI
CHUCHELNÁ

ŠKOL
42
31
30
26
17
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V průběhu soutěží se žádný závodník nezranil. Po skončení a vyhodnocení nebyly
podány žádné oficiální protesty k organizaci a vyhodnocení. Celá akce probíhala
v přátelské atmosféře a byla hodnocena jako velice úspěšná po všech stránkách.
Pochvala patří našim žákům za vzornou reprezentaci školy, dále učitelům na
stanovištích i ostatním učitelům, kteří v tomto náročném dni zajišťovali chod a činnost
školy a rovněž vybraným žákům, kteří byli zapojeni do organizace.
Velmi děkujeme rodičům za obětavost a pomoc na stanovištích, UR za zhotovení
reprezentačních triček pro tuto akci, Sokolu za pomoc při organizaci a poskytnutí všech
svých prostorů, rovněž OÚ za podporu a vytvoření reprezentativních podmínek.
Děkujeme všem, kteří se jakkoliv podíleli na zdaru této náročné akce a přejeme našim
žákům další krásné úspěchy.
Za ZŠ Šilheřovice

Mgr.Pavla Kačmářová

Pivní slavnosti
Pivní slavnost v Šilheřovicích v areálu „Baumšula“ – za kostelem proběhne 12. července
2008. Zahájení slavnosti v 15.00 hod.
Hudba:
V odpoledních hodinách manželé URBIŠOVI
Ve večerních hodinách DJ JAČANIN
Přijďte ochutnat různá piva a výborné speciality!
Jsou také připraveny soutěže pro dospělé a pro děti je připraven skákací hrad a jízdy na
ponících.
Na Vaši návštěvu se těší

Obec Šilheřovice

Sociální a Finanční poradna ve spolupráci s krajskou radou Svazu důchodců
informuje
Finanční poradna sjedná slevy pro mladé rodiny s dětmi, sociálně slabší skupiny
obyvatel, pro seniory, pro držitele průkazů TP,ZTP a ZTP-P
Sociálně finanční poradna nabízí touto cestou pro všechny klienty slevy:
 na elektrickou energii ( roční vyúčtování 4 – 6 %) u vybraného dodavatele
−
na benzin a naftu v síti vybraných čerpacích stanic
−
na služby vybraného mobilního operátora (slevy 30-40%), pevné linky,
internet, Telefonica O2
−
na zákonné a havarijní pojištění osobních aut (10-20%)
−
na pojištění domácnosti a nemovitosti (slevy 10-20%)
−
na dodávku plynu (od července 2008) u vybraného dodavatele
Pro držitele průkazů ZTP a ZTP-P sjednáme slevy na pojištění za škodu způsobenou
zaměstnavateli,zákonné a havarijní poj.aut,pojištění domácnosti a nemovitosti u
vybraných pojišťoven.

Neplaťte víc, než je potřeba!
Finanční poradna dále informuje:
Od 1. června 2008 lze uzavírat stavební spoření pro děti do 17 let bez vstupního
poplatku
Sociální poradna nabízí kontakt na bezplatné právní, sociální, daňové a psychologické
služby pro všechny občany
Bližší informace:
Kontaktní místo – Dům Odborových služeb ,Českobratrská 18 Ostrava
Úřední den – každý čtvrtek 9 – 12.00 hod
Tel. 596111023, 605082265

3D model orfotomapy Moravskoslezského kraje
Na webových stránkách moravskoslezského kraje můžeme shlédnout prezentační
aplikaci, která umožňuje uživateli virtuální průlet nad digitálním modelem terénu MSK
pokrytým ortofotomapou.
Tato prezentační aplikace je zaměřena na propagaci vybraných lokalit a turisticky
zajímavých míst v kraji.
Plnou verzi 3D vizualizace MSK nalezneme webových stránkách :
www.kr-moravskoslezsky.cz, pak klikneme na Veřejnou správu, posléze na
Mapový server, pak na 3D model orfotomapy Moravskoslezského kraje.
K prohlížení 3D vizualizace je potřeba nainstalovat do svého počítače uživatelskou
prohlížečku TerraExplorer. I bez této prohlížečky je možné stáhnout obrazové náhledy
a videoukázky z prostředí 3D modelu orfotomapy kraje.
Na 3D vizualizaci najdeme i celkový pohled na naši obec Šilheřovice.
Ing.Martin Čecháček

Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí, o. s. v Ostravě
Od 1. 1. 2007 poskytuje Intervenční centrum Bílého kruhu bezpečí, o. s. v Ostravě
sociální služby občanům z poloviny území Moravskoslezského kraje, a to z okresů Nový
Jičín, Opava a Ostrava.
Pomoc v IC BKB Ostrava nacházejí osoby ohrožené domácím násilím (DN), a to jak
v případech rozhodnutí Policie ČR o vykázání /zákazu vstupu násilné osoby z/ do
společného obydlí, tak i žadatelé, kteří služby IC vyhledají na základě svého vlastního
rozhodnutí řešit své problémy s domácím násilím. Tyto služby zahrnují pomoc při
uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zejména
poradenství v oblasti sociálně právní a trestně právní, psychologickou a organizační
podporu, zprostředkování navazujících služeb. Pomoc intervenčního centra směřuje
k tomu, aby ohrožená osoba získala čas, prostor, informace a odvahu k provedení
takových kroků, které jí do budoucna zajistí důstojný život a bezpečný domov.
Pracovníci IC přijímají klienty v pondělí a úterý od 8. 00 - 16. 00 hod., ve středu pro
objednané, ve čtvrtek od 8. 00 – 18. 00 hod. a v pátek od 8. 00 – 14. 00 hod.
V nepřetržitém režimu funguje příjem faxových zpráv od P ČR o případech
vykázání/zákazu vstupu a mobilní telefon pro kontakt s P ČR a dalšími institucemi.
Součástí služby IC je dle zákona i koordinace interdisciplinární spolupráce (IDS) na
úrovni jednotlivých okresů. V praxi to znamená propojenost jednotlivých organizací,
institucí, které se dostávají do kontaktu s osobami ohroženými domácím násilím, čímž je
zajištěno, aby uživatelům sociální služby byla poskytnuta pomoc co nejefektivněji,
především s přihlédnutí k aktuální situaci, ve které se v souvislosti s DN nacházejí.
Zaměřujeme se na informování odborné i laické veřejnosti o činnosti IC jako nové
sociální službě. Organizujeme pracovní setkání s partnerskými organizacemi, zejména
s Policií ČR a orgány SPOD, prezentujeme problematiku nové legislativy a nové praxe
při řešení případů DN na odborných fórech a v médiích, přijímáme stážisty z organizací
a vysokých škol. Distribuujeme informační materiály odborné i laické veřejnosti.

Od července změna odpoledních ordinačních hodin:
Úterý:

14 – 17 hod

Čtvrtek: 14 – 17 hod
Telefonický kontakt: 597 589 282, 777 030 282
Děkuji za pochopení
MUDr. Markéta Kubatá, praktický lékař pro dospělé

Je Vám horko? Je Vám zima? Pro Vás jsme tady!

montáž - servis - prodej
klimatizací a tepelných čerpadel
do:
rodinných domů
jednotek
kanceláří
novostaveb
půdních vestaveb
podniků
chat
čekáren
sálů
podkroví

bytových
restaurací
garáží
laboratoří
obchodů
ordinací
servisů
jídelen
barů

Dýchejte čistý vzduch, zbavený prachu, bakterií, alergenů
a dalších škodlivých částic díky 5-ti stupňové filtraci.
Sami si nastavíte teplotu, která Vám bude vyhovovat.
V létě se ochladíte, v zimě se zahřejete.
Plníme i autoklimatizace!
Zdarma Vám změříme prostory a uděláme
návrh klimatizace s tepelným čerpadlem.
Jiří Závada
724 029 987

Ondřej Závada
603 482 663

klimaracingteam@seznam.cz

www.klimaracingteam.cz

JEDINEČNÁ NABÍDKA !!!
Uzavřete smlouvu o penzijním připojištění
a již za Vašich 100Kč dostanete
od státu měsíčně 50Kč
Bližší informace Váš finanční poradce:
Martina Poláková, tel. 603201407
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