Šilheřovický zpravodaj
Červen - Červenec 2009

Vážení spoluobčané,
polovinu roku máme za sebou, od třetí dekády června máme
kalendářní léto, ale počasí v posledních dnech tomu moc neodpovídalo,
místo krásných letních slunečných dnů vhodných pro dovolenou
a oddych třeba na zahrádce téměř denně v červnu pršelo, naštěstí tyto
vydatné deště v naší obci oproti jiným oblastem na Moravě nezpůsobily
žádné větší škody.
Radost z nadcházejícího měsíce července bez ohledu na počasí mají ale určitě
děti, kterým začaly prázdniny. V pátek 26. června žáci naší školy obdrželi
vysvědčení a do školy se vrátí až 1. září, kromě žáků 9. třídy, kteří již ukončili školní
docházku a s dojetím v očích vykročili do další etapy svého života. Věřím ale, že se v životě
neztratí a na středních školách uspějí.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné a bezstarostné prožití léta, dovolené, dětem přeji
dlouhé a šťastně prožité prázdniny.
Ing. Martin Čecháček - starosta

Vítání občánků
Dne 21. června jsme na obecním úřadě přivítali nové malé šilheřovické občánky s rodiči.
Milé uvítání našich nejmladších občánků připravili žáci naší základní a mateřské školy s p.
učitelkami Barborou Slavíkovou a Marcelou Šlosárkovou.
Slavnostní projev přednesl starosta Ing. Martin Čecháček, po projevu se rodiče podepsali
do pamětní knihy. Od Obce Šilheřovice obdrželi založené konto u bankovního ústavu na
jméno svých dětí s počátečním vkladem 1.000,- Kč, dále pamětní list s knížkou a malé
dárky, maminky si odnesly kytičku.
Přivítali jsme tyto chlapce: Prokopa, Lukáše, Jakuba, Kristiána, Jiřího, Vojtěcha, Lukáše,
Dannyho
A holčičky: Adélu, Denisu, Michaelu
Martin Čecháček

Eduardo Graf Lichnowský

V červnu letošního roku navštívil naši obec Eduardo Graf Lichnovský, s titulem kníže,
potomek šlechtického knížecího rodu Lichnowských, bývalých vlastníků panství v Hradci
nad Moravicí, Chuchelné, Krzyzanowicích atd.
V současné době pobývá v Brazílii se svým starším bratrem a otcem, mladší bratr žije
v Japonsku. V Šilheřovicích a okolí se mu velmi líbilo, vyjádřil zájem o návrat do České
republiky k trvalému pobytu.
Martin Čecháček

Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce dne 18. května 2009
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Zajištění finančních prostředků na spolufinancování a profinancování projektu
Sportovně rekreační areál Šilheřovice - Baumšula, na který bude požadována dotace
z Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast
podpory 4.1 Rozvoj venkova. Realizace projektu je plánována v roce 2010 a 2011.
Minimálně výše spolufinancování dle podmínek dotačního programu je 7,5%
celkových způsobilých a 100% nezpůsobilých výdajů projektu.
rozpočet projektu:
max. 9,951mil. Kč
z toho způsobilé výdaje:
max. 9,692 mil. Kč
výše dotace:
8,965 mil. Kč (max. 92,5% ze způsob. výdajů)
výše spolufinancování:
0,726 mil. Kč (min. 7,5% ze způsob. výdajů)
+ 258,9 tis. Kč (100% nezpůsob. výdajů)
Na profinancování realizace projektu před čerpáním dotačních prostředků budou
vyčleněny dostatečné vlastní zdroje obce, ve výši a načasování, jak je deklarováno
ve finančním plánu studie proveditelnosti.
2. Zajištění financování provozu projektu Sportovně rekreační areál Šilheřovice Baumšula, na který bude požadována dotace z Regionálního operačního programu
regionu soudržnosti Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1 Rozvoj venkova. Obec má
pro tyto účely vyčleněny v rozpočtovém výhledu vlastní finanční zdroje v dostatečné
výši jak je deklarováno ve finančním plánu studie proveditelnosti na celou dobu
povinné udržitelnosti projektu, dle podmínek dotačního programu ROP.
3. V souladu s § 49 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), Návrh pokynů pro zpracování návrhu Územního plánu Šilheřovice –
změna č. 4.
4. Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje z programu DSH 8
ve výši 594.000,- Kč
5. Převod pozemku parcely č. 1687/1 o výměře 67 m2 v k. ú. Šilheřovice z vlastnictví obce
Šilheřovice do vlastnictví České republiky s podmínkou přidělení adekvátního
pozemku o stejné výměře z majetku České republiky

Festival kultury Hlučínska
V neděli 12. 7. 2009 od 14 hodin na náměstí v Hlučíně se koná Festival kultury Hlučínska.
Na festivalu je připraven bohatý program, vystoupí lidové soubory, orchestry a zájmové
skupiny z Hlučínska. Vstup je zdarma.

Pivní slavnosti v naší obci.

Na den 11. července připravujeme pivní slavnosti, které se budou konat od 15 hodin v areálu
Baumšula. Bude připraveno zastřešené posezení pro návštěvníky a také zastřešené podium.
Samozřejmě bude přítomno několik prodejců tohoto zlatavého moku, dále občerstvení
a hudba. Pro děti bude připraven skákací hrad a malý kolotoč.
Zveme všechny občany a těšíme se na Vaši účast.
Martin Čecháček

Rada obce se v období měsíce květen 2009 – červen 2009 zabývala:
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Žádostmi o výměnu oken v obecních domech
Prázdninovým provozem v MŠ
Žádosti o dotaci na projekty „Centrum obce“ a „Sportovně rekreační areál Baumšula“
Informacemi správy silnic o provedení značení křižovatky silnic III/4696 a III/4697
Možností snížení rychlostí na ul. Kostelní
Žádosti zrušení dohody o provedení práce
Vzdělávacím zájezdem předst. SOH pro starosty obcí
Nabídkou uspořádáním výstavy na OÚ
Žádostmi o finanční příspěvek
Žádosti o celodenní pronájem tělocvičny
Soutěži škol ZNÁŠ – UMÍŠ – DOKAŽ
Žádosti dopravce o udělení licence
Výběrovým řízením na prodej parc. č. 396/5
Smlouvou o právu provést stavbu
Vyjádřením k projektu „Revitalizace žákovského zázemí vzdělávací instituce“
Informacemi o setkání s vedením Policie ČR – služebny Hlučín a Kravaře
Oznámením Policie ČR o nálezu kosterních pozůstatků na katastru obce
Opravou počítačových sítí na OÚ
Nákupem fotoaparátu
Žádosti o pronájem zahrádky a pronájem obecní místnosti
Žádosti o konání Lesní zkoušky psů
Žádosti o byt
Nabídkou na zpoplatněné uveřejnění v telefonním seznamu
Darovací smlouvou na velkoplošné panely
Informacemi o Rozhodnutí MŽP ve věci odvolání obce proti rozhodnutí na udělení
pokuty pro ČOV
• Žádosti o vydání rozhodnutí provozu výherního hracího automatu
• Internetem na ZŠ

Upozornění
Ve dnech 17. – 19. července 2009 budou
přistaveny kontejnery
na velkoobjemový odpad.

Umístění: ulice Horní
ulice Ke Kovárně
parkoviště pod kostelem
ulice Dolní (u statku)
Paseky

Olympiáda příhraničních škol

V červnu se žáci naší základní školy zúčastnili 3. ročníku Sportovní olympiády
příhraničních škol, tentokrát v Obci Hať. Soutěžilo 80 dětí z obcí Šilheřovice, Hať, Píšť,
Bienkowice a z Gminy Krzyzanowice. Olympiáda byla velmi dobře připravená. Závodilo se
v osmi kategoriích, olympijskými disciplínami byl běh na 60 m, 600 m a 1000 m, hod
míčkem, šplh na tyči a skok do dálky.
V konečném pořadí skončila naše škola na 5.místě, v kategorii – chlapci ročník 1996 se
umístil na prvním místě žák naší školy Sládek Jiří. K prvnímu místu v kategorii mu tímto
srdečně blahopřeji!
Martin Čecháček

Muži TJ Sokol v I A třídě.
Družstvo mužů tělovýchovné jednoty Sokol postoupilo po sezóně 2008/2009 do vyšší
skupiny, a to do 1 A třídy, k postupu jim blahopřejeme!
Ing. Martin Čecháček - starosta

Společenská kronika
Vážení spoluobčané, rozhodli jsme se opět v Šilheřovickém zpravodaji zavést rubriku „ Naší
jubilanti“. Budeme uvádět vždy jen jméno občana a věk, bez data narození. Věřím, že naší
senioři tuto rubriku uvítají, touto cestou jim chceme popřát k významným jubileím. Pokud
by někdo nechtěl, aby bylo jméno Vašeho rodinného příslušníka uveřejněno, stačí nám to
sdělit na obecní úřad.
Ing. Martin Čecháček - starosta
NAŠI JUBILANTI:
Stacherlová Markéta
Varzechová Gertruda
Machalová Hildegarda
Czurajová Marta
Gajdová Helena
Pončíková Anna
Urbančíková Jenovefa
Kubíková Eliška
Struhalová Irena
Michálková Eva
Bortlíková Anežka
Kačmařová Anna

97 let
90 let
88 let
86 let
86 let
85 let
85 let
85 let
84 let
82 let
82 let
80 let

Kuchař Karel
Čecháček Valter
Kačmář Erich
Tomala Karel
Svěntek Antonín

88 let
82 let
82 let
80 let
80 let

Obecní úřad přeje všem vyjmenovaným do dalších let hodně zdraví, štěstí a
osobní spokojenosti

Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané ve dnech 5. – 6. června 2009
v obci Šilheřovice
Kraj Moravskoslezský
Počet osob zapsaných do výpisu do stálého a zvláštního seznamu voličů
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů
Procento volební účasti

1261
244
244
19,4%

Výsledky hlasování pro strany
Číslo Název strany

počet platných
hlasů

platné hlasy
v%

1.

Libertas.cz

1

0,4

2.

KDU - ČSL

48

19,7

3.

Věci veřejné

2

0,8

4.

ODS

71

29,1

5.

Suverenita

11

4,5

6.

Volte Pravý Blok…..

1

0,4

7.

Sdružení pro republiku - Republikánská strana Československa

2

0,8

9.

Evropská demokratická strana

5

2

11.

Demokratická Strana Zelených

2

0,8

13.

Národní strana

1

0,4

14.

SDŽ - Strana důstojného života

4

1,6

15.

Humanistická strana

1

0,4

18.

Liberálové.CZ

1

0,4

20.

Nejen hasiči a živnostníci s učiteli do Evropy…

1

0,4

21.

Komunistická strana Čech a Moravy

20

8,2

22.

Starostové a nezávislí - Vaše alternativa…

4

1,6

24.

SNK - Evropští demokraté

2

0,8

26.

Strana zelených

3

1,2

29.

Strana soukromníků České republiky

3

1,2

31.

Dělnická strana

1

0,4

32.

Nezávislí

2

0,8

33.

ČSSD

58

23,8

Další informace o výsledcích voleb naleznete na internetových stránkách www.volby.cz.

Máte na půdě nepotřebnou kolébku nebo malou postýlku?
Vážení spoluobčané, obracíme se na Vás s prosbou, kdo
daruje popř. levně odprodá Obecnímu úřadu Šilheřovice postýlku
nebo kolébku na „Vítání narozených občánků obce Šilheřovice“.
Kontakt tel.: 595 054 120 nebo osobně u p. starosty.

Nález kosterních pozůstatků
V lesním porostu Juliánka v naší obci byly nalezeny kosterní pozůstatky, podle vyjádření
antropologa Slezského muzea Jiřího Juchelky, který provedl s policií ČR ohledání nálezu
se jednalo podle místa nálezu a nalezených věcí v okolí o oběť druhé světové války, nález
je zjevně starší 50 let. Tyto kosterní pozůstatky pak byly předány našemu obecnímu úřadu.
Jelikož se pravděpodobně jednalo o vojáka, pozůstatky jsme uložili k památníku obětem
válek, kde jsme položili kytici, zapálili svíčky a s pracovníky obecního úřadu při krátkém
pietním aktu se zamysleli nad osudem tohoto padlého neznámého vojáka.
Martin Čecháček

Informace z Obecní knihovny
Půjčovní doba: Čtvrtek od 14.00 do 18.00 hodin
Půjčování knih: 14.00 – 17.00 hodin
Veřejný internet: 17.00 – 18.00 hodin
E-mail: knihovna.silherovice@seznam.cz
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 pomocí on-line katalogu, jehož internetovou
adresu najdete právě na našich stránkách. Knihy, které jsou v naší knihovně, najdete
na adrese www.okpb.cz/clavius/silherovice/. Postup vyhledávání je popsán rovněž
na webových stránkách naší knihovny.

Obecní knihovna bude 2 týdny
v červenci ( tj. 9. 7. a 16. 7. 2009 )
zavřena !

Mateřská škola Šilheřovice:
Mateřská škola v průběhu celého školního roku:
V naší mateřské škole se sešlo začátkem září 50 přihlášených dětí a přes onemocnění,
která děti v tomto věku často potkávají, byla docházka do školky velmi vysoká. V okolních
vesnicích děti onemocněly chřipkou a už v lednu začaly kolem nás řádit neštovice, ale u nás
se projevily až teď, poslední 3 týdny před ukončením školního roku.
Školní rok jsme zahájily ve složení: J. Návratová, B. Slavíková, M. Šlosárková
a J. Dvořáčková (provozní stálí zaměstnanci: A. Plačková a J. Sochová), po dvou měsících
však odešla p. uč. Dvořáčková na dlouhodobou nemocenskou a poté na mateřskou
dovolenou, zastoupila ji velmi zdatně naše osvědčená posila – p. M. Lasáková. Mnozí si ji
určitě pamatujete z předchozích let, kdy u nás ve školce působila.

Školní rok díky mnoha akcím a každodenním činnostem nám uběhl tak rychle,
že jsme na jeho konci. Mnohé se nám podařilo, občas také něco ne. Máme ale snahu
vymýšlet pro děti a jejich rodiče stále nové podněty a přivítáme jakékoliv nápady ze strany
rodičů. Nebudu tady vyjmenovávat jednotlivé akce a činnosti mateřské školy, bylo by to
fádní
a většina z Vás ví, kterých akcí jste se Vy nebo Vaše děti zúčastnily a o kterých
Vám Vaše děti vyprávěly. Zásluhou SRPŠ při MŠ se velmi povedl Karneval dětí, dobrý pocit
máme ze společného Dne dětí, který jsme strávili s polskými dětmi, hezká byla divadelní
představení, vystoupení dětí na různých oslavách a příležitostech doma i v zahraničí,
zúčastnili jsme se několika výtvarných soutěží, sportovních her, apod.

A protože se děti cítily v mateřské škole po celý rok uvolněně, šťastně, chci
poděkovat za úsilí připravit dětem prostředí plné aktivních prožitků, plné nabídek
netradičních metod práce s dětmi a všestranné vyžití dětí, především všem pedagogickým
a provozním zaměstnancům mateřské školy, členům výboru SRPŠ, kteří se na společných
akcích podíleli svým zájmem a zajištěním všeho potřebného. Děkujeme všem, kteří mateřské
škole v tomto školním roce jakkoliv pomohli – finančním darem, pomocí, dárkem do tomboly
karnevalu, rodičům za ochotu přepravit své i další děti na různá vystoupení apod.
Přeji Vám všem, abyste prožili příjemnou dovolenou, abyste si Vy i Vaše děti odpočinuli
a 1. 9. 2009 Vás přivítáme v mateřské škole na začátku nového
školního roku 2009/10.
Jana Návratová

„Barvička“ v mateřské škole
Od začátku října se každé pondělí scházelo 15 dětí v kroužku „Barvička“.
Z předchozích let docházky do mateřské školy už děti věděly od svých kamarádů, kteří
do kroužku docházeli před nimi, co se tady bude dít.
Děti se už od počátku těšily a podle jejich mínění je to nepřešlo ani na konci měsíce
května, kdy jsme naši činnost ukončili
Pestrá směs malířských, výtvarných i rukodělných nápadů provázela naše „malé
umělce“ celým rokem. Začali jsme pozvolně kreslením a překrýváním voskových pastelů,
malovali jsme ovoce temperou. Zde se uplatnily i šikovné ruce při vystřihování a nalepování.
Pracovali jsme i s přírodninami - vyrobili jsme spoustu krásných vánočních doplňků.
Ne vždy byl malířským nástrojem štětec, někdy nám posloužily dlaně rukou a plosky
nohou. Ze směsi otisků se vylouply různé postavy, předměty nebo zvířata, to podle toho, jak
pracovala dětská fantazie. Z alobalové fólie, kterou děti různě mačkaly a skládaly, vznikaly
královské koruny nebo lesklé rybičky, které se krásně vyjímaly ve slunečních paprscích.
I z obyčejného tekutého škrobu, potravinářských barviv nebo sladkého kondenzovaného
mléka mohou být vytvořena krásná dílka. Nevynechali jsme ani textilní materiály.
Do sádrového obvazu děti otiskovaly staré klíče podivných tvarů a zdobení. V neposlední
řadě vytvořily dětské ruce nádherné kytičky ze slaného těsta, jimiž jsme obdarovali
důchodkyně u příležitosti Dne matek. Na závěr si vypracovaly sladké těsto a z něj upekly
chobotničky. Spolu s menším občerstvením a chobotničkami jsme poslední květnové pondělí
činnost kroužku pro letošní školní rok ukončili.
Děti si odnesly domů své výtvory a snad si za pár let, až na dně šuplíků tyhle výkresy
najdou, vzpomenou. Přeji jim ve škole i v životě jen to nejlepší.
Marcela Šlosárková
Majiček
V tomto školním roce oslavil DĚTSKÝ FOLKÓRNÍ SOUBORMAJIČEK 10 let svého
působení. Při této příležitosti se sešli dne 24. 4. 2009 všechny děti, které kdy se souborem
vystupovaly, v sále Společenského domu v Šilheřovicích. Převzaly si pamětní medaile a
shlédly pěkný program dětí z okolních MŠ.
Letos soubor opět zavítal až do Karviné na soutěžní Festival folklóru Opavského a
Těšínského Slezska, kde si děti vysloužily velkou pochvalu a uznání.
Svým programem děti přispěly v průběhu roku již tradičně na kulturních akcích
v obci, Štítině, Bolaticích, Hlučíně, v Polsku v Chalupkách a Tworkowě.
Děkujeme všem rodičům a zaměstnancům MŠ za spolupráci se souborem.
Barbara Slavíková

Akce Základní školy v březnu a dubnu 2009
Květen
6. 5. - uskutečnil se Den matek v místním kulturním domě, na kterém vystoupili všichni
žáci naší školy
6. 5. - dívky 8. a 9. třídy si měly možnost v rámci TV vyzkoušet cvičení s instruktorkou
aerobiku a kalanetiky p. Dorotou Letziánovou z Bolatic. (Mgr. Řehánková)
10. 5. - tančily děti z kroužku Rytmika na příhraničním JARMARKU na hranici a kroužek
Keramika vystavoval své výrobky (Mgr. Kačmářová, Mgr. Lukavcová,
Mgr. Hlaváčková, Mgr. Žvaková)

16. 5. - poznávací zájezd do Vídně s návštěvou historického centra, letního sídla panovníků
v Schönbrunu, Zoo a bludiště, Pratru. Zájemce z 6. - 9. třídy doprovázely
Mgr. Fucimanová, Mgr. Válová a Mgr. Vrkočová.
18. 5. - děti literárně dramatického kroužku předvedly ukázku své práce v místní MŠ,
o týden později (25.5.) se pochlubily svým vystoupením i rodičům (Mgr. Lukavcová)
20. 5. - Přednáška s P. Thlic. Mgr. Przemyslawem Traczykem:
6. a 7. třída na téma: Ježíš Kristus jako skutečná historická postava
Počátky křesťanství, pronásledování prvních křesťanů
Křesťanský letopočet
7. a 9. třída na téma: Světová náboženství
28. 5. - Návštěva hasičské centrály 112 v Ostravě (2., 6. a 7. třída). Děti se seznámily
s hasičskou technikou a prací zásahové jednotky. (Mgr. Hlaváčková, p. Koperová,
Mgr. Veselá, Ing. Obermanová)
29. 5. - celá škola slavila Den dětí.
1. - 5. ročník předvedl znalosti různých evropských zemí včetně jejich zajímavostí,
vše doplněno historickými kostýmy a ukázkami života známých osobností.
6. - 9. třída navštívila Landek a Hornické muzeum.
Červen

V tomto měsíci celá škola absolvovala školní výlety. 9. třída vícedenní na Ostravici, 1. - 5. tř.
navštívila Hradec nad Moravicí, 7. a 8. třída Radhošť a Pustevny a 6. třída Zlaté Hory.
Počasí bylo nádherné a nálada výborná.
6. 6. - proběhl Den dětí ve spolupráci s Unií rodičů na hřišti TJ Sokol
12. 6. - celá ZŠ navštívila výstavu a přednášku na téma: 2. světová válka. Autorka výstavy
p. Václavíková vyprávěla velice poutavě nejen o historických událostech, ale rovněž
o vlastních zážitcích z tohoto období.
22. 6. - se žáci 8. a 9. třídy zúčastnili soutěže BLUDIŠTĚ v České televizi, někteří soutěžili,
zbývající museli soutěžícím držet palce v publiku.
24. 6.- navštívila 7. - 9. třída akci v Ostravě CHEMIE NA HRADĚ (místo konání –
Slezskoostravský hrad), 6. třída věnovala toto dopoledne sportu.
25. 6. - uzavřela 3. třída s Mgr. Lukavcovou projektovou výuku CESTUJEME PO EVROPĚ
návštěvou Černé louky v Ostravě, kde si žáci prohlédli výstavu miniatur
architektonických památek Evropy (MINIUNI).

Velmi děkujeme za doprovod paní Klapcové, která ochotně pomohla s dozorem nad
žáky.
Pracovníci Základní školy a mateřské školy Šilheřovice děkují všem rodičům za výbornou
spolupráci, Unií rodičů za pořádání akcí pro děti i dospělé, Školské radě a Obecnímu úřadu
za vstřícnost a podporu školy a přejí všem pohodovou a příjemnou dovolenou. S novým
elánem se těšíme do nového školního roku!!! Mgr. Silvie Žvaková
Vytoužené prázdniny
Ani jsme se nenadáli a opět máme jeden školní rok za sebou. Tak jako všichni žáci se velmi
těšíme na zasloužené prázdniny. Vždyť tolik vědomostí a učení, co naše malé hlavičky za rok
vstřebají, potřebují uložit. Zasloužený odpočinek nepřejeme jen všem dětem, ale i našim
učitelům, kteří teď v závěru školního roku často ani nevěděli co dřív.
I když už všichni netrpělivě čekají na prázdniny, zrovna tak netrpělivě – a to si musíme
přiznat – se těšíme na zahájení školního roku.
Proto dovolte, abychom popřáli všem dětem mnoho sluníčka, klidu, radosti a pěkné prožití
všech prázdninových dnů.

My, žáci IX. třídy, kteří končíme školní docházku na naší milé základce, zároveň děkujeme
všem vyučujícím, zástupcům Unie rodičů za pěkný kamarádský přístup a za trpělivost,
kterou jste nám během nekonečných devíti let prokazovali.
Věřte, že se nám na Základní škole v Šilheřovicích líbilo a věříme, že všechny nabyté
vědomosti využijeme při našem dalším studiu.
Žáci IX. třídy

Otevření inovované multimediální učebny přírodovědných předmětů na ZŠ
Šilheřovice

18. června 2009 byla za účasti pana starosty, členů zastupitelstva, vedení školy, učitelů
a zástupců společnosti Ceptum o. p. s. otevřena inovovaná multimediální učebna
přírodovědných předmětů na ZŠ Šilheřovice.
Multimediální prvky učebny, interaktivní tabule a její příslušenství, byly získány z projektu
financovaného z Evropské unie (Operační program Vzdělání pro konkurenceschopnost).
V květnu loňského roku byla ZŠ Šilheřovice v zastoupení Mgr. Vrkočovou oslovena
společnosti Ceptum o. p. s., zda by se aktivně zapojila do projektu s důrazem
na Implementaci multimediálního výukového programu Základy první pomoci do výuky
všeobecně vzdělávacích předmětů ZŠ a SŠ MSK (CZ.1.07/1.1.07/11.0149).
Po zralé úvaze bylo rozhodnuto se do projektu zapojit a stát se partnerskou školou bez
finanční účasti. Pro Základní školu Šilheřovice z toho plyne zapůjčení multimediálního
vybavení pro výuku první pomoci na 2. stupni ZŠ. Po ukončení projektu bude toto vybavení
bezplatně převedeno do majetku školy.
Před vlastním využíváním interaktivní tabule a příslušenství bylo pro učitele ZŠ Šilheřovice
uspořádáno 17. června 2009 školení zástupcem společnosti AV Media.

Projekt je realizován ve spolupráci se společností Ceptum o.p.s. a Střední zdravotnickou
školou a Vyšší odbornou školou zdravotnickou Ostrava v období od 1. prosince 2008
do 31. prosince 2010. Odbornými garanty jsou Mgr. Martina Vrkočová (pro základní školy
MSK) a Mgr. Jana Foltýnová (pro střední školy MSK).
Mgr. Martina Vrkočová

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vážení fotbaloví fanoušci naší TJ Sokol Šilheřovice
Nastal čas ukončení jarní sezóny fotbalu našich mužstev žáků, dorostu a taky hlavně mužů.
Rádi bychom Vás informovali o výsledcích jednotlivých teamů našeho fotbalu. Začal bych
těmi nejmenšími, a to jsou žáci. Naši nejmenší se umístili na krásném 3. místě s počtem bodů
26, kdy druhé Darkovice měli stejný počet, ale lepší vzájemné skóre. I přesto velmi
děkujeme našim nejmenším a těšíme se na nastávající nové podzimní kolo.
Následuje dorost, který se umístil na 8. místě s počtem bodů 28. U dorostu bych se na chvíli
rád zastavil a všechny Vás informoval o skutečnosti, že ve skupině dorostu nám posledním
fotbalovým zápasem končí tito hráči: Martin Frank, Jan Ondruš, Marián Bortlík, Ladislav
Šefl a Václav Maloň. Všem děkujeme za dobrou reprezentaci našeho klubu a věříme, že se
se všemi setkáme v družstvu mužů.
A máme tady naše hlavní mužstvo, které odvedlo největší kus práce. I přes četná zranění
významných hráčů se podařilo našim fotbalistům vykopat postup do 1A třídy. Celé mužstvo
včetně vedení klubu se jednohlasně shodlo na účasti v 1A třídě. Věříme, že i v této vyšší
soutěži si naši muži dovedou poradit a budou náš klub reprezentovat na významných
vyšších pozicích této soutěže.
Jako každoročně i letos proběhl vesnický turnaj, kterého se zhostily všechny každoroční
fotbalové skupiny, Vrch, Střed, Spodek a Kocurkov. Rádi bychom poděkovali všem
sponzorům za příspěvky a dary na tento turnaj a to jmenovitě: MUDr. Václavík, Restaurace
Pekárna, Pekárna M&K, Ing. Pavlínek, Smíšené zboží Steppková, p. Vařecha, pí.
Fulnečková, p. Miník, p. Paskuda, p. Fulneček, p. Čecháček, p. Kupka, pí. Kromrová, DB
TRANS, pí. Robenková, pí. Struhalová, p. Pindur, p. Sikora, POTIO p. Konečný, p. Kučatý
Alfréd, Restaurace Krušovice, KM LOGISTIC. Ještě jednou všem děkujeme.
Dále bychom Vás rádi informovali o průběhu akcí a úpravách našeho sportovního areálu.
V měsíci červnu se uskutečnil ,,Dětský den s pohádkou“, který organizovala Unie rodičů.
Tohoto krásného dne se zúčastnilo mnoho našich nejmenších dětí, kteří si připravili krásné
pohádkové masky. Masky měli i organizátorky této akce, které to opravdu pojaly
pohádkově a všechny soutěže se nesly v duchu pohádek. Tímto bychom poděkovali Unii
rodičů za příkladnou spolupráci a těšíme se na další.
Ti z Vás, kteří náš areál navštěvují si jistě všimli, že byl opraven asfaltový povrch od hlavní
brány k tribuně, který již nevyhovoval pohodlí a bezpečí návštěvníků. Dále byla
dobudována zpevněná plocha od občerstvení až k toaletám. Jako další investiční celky se
připravuje dostavba šaten, případně rekonstrukce stávajících šaten. Ale jak již to bývá
kapsička je jen jedna a proto stále hledáme finanční zdroje, ze kterých bychom to mohli
zrealizovat. Tímto bychom Vás rádi jménem vedení TJ Sokola požádali o spolupráci. Pokud
někdo z Vás dodá návrh možného řešení financování dostavby šaten, díky kterému bude
možno i dostavbu realizovat, dostane odměnu.
Všem návštěvníkům sportovního areálu bychom tímto rádi poděkovali za všechny hráče
počínaje těmi nejmenšími až po ty nejstarší za podporu v uplynulé sezóně a rádi bychom
Vás všechny pozvali na první podzimní kolo mužů již v 1A třídě.
Do konce tohoto roku nás ještě čeká:
25. - 26. 7. 2009
Turnaj mužů (Ludgeřovice, Marvartovice, Hať, Kozmice, Šilheřovice)
31. 7. - 2. 8. 2009
Zlatý Kahan – Baník Ostrava
22. 8. 2009
Fotbal Hasičů , Starých pánů s družebním klubem Kolárovice
Přejeme všem návštěvníkům fotbalových utkání krásnou podívanou.
Více na www.tjsokolsilherovice.estranky.cz

Výběr poplatků za vodné a stočné
Ve dnech od 15. 7. do 24. 7. 2009 proběhne výběr vodného a stočného.
V úřední dny:
V neúřední dny:

pondělí a středa
úterý a čtvrtek

8.00 – 11.00 a 13.00 – 17.00 hod.
8.00 – 14.00 hod.

Domů Vám budou doručeny složenky, které při platbě v hotovosti na OÚ předložte!

Prodám štěně Yorkšírských teriérů
Prodám pejska mini Yorkšíra bez PP. Narodili se 27. 4. je očkovaný,
odčervený a nemá kupírovaný ocásek. K odběru ihned. Po tel. domluvě možno
vidět i jeho rodiče. Cena pejska je 6 000 Kč. Volejte na tel. 731 158 179.

Nabízíme k pronájmu vybavené kanceláře na ulici Dolní 404, Šilheřovice 747 15.
Kanceláře jsou připravené k okamžitému nastěhování ( telefon, internet,
zabezpečení, kamerový systém, parkování ).
V případě zájmu volejte na číslo: 596 112 116
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