Šilheřovický zpravodaj
Duben 2008
Vážení spoluobčané,
čas je neúprosný, již klepe na dveře pátý měsíc roku - květen a nás čeká několik úkolů,
které chceme v letošním roce realizovat.
Rok 2008 by měl být pro obec z hlediska investic umírněný, máme v plánu jen několik
menších investičních akcí a oprav, řekl bych, že v letošním roce budeme nabírat finanční
sílu, které nám umožní realizovat plánované akce v dalších letech. Na realizaci těchto
akcí připravujeme projekty, které vyřeší některé problémy a měly by naši obec
posunout opět dopředu. Patří mezi ně např. projekt na výstavbu chodníku na ul. Dolní,
parkoviště u pošty, vstupních prostor a sociálního zařízení v obecním sále a také
zejména řešení centra obce.
Letošní rok jsme začali budováním vjezdu z hlavní silnice k základní škole, neboť
výstavbou tělocvičny se původní vjezd uzavřel. Nový vjezd řeší možnost údržby hřiště
mateřské školky, údržby ploch zeleně ve školní zahradě a také řeší požární hledisko.
V měsíci květnu se začne provádět oprava koryta potoka na Horní ulici, koryto bude
upraveno částečně drátokoši-gabionem, částečně lomovým kamenem a vysvahováním.
Dále máme letos v plánu provést opravu, respektive výměnu schodiště na náš hřbitov,
schodiště bude nové, pravděpodobně k opravě budou použity žulové tesané desky.
Co se týče komunikací, máme velký dluh ještě v ulici Studené, tato je stále jen vysypaná
struskou, v letošním roce by měla dostat asfaltový povrch, alespoň k mostku nad
potokem. Také dojde k rozšíření části ulice Studené mezi potokem a pozemkem p.
Dombrovského odkupem části pozemku do vlastnictví obce.
Velkou pozornost také věnujeme centru naší obce, okolí obecního úřadu, zpracovává se
projekt řešící výstavbu garáží a skladu pro komunální techniku, který může také
posloužit jako sklad pro naše hasiče. Také řeší odstranění nevzhledných přístavků, ať už
plechových nebo zděných, zpevněné plochy za domem č. p. 21, opravu fasády na domě
č.p.19, malého parkoviště, zeleně a obslužné komunikace kolem obecního úřadu.
Ing. Martin Čecháček
starosta

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.

Hasiči
Během několika posledních měsíců došlo ke třem výjezdům naší hasičské zásahové
jednotky k nahlášeným požárům. Musím říci, že členové naší zásahové jednotky se
těchto nelehkých a také nebezpečných akcí zhostili se ctí, jak jsem se osobně a na místě
přesvědčil. Zaslouží si proto naše poděkování.
Ing.Martin Čecháček
starosta

Šilheřovický zámek
Jak jsme si pravděpodobně přečetli již informace v denním tisku, došlo k prodeji
Šilheřovického zámku, Svaz českých a moravských spotřebních družstev prodal zámek
akciové společnosti RACIMOLO RONI a. s..
Podle vyjádření zástupce společnosti by zámek měl sloužit v rámci turistického ruchu,
měl by mít také časem ubytovací kapacity. V současné době probíhají na budově některé
nutné opravy.
Ing.Martin Čecháček
starosta

Rada obce se v období únor 2008 – duben 2008 zabývala:
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•
•
•
•
•
•
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•
•

Přidělením obecního bytu v domě č. p. 21,
Telefonní ústřednou pro OÚ,
Žádostmi o povolení vykácení stromů v obci Šilheřovice,
Investiční akcí „Úprava koryta potoka – lokalita I“,
Plynofikací bytu domu č. p. 162 a možnosti plynofikace domu č. p. 5,
Pořízením změny č. 5 Územního plánu obce Šilheřovice,
Smlouvou o přezkoumání hospodaření,
Žádostmi o byt,
Vyhotovením propagačních materiálu o obci,
Licenční smlouvou s OSA o veřejném provozování hudebních děl,
Smlouvou o dílo na vypracování projektové dokumentace na bourání části objektu
budovy č. p. 19,
Návrhem na ocenění pedag. pracovníků u příležitosti Dne učitelů,
Výběrovým řízením na pracovní místo – účetní obce,
Opravou vadných kabelů na ČOV,
Žádosti o povolení výměny přípojky, jističe do prodejny pečiva v domě č. p. 19,
Nákupem cyklomapy,
Žádostmi o změnu vývozu komunálního odpadu,
Dodatkem o poskytnutí práv k užívání software fa ALIS, spol. s.r.o.,
Konkursním řízením na funkci ředitele/ky příspěvkové organizace,

Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce dne 27. března 2008
Zastupitelstvo obce schválilo:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Zprávu starosty obce za rok 2007,
Závěrečný účet obce za rok 2007,
Dohodu o zaplacení úhrady za užívání nemovitostí (pozemky ČOV),
Požadavek Krajského úřadu Moravskoslezského kraje na pořízení SEA a s tím související
nárůst ceny pořízení ÚP změny č. 4 o 32.850,- Kč,
Navýšení odměn členům zastupitelstva obce dle Nařízení vlády, kterým se mění nařízení
vlády č. 37/2003 Sb., již za měsíc únor,
Návrh závěrečného účtu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska za rok 2007,
Rozpočtové úpravy obce č. 1/2008,
Žádost o zápis změny oboru základní školy 79 – 01 – B/001 Pomocná škola do rejstříku
škol
Dodatek č. 3 Zřizovací listiny č. j. 14/3.7.2002
Žádost základní a mateřské školy o převedení hospodářského výsledku ve výši 2.265,85 Kč
do rezervního fondu,
Převedení části parcely č. 386/6 v k. ú. Šilheřovice do majetku obce a zmocňuje starostu
obce k podpisu smlouvy o převodu,
Nákup GPS.

Den Země
Také v Šilheřovicích jsme nezapomněli na Den země, který připadl na úterý 22. dubna.
Vysadili jsme v areálu dolní Základní školy několik stromků, a to malých lipek a javorů.
Akce se zúčastnili členové komisí, hasičů a obecního úřadu. Patří jim za to naše
poděkování.
Ing.Martin Čecháček
starosta

Očkování psů
Ve čtvrtek 22. května 2008 proběhne v obci očkování psů proti vzteklině.
Očkování proběhne na těchto místech:
- ulice U Dvora od 8.00 do 8.15 hod.
- před Obecním úřadem od 8.30 do 9.00 hod.
- ulice Na Bělidle /u domu p. Tomčíka/ od 9.15 do 9.30 hod.
S sebou si přineste očkovací průkaz a doklad o zaplacení poplatku ze psů za rok 2008 .
Pes musí mít náhubek.
Doočkování proběhne v sobotu 7. 6. 2008 od 13.45 – 14.00 hod. před budovou Obecního
úřadu.

Akce Základní školy – únor – březen - duben 2008
( zpracovala Mgr. Silvie Žvaková)
Tyto tři měsíce byly velmi bohaté nejen na kulturní akce, ale rovněž na soutěže, ve
kterých byli naši žáci více než úspěšní.
ÚNOR
Stejně jako každý rok začal počátkem února kurz pro budoucí prvňáčky, který vede
paní vychovatelka Iveta Koperová. Malí žáčci se scházejí každý týden vždy ve středu
v Základní škole, aby si pomalu zvykali na školní povinnosti a nové prostředí. V září je
pak nástup do 1. třídy bez potíží.
15.2. Návštěva EUROCENTRA a přednášky o EU – účast VIII. tř. s Mgr. Vrkočovou
19.2. Proběhla schůzka výchovné poradkyně Mgr. Vrkočové a tř. učitelky Mgr.
Fucimanové s rodiči vycházejících žáků (podepisování přihlášek na střední školy
a učební obory)
20.2. Školní kolo recitační soutěže pod vedením Mgr. Válové – postup do oblastního
kola: Denisa Maňásková a Klára Orlová
27.2. Návštěva společnosti Vítkovice – v Ostravském muzeu se uskutečnila výstava
příležitosti 180 let založení této společnosti (doprovod žáků Mgr. Vrkočová)
29.2. Třídy nižšího stupně navštívily v Ostravě výtvarnou dílnu TELEPACE
zaměřenou na velikonoční výrobky – doprovod Mgr. Hlaváčková, Mgr.
Kačmářová, sl. Klapcová, p. Koperová, Mgr. Lamschová, Mgr. Lukavcová
29.2. Florbalový turnaj O POHÁR STAROSTY OBCE – Mgr. Válová a vyučující 6. 9.tř.
BŘEZEN
3.3. Keramický kroužek pod vedením Mgr. Lamschové navštívil tři galerie
výtvarného umění v Ostravě
5.3. Oblastní kolo recitační soutěže v DDM v Hlučíně. Zástupci žáků:
2. tř. Barbora Seiplová pod vedením Mgr. Lukavcové
3. tř. Ondřej Konečný pod vedením Mgr. Kačmářové
5. tř. Lucie Machalová a Ondřej Tyleček pod vedením Mgr. Lamschové
6. tř. Denisa Maňásková pod vedením Mgr Válové
Do okresního kola v Opavě postoupila Denisa Maňásková
Doprovod žáků zajistila Mgr. Lukavcová.

Chtěli bychom velmi poděkovat paní Remešové, která všechny
účastníky soutěže odvezla autem zpět do Šilheřovic, protože
autobusové spojení z Hlučína v pozdějších odpoledních hodinách bylo
komplikované.
6.3. a 13.3. Navštívily všechny třídy místní knihovnu na knihovnické lekci v doprovodu
vyučujících českého jazyka (Mgr. Hlaváčková, sl. Klapcová, Mgr. Lukavcová,
Mgr. Kačmářová, p. Koperová, Mgr. Lamschová, Mgr. Válová)
10.3. Třídy nižšího stupně se zúčastnily výstavy v Kulturním centru v Hlučíně pod
názvem: Od doby kamenné do doby slovanských hradišť.
Stejný den všichni navštívili kino a film: PAN VČELKA
14.3. Rovněž druhý stupeň kulturně nezahálel a žáci viděli film:
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
14.3. Okresní kolo recitační soutěže v Opavě – D. Maňásková - doprovod Mgr. Veselá
16.3. 11 dětí z literárně dramatického kroužku navštívilo Divadlo loutek v Ostravě.
Toto nedělní představení s názvem: Jak švec Dratvička vysvobodil princeznu
organizovala Mgr. Lukavcová, druhý doprovod zajistila paní Seiplová, za

což ji velmi děkujeme.

17.3. Proběhlo okresní kolo Olympiády v českém jazyce, kterého se zúčastnila žákyně
9. tř. Veronika Michálková pod vedením Mgr. Válové
26.3. Mistrovství ČR a SR ZŠ a SŠ v závodní hře NEED FOR SPEED: PRO STREET
(kvalifikace – 14 chlapců 6. – 9. tř.) – Mgr. Vrkočová
26.3. Oblastní kolo Street hockey – Šilheřovice x Ludgeřovice – Mgr. Válová
DUBEN
Od počátku měsíce probíhala dopravní výchova žáků, vyučující tělesné výchovy
prováděli praktické jízdy zručnosti a ověřovali tak v praxi znalosti a dovednosti dětí.
Teoretické testy s bodovým hodnocením velmi pečlivě připravila Mgr.Veselá.
2.4.
3.4.
4.4.

10.4.

10.4.
15.4.

18.4.
19.4.

23.4.

24.4.
29.4.

Návštěva družební školy v Polsku – volba MISS CHALUPKY. 30 našich žáků
doprovázely Mgr. Mertová a Mgr. Vrkočová
Semifinále soutěže ICT v Brně – soutěžící jsou žáci 9. tř. Lukáš Kupka a Martin
Kučatý (doprovod Mgr. Vrkočová)
Soutěž v ZOO Ostrava na téma Dravci a sovy.
Účastníci I. kategorie: Anna Lazarová, Veronika Kaštovská, Kateřina Tkačíková,
Vojtěch Antoš a Marcel Uhlíř
Účastníci II. kategorie: Nikol Welzová
Nikol Wasserbauerová Hana Vavřincová
Veronika Maňásková - POSTUP
Andrea Chlappková Kateřina Matušková DO
Diana Šulová
Martin Hofrichter
- FINÁLE
Nikola Říhová
Eva Willertová
Veronika Novotná
Veronika Michálková - POSTUP
Andrea Horutová
Martin Kučatý
Andrea Preissnerová David Vavřinec
DO
Kateřina Žoffajová Martin Lazar
- FINÁLE
Denis Lukaš
Jan Böhm
Finále ICT soutěže pořádané Českomoravským svazem programingu se konalo v
Praze, kam soutěžícího doprovázela Mgr. Vrkočová
Lukáš Kupka se umístil v celostátním kole na 8. místě v České republice.
Výchovný koncert žáků 6. – 9. tř. zaměřený na protidrogovou tematiku s názvem:
Kudy kráčela hudba
Žáci 4. tř. navštívili dětské dopravní hřiště v Hlučíně, kde ve spolupráci
s autoškolou Hlučín proběhlo seznámení s dopravními značkami a situacemi na
silnicích, testování žáků teoreticky i prakticky, všichni si zkusili s větším či
menším úspěchem jízdu zručnosti a ti nejúspěšnější obdrželi řidičský průkaz pro
cyklisty od 10 let (Mgr. Žvaková)
Přednáška o EU pro žáky 9. tř. v Eurocentru Ostrava – Mgr. Vrkočová
Sobotní Finále velké ceny ZOO. Této soutěže se zúčastnilo 495 družstev, do finále
postoupilo 10 nejlepších. Mezi nimi i družstvo kapitánky Veroniky Michálkové a
kapitánky Nikol Wasserbauerové.
Výtvarné soutěže MALOVANÁ PÍSNIČKA se účastnila 1., 2., 3., 4., 5. třída i ŠD
pod vedením Mgr Hlaváčkové, Lukavcové, Lamschové, Kačmářové a p.
Koperové
Den Země (22.4.) – žáci 6.- 9 .třídy navštívili hornické muzeum v Petřkovicích
1.- 5. tř. navštívila vzdělávací středisko TELEPACE v Ostravě, kde proběhl
výukový program ZVÍŘECÍ REKORDY.

Mateřská škola
Jaro v mateřské škole je protkáno spoustou akcí a zábavy nejen pro děti ,ale také
pro jejich rodiče. Ještě před velikonocemi jsme uspořádali ve školce „malování vajíček“,
kterého se zúčastnily skoro všechny děti se svými doprovody z řad rodičů, babiček aj.
Vyzkoušely si různé techniky práce s dětmi na velikonoční téma.
Dne 22.4. byl Den země, ale protože bylo venku opravdu škaredě, oslavili jsme
tento den ve čtvrtek 24.4. vycházkou do přírody. Děti pozorovaly žabky, rozpoznávaly
brouky, kteří se producírovali na zelené trávě, učily se rozlišovat jednoduché druhy
trav, bylin a květin. Ještě odpoledne ve školce pak děti zaznamenaly na papír svou
kresbou zážitky ze setkání s přírodou.
Ve středu 23.4. proběhlo na mateřské škole Metodické setkání pracovnic
mateřských škol na téma „Regionální tradice ve vzdělávacím procesu mateřských škol“.
Zúčastnilo se jej 16 zástupkyň českých mateřských škol z Píště, Hati, Šilheřovic a
przedskoli z Gminy Krzyzanovice. Velmi rádi jsme přivítali hosty: zástupce Gminy
Krzyzanovice-p. Utrackého, starostu Hati p. Kotláře, starostu Šilheřovic p. Čecháčka a
paní ředitelku ZŠ p. Mertovou. Po vystoupení kroužku Majiček a po přednesení
příspěvků na zadané téma, se rozvinula živá diskuse a všichni zúčastnění si tak mohli
předat své zkušenosti v oblasti vzdělávací činnosti mateřských škol.
V pátek 25.4. odjelo 11 předškolních dětí reprezentovat naši školku na oblastní
kolo Sportovních her mateřských škol Moravskoslezského kraje do Hlučína. Přivezly si
ocenění, medaile a diplomy. Velkým přínosem bylo, že si děti mohly změřit své síly s
„konkurencí“ okolních mateřských škol z celého hlučínska.
Pro další období připravujeme vystoupení dětí na oslavách Dne matek, děti nás
budou reprezentovat na oslavách v Hlučíně. Děti vystoupí na Dni ekologie v Polsku s
písní a básní zaměřenou na ochranu přírody, Majiček nahraje své 3 CD a již dnes
připravujeme výlet pro děti do polského Raciborza, kde v blízké ZOO stráví spolu se
svými polskými kamarády z Przedskola Chalupki celý den.
Ani se nenadějeme a skončí další školní rok. Děti se ještě budou fotografovat,
připravovat své „absolvenské tablo“, a pak se se svými kamarády na prázdniny rozloučí.
Naším cílem je, aby si děti užily do konce školního roku co nejvíce různorodých činností,
zajímavých setkání, zábavy a her.
___________________________________________________________________________

Chtěla bych upozornit Vás rodiče, kteří jste začali chodit na zahradu mateřské
školy v odpoledních hodinách nebo o víkendu, že i když zahrada MŠ teď není oplocená,
je stále majetkem školy, navíc je nyní ve stavu, kdy nedoporučujeme ji využívat.
Probíhají práce na opravách skluzavek a průlezek a nemůžeme tak zajistit bezpečnost
vybavení!
J.N.

ŽÁDÁME OBYVATELE OBCE, KTEŘÍ CHODÍ VENČIT SVÉ PEJSKY
NA TRÁVNÍK PŘED MATEŘSKOU ŠKOLOU ,
ABY SI PO SVÝCH MILÁČCÍCH UKLÍZELI !!!
Děti mateřské školy na botách nosí do školky Váš nepořádek !

TJ Sokol Šilheřovice

pořádá dne 31.5.2008 ve 1300 hodin tradiční

„Turnaj vesnických částí“ ve fotbale, spojený
s oslavou Mezinárodního dne dětí.
Pro naše nejmenší jsme připravili různé atrakce,
například: jízda na poníkovi, okružní jízda
kamionem, atd...
Přijďte všichni povzbudit loňské vítěze:

mužstvo „Kocourkova“, a tak pomůžete vytvořit
opravdu fotbalovou atmosféru.
Tímto se na vás těší
TJ Sokol Šilheřovice

www.ckfilip.cz
150 MISTRŮ POD JEDNOU STŘECHOU
LÉTO 2008

-

DOVOLENÁ NA MÍRU
za zážitky do celého světa……

VYUŽIJTE SLEV ZA VČASNÝ NÁKUP
PROGRAMY PRO ŽENY
Sodexho POUKÁZKY
NÁHRADNÍ PLNĚNÍ
CK FILIP s.r.o., Ostrava, Puchmajerova 7
Tel.: 596 116 086, 724 476 034, mail : info@ckfilip.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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