Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2007
Vážení spoluobčané,
nejen pohledem do kalendáře, ale také na světelnou výzdobu
v našich ulicích vidíme, že rok uplynul a pomalu přichází
jedno z nejkrásnějších období, vánoční svátky.
Je to období, které nás svou neopakovatelnou atmosférou
vyzývá zapomenout na shon, k zastavení se a meditaci,
k věnování se dětem a rodině. Také je to vhodná příležitost
vzpomenout na ty naše blízké, kteří již nemohou být mezi námi.
Je na každém z nás, jak dokážeme prožít co v nejlepší pohodě
nadcházející svátky. Nejkrásnější dárek pod stromečkem
pro všechny z nás asi znamenají veselé a mile překvapené oči
P. F. 2008
našich blízkých.
Připravili jsme pro Vás ve spolupráci s naší farností ve čtvrtek
20. 12. v 18.00 hodin adventní koncert v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kde vystoupí sólista
opery Národního divadla moravskoslezského Pavel Kozel a doprovázet ho bude Slezské
Žesťové kvinteto.Vystoupí také Lenka Sedláčková.
Vážení spoluobčané, přijďte si poslechnout tóny adventní hudby která nám pomůže uklidnit
mysl a naplnit ducha.
Na závěr mi dovolte, abych Vám popřál šťastné a veselé prožití svátků vánočních, Nového
roku a hodně štěstí a zdraví v roce 2008.
Ing. Martin Čecháček, starosta

Schengenský prostor se rozšíří 21.prosince
V noci z 20. na 21. prosince se Česká republika stane součástí takzvaného schengenského
prostoru, k tomuto datu vstoupí v platnost dohoda o postupném odbourávání kontrol na
vnitřních společných hranicích členských států Schengenu. Schengenský prostor je založen na
myšlence, že kontroly jsou jen u vstupu do něj. Jakmile do prostoru někdo vstoupí, tak už při
cestách do jiných zúčastněných států nemusí žádnými hraničními kontrolami procházet.
Prvotní schengenská dohoda byla podepsána dne 14. června 1985 na palubě kotvící lodi
Princezna Marie - Astrid na řece Mosele v Lucembursku zástupci Belgie, Nizozemska,
Lucemburska, Německa a Francie, pak 19. června 1990 opět v Schengenu byla podepsána
prováděcí úmluva.
Pro nás to znamená, že v pátek 21. prosince již při cestování do Polska, ale i do jiných
členských států schengenského prostoru nás na hranicích nebude odbavovat příslušník
pohraniční policie, projedeme bez kontroly, tyto budou jen na již zmíněných vnějších
hranicích. Závora na hraničním přechodu Bohumín - Chalupki bude v pátek již odstraněna,
chybět nám určitě nebude.
Ing. Martin Čecháček

Zpráva kulturní komise
Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vás seznámit s činností kulturní komise pro rok 2007. Začínali jsme hned na
začátku roku obecním plesem. Ples byl velice pěkný a chtěli bychom poděkovat všem kdo se na
něm podíleli, dále pak Unii rodičů při ZŠ Šilheřovice, p. Kristýně Rymerové za výzdobu, všem
pracovníkům obecního úřadu.
Pak jsme 1. února za účasti starostů z okolních vesnic otvírali novou tělocvičnu, slavnost byla
velice pěkná a náš nový sportovní stánek dnes slouží všem, jak škole a učilišti, tak i místním
sportovcům a sportovcům sousedních obcí.
Následovaly další akce. Se spolkem důchodců jsme shlédli divadelní představení dne 11. dubna
a 13. června v Ostravě. S KDU-ČSL jsme připravili smažení vaječiny. Vítání občánků
proběhlo ve spolupráci s dětmi z Mateřské školky dne 10. června a 2. prosince.
Jako každoročně Šilheřovický odpust proběhl za pěkného počasí a ve vší parádě s kolotoči a
stánky. Bohužel to se nedá říct o akci pivní slavnosti, kde nás zaskočily lijáky a tuto akci jsme
museli pro nepříznivé počasí zrušit. To ale neznamená, že pro rok 2008 s ní nepočítáme.
Naší hlavní slavností byly oslavy naší obce – 630 let. Tento krásný svátek jsme oslavili dne 22.
září na hřišti JT Sokol. Různé atrakce za účasti mažoretek, skupiny historického šermu a
vrhačů ohně, jízdy kočárem, na ponících, skákací hrad pro děti a vystoupení dětí z naší školy
přispělo ke krásnému odpoledni zakončeného diskotékou p. Jačanina. Chtěl bych se proto
ještě jednou k tomuto svátku vrátit poděkováním všem těm, co se na něm jakýmkoliv
způsobem podíleli, p. Paukemu a p. Vraníkové za přípravu plátna se slavnostním nápisem, p.
Hasoňovi za psaní obecních plakátů na kulturní akce, dále pak TJ Sokolu, všem obsluhujícím
ve stáncích a všem zaměstnancům obecního úřadu, panu starostovi a jeho zástupci a
spolupracovníkům kulturní komise. Dále patří poděkování hasičům, kteří se svou technikou
přispěli k zdárnému průběhu této slavnosti a v neposlední řadě p. Dorníkovi, který slavnost
komentoval. Ještě jednou všem děkujeme. Slavnostní mše proběhla 10. listopadu.
Dne 11. listopadu proběhlo Kladení věnců u příležitosti Dne veteránů.
Blížíme se k závěru výčtu našich aktivit, ještě je třeba přiblížit Vám závěr roku.
Vážení spoluobčané příjměte pozvání na
ADVENTNÍ KONCERT
který se koná dne 20. prosince 2007 v 18.00 hodin v našem kostele.
Vánoční náladu navodí Pavel Kozel, sólista opery Národního divadla moravskoslezského,
Lenka Sedláčkova a Slezské žesťové kvinteto ve složení Pavel Hanslík (1. trubka), Karel
Bednář (2. trubka), Karel Čurda (lesní roh), Vladimír Ševčík (trombón) a Miroslav
Pecháček (tuba).
Dne 21. prosince 2007 v 17.00 hod. proběhne naše již tradiční akce
ZPÍVÁNÍ U STROMEČKU.
Přijďte si poslechnou vánoční koledy v podání dechové hudby a z úst dětí Mateřské a
základní školy, občerstvit se vánočkou, cukrovím či hrachovou polévkou a zahřát se
svařeným vínem, čajem i s rumem a medovinou.
Jste srdečně všichni zváni oslavit spolu s námi Vánoce a příchod Nového roku.
V novém roce začínáme
OBECNÍM PLESEM,
který proběhne dne 25. ledna 2008 v kinosále.
K tanci jako loni zahraje hudba Klasik.
Vstupné je 70,- Kč, předprodej vstupenek proběhne od 7. ledna 2008 na obecním úřadě.

Na závěr bychom chtěli všem ještě jednou poděkovat a popřát hojnost radosti do vánoc a
ve zdraví a pohodě začít nový rok 2008.
Kulturní komise a zaměstnanci OÚ

Přehled plesů v roce 2008
4. ledna
6. ledna
19. ledna
25. ledna
27. ledna
1. února

Rodičovský ples Unie rodičů
Dětský ples Unie rodičů
Hasičský ples
Obecní ples
Maškarní ples MŠ
ples TJ Sokol

Vzpomínka na Josefa von Eichendorffa
V letošním roce si připomínáme 150 let od chvíle, kdy zemřel –
Josef Karel Benedikt, svobodný pán Eichendorff - básník tří srdcí
Narodil se 10. března 1788 na rodovém zámku v Lubovicích u Ratiboře v nynějším polském
Slezsku, kde měla rodina tehdy značný majetek. Pocházel ze staré slezské katolické rodiny
jako druhorozený syn Adolfa von Eichendorfa. Ze sourozenců přežili dětská léta ještě bratr
Vilém, který také rovněž psal verše a sestra Luisa. V mládí trávil mnoho času na rodinných
statcích v okolí Ratiboře, několikrát pobýval na zámku v Šilheřovicích, také v Sedlnici u
Příbora a na panství Kravaře. Naučil se dobře polsky a mezi starousedlíky sbíral lidovou
tvořivost, kterou později přetvářel do svých literárních děl.
Josefovi se dostalo velmi pečlivého vzdělání. Po absolvování gymnázia ve Vratislavi začal roku
1805 studovat práva v Hale, odkud přešel po dvou letech do Heidelbergu. Tam se seznámil
s mnoha romantickými básníky. V roce 1810 dokončil právnická studia ve Vídni a o čtyři roky
později se oženil a vstoupil do pruských státních služeb, aby měl pevný zdroj příjmů pro
rodinu. Od roku 1844 byl penzionován a teprve se mohl soustavněji věnovat činnosti literárně
historické a žurnalistické.
Poslední dva roky života trávil Josef Eichendorff po smrti manželky u dcery Terezy v Nyse.
Tam také podlehl zápalu plic a 26. listopadu 1857 zemřel a je tam pochován.
Josef von Eichendorff považoval za svou rodnou zemi Slezsko a hovořil o ní vzhledem
k národnostnímu složení obyvatel jako o zemi „tří srdcí“.
Ing. Martin Čecháček

Základní škola Šilheřovice
A opět jsou tady dny plné příprav, zvýšených nákupů, především však dny kouzelného
očekávání. Ano, Vánoce jsou již přede dveřmi. Svátky, které nám nabízejí chvilky radosti,
odpočinku, ale i rozjímání nad pozvolna odcházejícími okamžiky roku 2007 a zamyšlení se nad
předsevzetími přicházejícího nového roku.
I v naší škole se tyto dny mění ve stále svátečnější, kdy ze všech tříd se line vůně jehličí,
ozývá se jiskrný zpěv známých koled.
Vánoční stromky zdobí chodby školy a rozzářily oči všech našich školáčků, kteří svá
skrytá přání odtajňují při každé vhodné příležitosti. Prostě vánoční atmosféra prostoupila
celým vyučovacím procesem.
S výsledky práce našich žáků se pravidelně v obecním zpravodaji seznamujete, a proto
dovolte, abychom my, zaměstnanci a žáci naší školy, popřáli vám všem spokojené, šťastné a
štěstím prosluněné vánoční svátky, mnoho osobních úspěchů a pevné zdraví v roce 2008.
Mgr. Mariána Válová

POZVÁNKA
Základní škola Šilheřovice Vás srdečně zve na tradiční
VÁNOČNÍ
VÝSTAVU
P R A C Í Ž Á K Ů ZŠ

Výstava se uskuteční v pátek 21. 12. 2007
od 9.00 hodin do 20.00 hodin
v sále Obecního úřadu
Z mateřské školy:
Měsíc prosinec nás obšťastnil nepříjemnými virózami, chřipkami a zápaly plic, dětem
to ale neubralo nic na dobré náladě, se kterou očekávaly Mikulášskou nadílku. Připravily si
krátké vystoupení plné básniček a písniček, aby si udobřily jednoho čerta, který měl ale
zrovna dobrou náladu a děti nijak nezlobil. Mikuláškovi se představil Majiček, ale také
všechny děti i sourozenci dětí mateřské školy. Nadílka se povedla a snad byli všichni spokojeni.
V pátek 14. 12. 2007 uspořádala Mateřská škola ve spolupráci s Obcí Šilheřovice
adventní koncert pod názvem „Vánoční setkání se zpěvem, kytarou a varhanami“.
V Šilheřovicích není moc příležitostí, jak se setkat s vážnou hudbou. Je trochu zarážející, že
kdyby nebylo rodičů dětí, kterým na koncertu vystoupily jejich děti, byli v kostele převážně
důchodci a děti školou povinné. Střední generace nemá asi čas a ani chuť poslechnout si něco
jiného než běžnou hudbu, která nás všude obklopuje. Přijely děti z Przedskola Chalupki a také
děti naší Mateřské školy zazpívaly několik koled. Bylo dojemné pozorovat dojetí v očích
maminek, kterým leckdy ukápla slzička.
Děkujeme všem, kteří jste přišli a kteří jste věnovali čas a finanční částku na vstupné.
Výtěžek bude věnován zčásti na pokrytí nákladů v Kostele Nanebevzetí Panny Marie, za
zbylou částku budou nakoupeny hračky pro děti naší mateřské školy.
Třpytivý pozdrav sněžných vloček,
hodně dárků pod stromeček,
radost a klid na Vánoce,
hodně štěstí v Novém roce!
Přejí děti a zaměstnanci MŠ Šilheřovice

SDH Šilheřovice

Sbor dobrovolných hasičů Šilheřovice přeje všem svým členům a občanům obce příjemné
prožití vánočních svátků a šťastný nový rok.
Zároveň si dovolujeme pozvat členy hasičského sboru na Výroční schůzi, která se koná
v sobotu 5. ledna 2008 v 17.00 hodin v restauraci Na Náměstí.
za výbor SDH Kolaska Verner
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