Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2008
Vážení spoluobčané,
pomalu se blíží období, na které se těšíme úplně všichni, děti i my
dospělí, je to období vánoc. Je to také období, ve kterém je zvykem
trochu bilancovat uplynulý rok, za obec to ale nechám na příští
vydání zpravodaje.
Teď se již děti těší na volno, na dárky, ale také na různé dobroty
vánočního stolu a my dospělí hlavně na chvíle pohody a
odpočinku v rodinném kruhu. Nestresujme se proto
nadměrně s úklidem, nákupy a pečením, raději pamatujme
také o svátcích na ty své blízké, kteří jsou samotní, a které
můžeme potěšit v tomto období alespoň krátkou návštěvou.
Vánoce jsou přece také svátkem setkávání a podělením se
o kousek štěstí s blízkými.
I my jsme nezapomněli na jednu naši občanku, toho času v domově
důchodců, členové sociální komise při radě obce do daného domova
zajeli s malým dárkem sdělit, že máme na paměti každého občana
naší obce.
Vážení spoluobčané, přeji Vám krásné prožití vánočních svátků ve společnosti Vašich
rodinných příslušníků nebo Vašich přátel, přeji pohodu při plápolajících svíčkách, při
vůni jehličí nebo skořice. Také přeji radostné pohledy obdarovaných, pamatujme ale, že
žádný dárek nenahradí úsměv a pohlazení.
Do nového roku 2008 Vám přeji hodně zdraví a štěstí, trpělivosti a tolerance, mnoho
elánu, optimismu, osobních i pracovních úspěchů, ať se Vám splní co nejvíce svých
přání.
Naší obci přeji, aby to bylo místo, kde je hodně spokojených občanů a kde se dobře a
spokojeně žije.
Ing. Martin Čecháček - starosta

Vyznamenání občana naší obce
Vážení občané, s potěšením Vám sděluji, že náš občan pan Tomáš Kuchař byl
vyznamenán zlatou medailí prof. MUDr. J. Janského za 40 bezpříspěvkových odběrů
krve.
Rada obce se rozhodla odměnit pana Tomáše Kuchaře za jeho humánní přístup ke svým
spoluobčanům malým věcným darem.
Za nás všechny mu za toto upřímně děkuji a věřím, že vy všichni najdete vhodnou
příležitost odměnit morálně jeho hluboce lidský postoj.
Ing. Martin Čecháček - starosta

Poděkování za práci a pomoc obci
Obec Šilheřovice touto cestou děkuje všem spoluobčanům za úklid a péči na veřejném
prostranství (sekání trávy před svými ploty, zametání chodníků, cest, úklid sněhu na
veřejném prostranství).
- za včasné hlášení poruch na obecním vodovodu nebo poruchách na vedení el. energie
- paní Michálkové Kristině za péči o zeleň na svahu pod hřbitovem
- hasičům, členům zásahové jednotky za práci na čištění potoka, za účast a pomoc při
obecních akcích
- TJ Sokolu Šilheřovice za pomoc při pořádání obecních sportovních a kulturních akcí
- Klubu důchodců za péči o zeleň před naší tělocvičnou
- Základní škole, bývalé ředitelce paní Mgr. Jindřišce Mertové a současné ředitelce paní
Mgr. Silvii Žvakové, kolektivu učitelů za organizaci a pomoc při organizování a
vystoupení na kulturních akcích, meziškolní olympiádě a reprezentaci obce
- paní Mgr. Ludmile Janoschové za práci v obecní knihovně
- Střední škole hotelnictví, gastronomie a služeb v Šilheřovicích za spolupráci při
obecních akcích
- paní vedoucí učitelce Janě Navrátové a kolektivu mateřské školy za účast na
kulturních akcích a reprezentaci obce, vedoucí folklórního souboru Majiček paní
Barbaře Slavíkové, za reprezentaci obce se souborem Majiček
- panu faráři Mgr. Petru Huvarovi za spolupráci při organizování společných kulturních
akcí
- panu Josefovi Rymrovi za péči o náš hřbitov
- paní Mgr. Elišce Dorníkové za práci kronikářky
- správcům tělocvičny - panu Teodoru Kučatému a Lumírovi Dorníkovi
- poděkování patří také všem členům zastupitelstva obce, členům výborů a komisí za
práci na rozvoji obce
- pracovníkům obecního úřadu za spolupráci při organizování kulturních akcí a práci
pro obec
- pracovníkům údržby obce a ČOV za práci pro obec
Ing. Martin Čecháček - starosta

Tříkrálová sbírka
Začátkem roku 2009 se opět uskuteční Tříkrálová sbírka spojená s přinesením poselství
lásky, míru a pokoje, tedy s tříkrálovým koledováním.
Jak hovoří statistika minulých let, toto Tříkrálové koledování není našim občanům
lhostejné, našlo si své pevné místo v naší obci, někteří koledníky netrpělivě vyhlížejí.
Občas se ale stává, že koledníci se s občany minou, protože toto období je obdobím
návštěv i zimních dovolených.
Z tohoto důvodu bude po dohodě s naším panem farářem Mgr. Petrem Huvarem v době
konání sbírky po novém roce jedna zapečetěna pokladnička umístěna na Obecním úřadě
pro ty, kteří se z různých důvodů minou s koledníky a zároveň chtějí přispět na účely
sbírky.
Tímto se může každý podílet na naplnění cílů sbírky, na pomoci pro ty, kteří jsou
odkázáni na pomoc a podporu druhých.
Ing. Martin Čecháček - starosta

Poděkování členům SDH
Vážení občané, touto cestou děkuji členům naší zásahové jednotky při SDH
v Šilheřovicích za včasný zásah při dalším požáru na katastru naší obce, tentokrát při
požáru pojízdného včelínu v lokalitě vedle komunikace směr osada Paseky. Tato
nelehká, nebezpečná, ale záslužná práce našich hasičů si zaslouží naše morální ocenění.
Ing. Martin Čecháček - starosta

Mateřská škola Šilheřovice
Rok 2008 se chýlí ke svému konci a v naší mateřské škole vzpomínáme nad fotografiemi,
co všechno se letos událo, co nového jsme se naučili, jakými zkušenostmi se obohatili.
Bylo toho hodně.
Začátkem prosince jsme na adventních trzích mimo jiné prezentovali výstavu k 80.
výročí založení Mateřské školy v Šilheřovicích. Sešlo se kromě oficiálních hostů a
sponzorů také několik bývalých zaměstnanců, kteří se tak “přenesli“ do let dávno
minulých, potěšili se vystoupením dětí a společně si popovídali.
Do konce prosince nás ještě leccos čeká a pak už se spolu s našimi nejmenšími budeme
těšit na krásný vánoční čas.
Rádi bychom poděkovali všem sponzorům za jejich přízeň a podporu. Zvlášť děkujeme
paní Ritě Struhalové za výborný nápad se sbírkou již neplatných padesátníků na
zakoupení hraček do MŠ.

Do nadcházející doby vánoční Vám všem příznivcům i všem spoluobčanům
přejeme pohodu a radost a v celém dalším roce ať Vás provází láska a zdraví, ať
jste šťastni a spokojeni !
Kalendář 2009
Dětský folklórní soubor „Majiček“ při MŠ Šilheřovice oslaví v dubnu 2009 své
10. narozeniny. K této příležitosti jsme vydali kalendář na rok 2009, formátu A4, s
fotografiemi z různých vystoupení. Jsou na nich děti, které do „Majičku“ chodily i
v dřívějších letech. Přijďte se podívat a koupit si kalendář k užitku i na památku. Prodej
v MŠ, cena 100,- Kč.
Vedoucí souboru Barbara Slavíková

SDH Šilheřovice
Dne 28. listopadu 2008 proběhla na hasičské zbrojnici domácí zabijačka, tímto bychom
chtěli poděkovat všem zúčastněným za spolupráci a hlavní poděkování patří p. Janu
Kačmářovi, který již poněkolikáté věnoval svůj volný čas dobrému zdaru naší akce.
Děkuje SDH

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 17. ledna 2009 v 15.30 hodin v restauraci Na Náměstí.
zve výbor SDH

Akce Základní školy v listopadu a prosinci 2008
Listopad

5.11. - proběhla na naší škole akce Ochrana člověka za mimořádných událostí, v níž se
žáci dozvěděli, jak se chovat v případě nebezpečí. Druhá část se uskuteční na jaře.
7.11. - 20 žáků z vyššího stupně se zúčastnilo soutěže v ZOO Ostrava na téma: PLAZI
I. kategorie – 6. a 7. třída, II. kategorie – 8. a 9. třída (Mgr. Vrkočová)
9.11. - 12 žáků navštívilo v neděli s Mgr. Válovou divadelní představení Rusalka.
11.11. - účast žáků na pietním aktu u příležitosti Dne veteránů na místním hřbitově
11.11. - 4. třída se zúčastnila výtvarné soutěže „Česká kvalita“ (listopad – měsíc kvality)
14.11. - 9. třída navštívila katedru chemie a fyziky přírodovědné fakulty Ostravské
Univerzity. Všichni si vyzkoušeli práci, v laboratoři v jiném prostředí.
19.11. - SCIO testy pro 9. třídu – seznámení s možnou metodou testování žáků v českém
jazyce, matematice, anglickém jazyce a obecně studijních předpokladech.
19.11.- Fotografování 1. tř. Region OPAVSKO uveřejnil na svých stránkách fotografii
žáků 1. třídy.
21.11. - 1. - 5. ročník navštívil kino v Hlučíně – filmové představení „Nejkrásnější
hádanka“, výstavu Slabikářů a městskou knihovnu.
24.11. - se uskutečnily třídní schůzky v 1. - 9. ročníku. Vycházející žáky navštívili
náboráři několika středních škol ze širokého okolí.
25.11. - Základní škola v Chalupkách pořádala tradiční Andřejkovou diskotéku, na
kterou pozvala naši 9. třídu (dozor zajistily paní učitelky Válová a Obermanová).
Prosinec
3.12. - proběhla inventarizace majetku na Základní škole
5.12. - INFORMA Ostrava – žáci 8. a 9. třídy získali podrobné informace o možnosti
studovat na středních školách nebo učebních oborech.
5.12. - Mikulášská diskotéka – Unie rodičů stejně jako každým rokem pořádala pro děti
tuto zábavnou diskotéku. Letos přijalo pozvání i 16 dětí z družební školy v
Chalupkách se svými pedagogy a rodiči. Tentýž den obdarovávali i strašili čerti,
andělé i Mikuláš (žáci 9.třídy) občany obce Šilheřovice.
5.12. - se uskutečnil rukodělný pořad v Základní škole: OD ADVENTU DO VÁNOC, ve
kterém si žáci 1. - 5. třídy mohli vyzkoušet různé techniky výroby vánočních
předmětů.
10.12 - ve školní družině už naděloval Ježíšek dárky, aby si děti mohly pohrát ještě do
vánočních prázdnin
10.12.- výstava betlémů na Slezskoostravském hradu navštívila 6. - 9. třída se svými
třídními učiteli
11.12.- celá Základní škola navštívila výstavu v MŠ k 80. výročí jejího založení
15.12.- výtvarná soutěž „Kůň – terapeut“, své výkresy poslala 4., 5., 6. a 7. třída
15.12. - vánoční vystoupení literárně-dramatického kroužku v MŠ pod vedením
Mgr. Lukavcové

17.12.- 15 žáků 8. a 9. třídy se zúčastní školního kola olympiády z českého jazyka.
17.12. - vánoční vystoupení literárně-dramatického kroužku pro rodiče
(Mgr. Lukavcová)
19.12.- vánoční výstava výtvarných prací žáků v sále Obecního úřadu Zpívání u
stromečku. Koncert žáků a kulturní program pod vedením Mgr. Válové
19.12.- literárně-dramatický kroužek vystoupí ve škole pro děti 1. - 3. třídy

Vánoce – korálky zvyků začínající 1. adventní nedělí, jež se navlékají na kouzelnou
nitku, na jejímž vrcholu se třpytí kouzlo Štědrého dne. I my, žáci a učitelé, tyto korálky
přenášíme do všech hodin prostoupených kouzelnou předvánoční atmosférou.
Zapomenout na veškeré shánění vánočních dárků, na často přehnané přípravy, a tak se
pozastavit opět nad odcházejícími dny končícího roku. Rozdat si především neviditelné
dárky štěstí, lásky a porozumění.
V této atmosféře chceme všem příznivcům naší školy, rodičům a nejbližším kamarádům
popřát spokojené Vánoce, mnoho školních i osobních úspěchů v nadcházejícím roce
2009.
Žáci a zaměstnanci Základní školy

POZVÁNKA
Základní škola Šilheřovice Vás srdečně zve na tradiční

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
výtvarných prací žáků
v pátek 19. 12. 2008 od 8.00 do 20.00 hodin
v sále Obecního úřadu
T ě š í m e s e n a V á s !!!

Obec Šilheřovice pořádá

ADVENTNÍ KONCERT
dne 19. prosince 2008 v 16.00 hod.
v kostele Nanebevzetí Panny Marie

na programu:

Giovanni P. da Palestrina, Johann Walter,
Ludwig van Beethoven, Josef Vejvoda,
Milan Krajňák, Ladislav Kajstura,
Jaromír Hnilička, Wolfgang Amadeus
Mozart, Bernard Flies, Josef Schantl

Účinkuje:

PAVEL KOZEL – Baryton
sólista opery Národního divadla
moravskoslezského

KAEMIKA CORNI
komorní soubor Janáčkovy filharmonie

Věra Bartošová, Tomáš Pražák, Karel Čurda,
Milan Krajňák - lesní rohy

Dne 19. prosince 2008 od 17.00 hod.
před obecním úřadem
proběhne 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.
Srdečně zve Obec Šilheřovice

Přehled plesů v roce 2009
11. ledna
16. ledna
31. ledna
7. února
14. února
21. února

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

Dne 16. ledna 2009 od 20.00 hodin se uskuteční v obecním sále

OBECNÍ PLES.
K tanci jako loni zahraje hudba Klasik.
Vstupné je 90,- Kč, předprodej vstupenek proběhne od 7. ledna 2009 na Obecním úřadě
Šilheřovice u sl. Lenky Klapcové.

Kolektiv obecního úřadu přeje všem občanům Šilheřovic krásné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí do nového roku 2009.
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