Šilheřovický zpravodaj
Říjen 2008

Vážení spoluobčané,
úvodem tohoto zpravodaje Vás chci informovat o rozšíření možností úhrady vodného a
stočného zavedením klasických poštovních poukázek.
V měsíci říjnu jste obdrželi do svých poštovních schránek klasickou poukázku na vodné
a stočné, již vyplněnou, s údaji o množství odebrané vody a zároveň s vyčíslenou
finanční částkou k provedení úhrady. Vyslyšeli jsme tak početnou skupinu našich
spoluobčanů, kteří z časových důvodů volí úhradu vodného zaplacením na poště anebo
bezhotovostně převodem ze svého účtu, třeba i příkazem podaným internetem. Pro
občany, kteří raději chtějí provést úhradu hotově, tato možnost zůstává. Kdo bude chtít
provést úhradu klasicky do pokladny, dostaví se s obdrženou poukázkou na obecní úřad
a zaplatí hotově v pokladně. Výhodou doručení poukázek do Váších schránek je
okamžitá znalost výše částky k zaplacení a možnost zaplacení vícero způsoby.
Obdržení poukázky se rozumí také jako výzva k zaplacení, toto by mělo nastat do dvou
týdnů po doručení poukázky do Vašich schránek.
Ing. Martin Čecháček
starosta

Poděkování hasičům
V sobotu 11. října ve dni pracovního volna provedli níže uvedení členové zásahové
jednotky našich hasičů ve spolupráci z obecním úřadem vyčištění potoka od náletových
dřevin, různých kamenů a věcí, které do potoka nepatří a bránili v průtoku. Čištění
potoka proběhlo v úseku od ulice Sokolské až po ulici Ovocnou. Kamení a náletových
dřevin z tohoto úseku byl plný traktorový přívěs.
Za projevenou iniciativu si uvedení členové zásahové jednotky zaslouží naše poděkování.
Účastníci brigády:
Bašista Michal, Rumpa Roman, Michálek Lubomír, Matuška Karel, Hruška Petr.
Ing. Martin Čecháček
starosta

Parkování na místních komunikacích
V poslední době se místy v naší obci rozmáhá trvalé parkování na místních
komunikacích, které jednak částečně brání v silničním provozu a pak v údržbě
komunikace.
Upozorňujeme, že k parkování v obci slouží vyhrazená parkoviště. Pokud se situace
nezlepší, bude řešena ve spolupráci s Odborem dopravy a silničního hospodářství
v Hlučíně, popřípadě dopravní policií.
Obecní úřad

Prezentace obcí v Hlučíně
V neděli 26. října proběhla v Kulturním domě v Hlučíně prezentace obce Šilheřovice a
obce Vřesina. Naši obec reprezentoval soubor z mateřské školky Majiček pod vedením
paní učitelky Marcely Šlosárkové a kroužek Rytmiky složený ze žáků první až sedmé
třídy naší základní školy pod vedením paní učitelky Mgr. Pavly Kačmářové.
Vystoupení všech našich dětí se setkalo z velkým uznáním, děti si vedli dobře, patří jim
naše poděkování, a samozřejmě také jmenovaným učitelům za vzornou přípravu,
rodičům za obětavost a zajištění dopravy dětí z MŠ, paní ředitelce Mgr. Silvii Žvakové
za ostatní organizaci a zajištění dopravy pro děti základní školy.
Ing. Martin Čecháček
starosta

Pro majitele psů
V poslední době se stále více objevují před domy na chodnících psí výkaly. Mnoho
občanů se snaží před svým plotem udržovat posekaný trávník, čistotu a pejsci jim toto
znesnadňují. Také to nedává o obci dobrý dojem mezi turisty, kteří navštěvují naší obec,
místo toho, aby si prohlíželi naší obec musí se sklopenou hlavou kontrolovat, aby
náhodou do něčeho nešlápli. V dnešní době na tyto psí exkrementy existují patřičné
sáčky a patří k běžné kultuře tyto sáčky používat a exkrementy odstraňovat, proto
prosíme majitele pejsků, aby si takového sáčky pořídili a při venčení svých psů tyto
sáčky používali. Věříme, že se toto ujme i v naší obci a zároveň děkujeme za udržování
čistoty.

Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce dne 26. června 2008
Zastupitelstvo obce schválilo:

1. Rozpočtové úpravy obce č. 3/2008 (zkontrolovat kapitolu 3639/6122),
2. Převedení parcely č. 396/5 z Pozemkového fondu ČR do majetku obce Šilheřovice,
3. Obecně závaznou vyhlášku obce Šilheřovice č. 1/2008 o systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
poplatku za komunální odpad,
4. Nákup oficiální vývěsní skřínky za cca 20.000,- Kč.

Zastupitelstvo obce neodmítlo:
1. Spolupráci s francouzskou obcí Carentoir.
Zastupitelstvo obce pověřilo:
1. Starostu obce k přizvání Ing. Hany Gelnarové na poradu zastupitelstva obce –
prezentace Komunitního plánování sociálních služeb (společné plánování obcí
Hlučínska).
2. Starostu obce k dalšímu jednání s TJ Mittal Ostrava ohledně zřízení věcného
břemene vstupu a vjezdu na parcelu č. 1477, převedení části této parcely na obec a
zplnomocňuje starostu obce k podpisu smlouvy.
3. Starostu obce k jednání o převodu části parcely č. 1442/1, 1443/1 a 1443/3
z majetku TJ Mittal Ostrava do majetku obce a zplnomocňuje starostu k podpisu
smlouvy.

Rada obce se v období měsíce září – říjen 2008 zabývala:
• Nabídkou fa Gepro spol. s. r.o. na přípravu mapy obce s názvy ulic a popisnými
čísly
• Plánem sociálních služeb
• Žádosti o provedení opravy v obecním bytě
• Smlouvami o zřízení věcného břemene
• Stanovením nájemného pro budovu u školky
• Postupy k zřízení Czech POINTU
• Opravou schodiště ke kostelu
• Benefiční akcí Města Kravaře
• Rozpočtovými úpravami obce
• Webovými stránkami základní a mateřské školy
• Delegací představitelů obce do obce Radka v Maďarsku
• Kontrolou České inspekce životního prostředí na ČOV
• Žádostmi o změnu vývozu komunálního odpadu
• Obecně závaznou vyhláškou obce Šilheřovice č. 1/2008
• Výběrovým řízením na opravu komunikace na ulici Studená
• Nabídkou fa Eter na zařazení do telefonního seznamu
• Žádostmi o odprodej obecních pozemků
• Žádosti o snížením nájmu za rok 2008
• Poskytnutím finančního příspěvku nadaci
• Žádosti o navýšení četnosti autobusové linky 68
• Žádosti o změnu Územního plánu obce Šilheřovice
• Nabídkou služeb psího útulku
• Poskytnutím dotace Moravskoslezského kraje z programu „Rozvoje venkova“
• Informacemi o výstavbě bioplynové stanice v areálu Cihelny v Hlučíně – postoj
Sdružení Mikroregionu Hlučínska
• Smlouvou o dílo na změnu č. 5 ÚP obce Šilheřovice
• Doplatkem elektrické energie Základní školy Šilheřovice
• Výběrovým řízením „Výměna oken na OÚ Šilheřovice“
• Poskytnutím účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje pro
jednotku SDH
• Žádosti o řešení vytápění kadeřnictví v budově č. p. 19
• Výroční zprávou o činnosti Základní a mateřské školy Šilheřovice
• Nákupem nové pračky na OÚ
• Pověřením starosty obce zadání vypracování projektu na vodovodní přeložku na
parcele č. 396/5 a 396/6
• Žádostmi o vyčištění a zpevnění břehů potoka
• Nabídkou na instalaci bankomatu
• Stavbou „Schodiště a opěrná zeď ke kostelu a demolici části budovy č. p. 19
• Výpovědi z nájmu obecních pozemků
• Nabídkou na zpracování digitální mapy
• Výpovědi účetní obce
• Projektem ozelenění hřbitova
• Úklidem chodníku v obci
Nově najdete výpisy z Usnesení Rady obce na našich webových stránkách
www.silheřovice.cz – rada obce

Výsledky voleb v obci Šilheřovice
Výsledky voleb do zastupitelstva kraje 17. - 18. 10. 2008

Obec Šilheřovice volební okrsek č. 1

Kraj Moravskoslezský

Počet osob zapsaných do výpisu do stálého a zvláštního seznamu voličů
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů
Procento volební účasti

1250
406
374
32,56%

Výsledky hlasování pro strany:
Číslo

Název strany

1.

KSČM

počet platných hlasů

platné hlasy v %

29

7,7

59

15,8

12.

KDU - ČSL

18.

Strana zelených

9

2,4

19.

Moravané

5

1,3

24.

Osobnosti kraje

5

1,3

27.

Národní strana

1

0,3

37.

SDŽ - Strana důstojného života

2

0,5

44.

Demokracie

1

0,3

47.

ODS

76

20,3

48.

ČSSD

185

49,5

53.

Dělnická strana

2

0,5

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky 17. - 18. 10. 2008 – 1. kolo

Obec Šilheřovice volební okrsek č. 1

Číslo volebního obvodu - 72 Ostrava - Město

Počet osob zapsaných do výpisu do stálého a zvláštního seznamu voličů
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů
Procento volební účasti

1249
367
332
29,70%

Výsledky hlasování pro kandidáty
Číslo Kandidát (strana)

počet platných hlasů platné hlasy v %

1.

JUDr. Alois Dlouhý (Nezávislí)

13

3,9

2.

Ing. Norbert Havlík (KDU-ČSL)

58

17,5

3.

Blanka Štěpánová (Nezávislí demokraté)

20

6

4.

RSDr. Ing. Věra Flasarová (KSČM)

22

6,6

5.

Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc. (ODS)

79

23,8

6.

MUDr. Petr Guziana (ČSSD)

140

42,2

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky 24. - 25. 10. 2008 – 2. kolo

Obec Šilheřovice volební okrsek č. 1

Číslo volebního obvodu - 72 Ostrava - Město

Počet osob zapsaných do výpisu do stálého a zvláštního seznamu voličů
Počet odevzdaných úředních obálek
Počet platných hlasů
Procento volební účasti

1251
186
186
14,95%

Výsledky hlasování pro kandidáty
Číslo Kandidát (strana)
5.

Prof. Ing. Václav Roubíček, CSc. (ODS)

6.

MUDr. Petr Guziana (ČSSD)

počet platných hlasů platné hlasy v %
55

29,6

131

70,4

Akce Základní školy v září a říjnu 2008 a mimoškolní činnost
1.září nastoupilo do naší školy 140 žáků, z toho 22 dojíždí z Pasek a Ostravy.
Základní škola vyučuje v 1.,2.,6. a 7. ročníku podle ŠVP s názvem ŠKOLA PRO
KAŽDÉHO, ve zbývajících ročnících probíhá výuka podle vzdělávacího programu
Základní škola, č. j. 16 847/96 – 2.
Naše Základní škola nabízí žákům každoročně mimoškolní aktivity v podobě kroužků.
Některé z nich se staly již tradicí, jiné jsou v letošním školním roce novinkou.
Kroužky zahájily ve většině případů činnost v říjnu.

Rytmika - na taneční hodiny tohoto kroužku se letos přihlásilo 33 dětí z 1. - 6. ročníku.
Přijali jsme mezi sebe nové talentované žáky z 1. třídy, kterým přejeme hodně úspěchů a
radosti z pohybu. Letos pracují opět pravidelně 2 skupiny 1x týdně. První skupina má
17 členek, které se učí ladnosti a práci s náčiním, druhá skupina je smíšená a
specializuje se na párové country tance, akrobacii a estetiku pohybu. Nacvičuje v ní 16
starších dětí. Všichni se těšíme na taneční kreace a na legraci, o kterou není v tomto
kroužku nouze.
Vedoucí kroužku Mgr. Pavla Kačmářová

Informatika – probíhá každé pondělí od 14.00 h do 14.45 h a je určen žákům od 3.
ročníku.
V letošním školním roce ho navštěvuje 7 dětí. Pro mladší žáky kroužek slouží jako
příprava na samostatnou výuku, pro starší žáky slouží jako rozšiřující kurz. Mladší žáci
se zde seznamují se základními funkcemi počítače, učí se pracovat s textovými a
tabulkovými editory, seznamují se s využitím a práci na Internetu, založí si vlastní emailovou adresu, naučí se pracovat s encyklopedií na Internetu a vyhledávat stránky
potřebné pro výuku, samozřejmě se nezapomíná na počítačové hry (např. Sudoku, Walle,...). V programu Malování se děti naučí ovládání myši a vyzkouší si namalovat různé
obrázky. Důraz je rovněž kladen na dodržování autorských práv, dodržování
základních hygienických zásad při práci s počítačem a bezpečnosti na Internetu.
Vedoucí kroužku Mgr. Martina Vrkočová

Kroužek ručních prací a vaření – tento kroužek navštěvuje 7 dívek z 9. třídy a 2
dívky ze 7. tř.
Scházíme se 2x za měsíc ve školní kuchyni. Děvčata se učí připravovat velice jednoduché
nenáročné pokrmy, které pak zvládnou udělat i doma. Tradičně každým rokem na
„Vánoční výstavku“, kterou pořádá škola, se děvčata snaží vyrobit malé výrobky

s vánočními motivy. Na naší první schůzce děvčata upekla „šneky“ ze slaného těsta na
pizzu plněné šunkou a sýrem. Všem moc chutnalo!
Vedoucí kroužku Ing. Jarmila Obermanová

Seminář z českého jazyka – navštěvuje 11 žáků 9. ročníku, kteří jsou zde připravováni
především k úspěšnému zvládnutí přijímacího řízení na střední školy, seznamují se s
různými druhy testů, připravují a tvoří své první literární pokusy (zprávy a fejetony ze
života třídy). Snažíme se vhodnou formou vzbuzovat u vycházejících žáků lásku ke
knihám. Výuka v tomto kroužku probíhá každou středu od 7.00 do 7.45 h.
Vedoucí semináře Mgr. Mariána Válová

Kroužek „Angličtina hrou“ - probíhá ve čtvrtek 1x za 14 dní od 14.00 do 15.30 hod. Je
přihlášeno 14 dětí z 6., 7. a 8. ročníku. Hlavní náplní kroužku je procvičování slovní
zásoby ve formě křížovek a hádanek, včetně skupinových her a soutěží, je rovněž
zaměřen na poslechovou část prostřednictvím anglických písní, které nazpívaly děti v
Velké Británie. V letošním roce pochází každá píseň z určitého ročního období. Děti
mají také možnost vyzkoušet si zpěv těchto písní zábavnou formou, aby se cítily
příjemně, uvolněně a bez stresu. Vedoucí kroužku Mgr. Zdeňka Veselá
Keramika – bude probíhat každý sudý čtvrtek od 13.00 do 14.30 h. Je přihlášeno 15
žáků.
Děti se naučí vytvářet z keramické hlíny a budou využívat různé techniky. Své výrobky
po vypálení a vybarvení engobovými či glazurními barvami si odnesou domů. Během
roku se uskuteční prezentace výrobků na výstavách ve škole, na Obecním úřadě v
Šilheřovicích a hlučínském muzeu. Při práci s hlínou rozvíjí žáci tvůrčí fantazii i jemnou
motoriku. Je to vhodná činnost k uvolnění motoriky ruky pro psaní v ZŠ i pro
volnočasové aktivity žáků po vyučování.
Vedoucí kroužku Mgr. Eva Lamschová

Přírodovědný kroužek – přihlášeno 15 žáků z 2., 4. a 5. ročníku.Náplní činnosti jsou

přírodovědné vycházky do okolí obce, které jsou spojeny s pozorováním změn v přírodě
v jednotlivých ročních obdobích. Cílem je prohloubení znalostí žáků o přírodě a její
ochraně a také poznávání jednotlivých částí Šilheřovic, místních názvů a historie. Za
nepříznivého počasí pak práce s mikroskopy, přírodovědnou literaturou a vyhledávání
zajímavostí o přírodě v časopisech.
Vedoucí kroužku Mgr. Jindřiška Mertová
Přírodovědný kroužek očima přímého účastníka:
Hlavní náplní našeho kroužku jsou vycházky a poznávání přírody. Scházíme se každých
14 dní v pátek ve 14.30 h u školy. Naší vedoucí je paní učitelka Mgr. Mertová a zatím
pokaždé s námi šel i její manžel lesník pan Merta. Přírodovědný kroužek se mi moc líbí.
Zatím jsme byli 2x, poprvé u Černého lesa „u Kota“ a podruhé jsme šli od „Kota“ přes
bunkrovou cestu k bažantnici. Těšíme se na další vycházky. Lucie Návratová, žákyně V.
třídy.

Dramatický kroužek – pracuje na naší škole již druhým rokem. Počet docházejících
dětí se, bohužel, v tomto roce snížil, máme jich pouze 8. Přesto však doufám, že náplň je
zaujme natolik, že v budoucnosti nám přibudou další zájemci. Na počátku roku se
zaměříme na dramatizací Hrubínových veršovaných pohádek. Bude to Princeznička na
bále, Červená Karkulka, Paleček a jeho kamarádi, Perníková chaloupka a Zvířátka a
loupežníci.
Nezapomeneme na jazykolamy, hádanky, krátké etudy – pantomimu, písničky s
pohybem. Děti baví i pohybové vyjádření zvířat, lidí v různých situacích a náladách.
Naučíme se také číst pohádku v rolích, vést navzájem dialog podle knihy Z pohádky do
pohádky Pavly Pěluchové. Nacvičíme společně pohádku O 12 měsíčkách Boženy
Němcové, kterou pak předvedeme před Vánocemi dětem v MŠ a na 1. stupni ZŠ.

Vedoucí kroužku Mgr. Ivanka Lukavcová

Kroužek anglického jazyka – je určen pro 13 žáků I. třídy a probíhá každé úterý 5.
vyučovací hodinu. Hlavní náplní kroužku je správná výslovnost a přiměřená slovní
zásoba, kterou děti získají při hře, zpěvu a poslechu. Vše je procvičováno ústně nebo
pomocí pracovních listů, ve kterých žáci plní jednotlivé úkoly zakreslením správné
odpovědi. Nedílnou součástí kroužku jsou soutěže ke všem probíraným námětům.
Během celého roku se děti naučí v angličtině zdvořilostní pozdravy, jednoduché otázky a
odpovědi, barvy, školní pomůcky, názvy zvířat, ovoce, zeleninu, nápoje, názvy
jídel....Seznámí se s odlišnou kulturou a věřím, že nové znalosti je povedou k toleranci ke
spolužákům i jiným národům.
Vedoucí kroužku Mgr. Silvie Žvaková

Sportovní hry - do kroužku se přihlásilo 16 chlapců ze IV. a V. třídy. Kroužek probíhá
každou středu od 13.45 do 14.30 hod. v tělocvičně školy. Žáci byli podrobně seznámeni s
řádem tělocvičny a pravidly bezpečnosti při sportovních aktivitách. Kroužek bude
rozvíjet soutěživost, zdravou ctižádost, smysl pro kolektiv, kamarádství, motorickou
obratnost. Žáci by si měli osvojit návyk relaxace sportem, učit se prohrávat a vítězit.
Kroužek by měl žákům smysluplně vyplnit volný čas a vést je ke sportu.
Vedoucí kroužku Mgr. Ludmila Hlaváčková

Taneční kroužek – přihlásilo se do něj 10 dívek a prozatím 3 odvážní chlapci z IX.
třídy. Letos jsme si vybrali k pohybovému ztvárnění klasický americký muzikál. Žákyně
vystoupí v nových kostýmech, které nám ušije paní Schindlerová, za což ji moc
děkujeme. Více už prozrazovat nemůžeme, přijďte se na vystoupení žáků podívat na
ples Unie rodičů nebo dětský maškarní ples...
Věříme, že budete mile překvapeni. Vedoucí kroužku Iveta Koperová

Kroužek VŠEZNÁLEK – příprava budoucích prvňáčků – se rozběhne v únoru po
zápisu dětí do I.třídy. Jeho úkolem je seznámit děti se základní školou, odstranit obavy a
strach ze školní docházky. Děti hravou a zábavnou formou procvičují znalosti a
dovednosti, které mají mít zvládnuty při vstupu do školy.
Na malé předškoláčky se těší vedoucí kroužku Iveta Koperová

Seminář z matematiky – žáci VIII. a IX. třídy budou mít možnost procvičit a upevnit
si učivo z matematiky a nabýt jistoty pro nadcházející přijímací zkoušky na střední
školy.
Vedoucí kroužku Mgr. Teresa Fucimanová
Doučování z matematiky – určeno žákům VI. třídy, zájemci si rozšíří znalosti v
matematice nemusí mít obavy při náročných celostátních testech, kterého se naše škola
každý rok účastní.
Vedoucí kroužku Mgr. Teresa Fucimanová

Měsíc říjen byl velmi bohatý na mimoškolní akce.
6.10. - Beseda pro žáky IX. třídy na IPS při ÚP v Ostravě, kde byli všichni informováni
o vhodném výběru střední školy a mohli si vyzkoušet testy zaměřené na jejich
profesní orientaci (Mgr. Martina Vrkočová).
7. - 8.10. - proběhly na naší škole v VI. třídě SCIO TESTY z Čj, M a OSP
11.10. - Mgr. Mariána Válová připravila s žáky VI. a VII. třídy program k Setkání
seniorů, které se uskutečnilo v sále Obecního úřadu.
11.10. - Mgr. Martina Vrkočová zorganizovala s 11 žáky celodenní výlet do Prahy
s tímto programem: ZOO Praha, vycházka na Petřín – návštěva zrcadlového
bludiště, Petřínská rozhledna, Muzeum miniatur
18.10.- na hřišti TJ Sokol se proběhla DRAKIÁDA pořádaná Unií rodičů. Soutěže dětí
vedla paní vychovatelka ŠD Iveta Koperová.

20. 10.- IV. třída se s Mgr. Kačmářovou zúčastnila dopravní výchovy na hlučínském
dětském dopravním hřišti. Žáci se zde seznámili s dopravními předpisy a v praxi
si bezpečnou jízdou na kole vyzkoušeli. Druhá část této velmi atraktivní akce
bude na jaře příštího roku, kdy všichni obdrží „řidičský průkaz“, pokud uspějí v
jízdě zručnosti a napíší dobře testy.
22.10 - divadelní představení pro celou Základní školu – téma Vikingové. Žáci se
názorně seznámili s životem, zvyky i módou tohoto národa. Někteří si v
představení dokonce sami zahráli.
23.10. - Chlapci VIII. a IX. třídy jeli s Mgr. Martinou Vrkočovou na exkurzi do
Vítkovic, aby si prohlédli provoz a seznámili se s nabízenými učebními obory.
26.10. - kroužek Rytmika s Mgr. Pavlou Kačmářovou bude reprezentovat obec
Šilheřovice v Kulturním domě v Hlučíně, kde se uskuteční prezentace obcí
hlučínského regionu.
V pondělí 27.10. a ve středu 29.10. jsou podzimní prázdniny žáků ZŠ.
Zpracovala Mgr. Silvie Žvaková

VYSTOUPENÍ DĚTSKÉHO FOLKLÓRNÍHO SOUBORU MAJIČEK V
PRAZE
Ve dnech 27. - 28. 9. 2008 se dětský folklórní soubor Majiček zúčastnil
vystoupení u příležitosti Oslav zahájení první německé výstavy na počest života a
působení Emilie Schindlerové v Domě menšin v naší stověžaté zlaté Praze.
Toto vystoupení děti předvedly děti celé v německém jazyce, což bylo oceněno
dlouhým a upřímným potleskem celého obecenstva. Tématem celého představení byla
čtyři roční období, lesní skřítci a „Honza jde do světa“.
Po dlouhé cestě autobusem jsme byli ubytováni v hotelu Krystal v Praze 6. Děti i
dospělí si užili ubytování ve 14 patře hotelu.
Největším zážitkem pro děti bylo cestování metrem a hlavně jízda na dlouhých
eskalátorech.
Děti viděly mimo jiné Pražský hrad, Pražský orloj, sochu svatého Václava a
jiné historické památky.
Chtěli bychom poděkovat p. Anežce Plačkové za vynikající koláčky, které na
cestu napekla, a které chutnaly našim hostitelům i rodičům a dětem. Také p. vedoucí
učitelce MŠ Janě Návratové za profesionální prohlídku Prahy a v neposlední řadě velký
dík patří p. uč. Barbaře Slavíkové za precizní přípravu dětí na vystoupení.
Z všechny zúčastněné SRPŠ při MŠ Šilheřovice

DĚKUJEME VŠEM OBČANŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI DO SBÍRKY
JIŽ NEPLATNÝMI PADESÁTI HALÉŘI.
KDO Z VÁS JEŠTĚ NAJDE ZATOULANÉ; PADESÁTNÍČEK,
NEVÁHEJTE A PŘINESTE JEJ DO PRODEJNY
RITY STRUHALOVÉ.
PŘÍSPĚVEK BUDE POUŽIT NA HRAČKY V MŠ.
Děkujeme !

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vážení občané a fotbaloví fandové naší TJ Sokol Šilheřovice
rádi bychom Vás informovali o aktuálních výsledcích našich fotbalových týmu
Šilheřovic.
Aktuální tabulka Muži :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Darkovice
Šilheřovice
Kozmice
Píšť
Dolní Lhota
Markvartovice
Ostrava Jih
Klimkovice
Hrabová
Velká Polom
Vřesina
Darkovičky
Slovan Ostrava
Hať

Aktuální tabulka Dorost :
23
22
20
19
17
17
17
15
14
14
13
10
8
8

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Hlučín ,,B,,
Kravaře ,,B,,
Strahovice
Píšť
Kozmice
Chuchelná
Darkovice
Darkovičky
Šilheřovice
Služovice
Bohuslavice
Bělá

24
21
19
16
15
15
11
7
6
6
5
4

Finální tabulka Žáci :
1 Starovice
19
2 Vřesina
15
3 Šilheřovice
13
4 Darkovice
11
5 Kozmice
10
6 Hněvošice
7
7 Píšť
6
8 Bohuslavice
0
Celkové skóre žáků je 28 : 15
Tímto bychom rádi poděkovali trenérům žáku p. Radkovi Hofrichterovi a p.Radimovi
Janošovi za výbornou přípravu žáků na fotbalové zápasy . Věříme , že naši nejmenší
budou v takto dobrých výsledcích pokračovat i v následujícím jarním kole soutěže a
přejeme jim mnoho vstřelených branek do soupeřových sítí .
Více na www.tjsokolsilherovice.estranky.cz
TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

Upozornění vlastníkům silničních vozidel

Od 1. června letošního roku došlo v důsledku novelizace zákona č. 168/1999 Sb., zákon o
pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ke změně v prokazování pojištění silničního
vozidla. Od 1.1.2009 bude jediným dokladem o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla
tzv. „zelená karta“.
Do 1. července letošního roku musel řidič vozidla předložit při silniční kontrole nebo při
zaevidování některých změn na vozidle tzv. Doklad o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla. Výše uvedená novela zákona tento doklad zrušuje a nahrazuje ho právě

„zelenou kartou“, kterou musel mít dosud řidič vozidla u sebe pouze při cestě s vozidlem
do zahraničí. Pro upřesnění dodávám, že Doklad o pojištění odpovědnosti z provozu
vozidla platí do konce letošního roku a lze jej předložit (místo zelené karty) při silniční
kontrole příslušníku Policie ČR do 1.1. 2009.
V návaznosti na změnu některé pojišťovny nevydávají od 1.7. 2008 svým pojištěncům
doklad o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ale pouze zelenou kartu, která bude
od 1.1. 2009 akceptovatelná pouze v originální verzi, kdy údaje budou řádně vyplněny
výpočetní technikou, strojem či rukou (tzn.v provedení zelený podklad, černý
oboustranný tisk – na líci informace o konkrétním vozidle, platnosti zelené karty, číslo
pojistné smlouvy, pojistníkovi a pojistiteli; na rubu pak vymezení územní platnosti
zelené karty formou uvedení jmen a adres jednotlivých členských kanceláří), opatřená
razítkem a podpisy pojistitele, pojistníka a dalších osob, které mohou užívat vozidlo.

Auto-pneu servis
v Šilheřovicích
Nabízí tyto služby:
• Prodej pneu všech značek např. Continental, Michelin,
Pirelli, Bridgestone a jsme dealery Barum i Matador (možno
objednat zahradní, traktorovou i nákladní pneu).
• Prodej disku kol litých i plechových na vozy všech značek.
• Kompletní pneu servisní práce včetně oprav.
• Přípravu vozidel na STK – včetně provedení STK.
• Prodej náhradních dílu na vozy všech značek (smluvní
partner AUTOBENEX, AUTOKELY, autodíly Midrla).
• Výměnu zakoupených dílů včetně oprav (řízení, brzd,
tlumičů, výfuků, spojky a jiných mech. oprav).
• Prodej jetých vozidel (dovoz z celé ČR, popř. zahraničí dle
obj.).
Pište: lumir.varecha@seznam.cz
Volejte: 606 740 577

Adresa: Lumír Vařecha – KAMA
Na Stráni 184
Šilheřovice

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD
Šilheřovice, s.r.o. Vám nabízí širokou škálu kadeřnických a
kosmetických služeb ve školních salonech na ulici Dolní 356
(budova školy). Informace o provozní době na telefonu:
Kadeřnictví:
59 50 54 106/ klapka 138
Kosmetika:
59 50 54 106/ klapka 139
Dále Vám nabízíme gastronomické služby pořádaných u
příležitosti rodinných oslav, firemních akcí v naší školní
restauraci ( školní jídelna).
Informace získáte na telefonu:
595054106/klapka 114
Mobil:
724 783 015
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