Šilheřovický zpravodaj
Únor 2008
Vážení spoluobčané,
děkuji touto cestou všem našim občanům, kteří se svou všímavostí v
uplynulých měsících zasloužili o to, aby naší obci nevznikla větší škoda při
poruchách na obecním vodovodu, nebo upozorněním na spatření většího
ohně, který se mohl snadno rozšířit v nebezpečný požár. Vždy je lépe upozornit
a tím předejít větším možným škodám.Také upozornění na poškození našeho
nového chodníku na ulici Horní těžkým nákladním vozidlem a zaznamenání
SPZ přispělo k zjištění majitele vozidla, obec tak může po patřičné pojišťovně
vymáhat způsobenou škodu.
Ještě jednou děkuji za projevenou odpovědnost a sounáležitost s naší obcí.
Motto : Pouze život,který žijeme pro ostatní,stojí za to. ( A. Enstein )
Ing.Martin Čecháček
starosta

Rada obce se v období listopad 2007 – leden 2008 zabývala:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Povolením hostování lunaparku na pouti 2008
Žádostmi o pronájem tělocvičny za nižší sazbu
Přidělením obecního bytu v domě č. p. 21,
Žádostmi o byt
Projekty Chodník na ul. Dolní, komunikace na Škovránkovci, výstavba vjezdu
k ZŠ, kanalizace na ul. Na Bělidle, výstavba garáží za OÚ
Poplatkem ODIS na rok 2008
Žádostmi o finanční příspěvky organizacím a občanským sdružením,
Ukončením nájmu pozemku parc. č. 4, včetně nebytových prostor,
Smlouvou o závazku veřejné služby mezi obcí Šilheřovice, Connex Morava a. s. a
Koordinátorem ODIS s. r. o.
Stanovení kronikáře obce
Kulturními akcemi obce
Žádostmi o změnu vývozu komunálního odpadu,
Žádostmi o prodloužení nájemní smlouvy nebytových prostor,
Internetem na Základní škole,

Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce dne 27. 12. 2007
Zastupitelstvo obce schválilo:
• Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 19/2007 na vícepráce – chodník na ul. Horní a
Střední,
• Rozpočtové úpravy č. 4/2007,
• Úpravu ceny vodného a stočného na 35,- Kč/m3,
• Obecně závaznou vyhlášku obce Šilheřovice č. 1/2007 o zrušení Obecně závazné
vyhlášky č. 2/2006, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů,
• Obecně závaznou vyhlášku obce Šilheřovice č. 2/2007 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů,
• Rozpočet obce Šilheřovice na rok 2008, výhled investičních akcí na rok 2008,
• Rozpočtový výhled na roky 2009 – 2011,
• Převod parcel č. 1441/2, 1441/6, 1441/7 v k. ú. Šilheřovice ze správy Pozemkového
fondu do majetku obce Šilheřovice,
• Zmocnění starosty k jednání a podpisu smlouvy o převodu parcel č. 1441/2, 1441/6,
1441/7 v k. ú. Šilheřovice ze správy Pozemkového fondu do majetku obce
Šilheřovice,
• Závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska za rok 2006 s vyjádřením souhlasu
s celoročním hospodařením a to bez výhrad,
• Pořízení změny č. 5 Územního plánu obce Šilheřovice, parcel č. 1619/46, 1619/47,
1619/48, 1619/49 a 1619/50,
• Členství ve Svazu měst a obcí
• Členství v regionální internetové televizi TV Opavsko (zapojení se do regionálního
zpravodajství – www.opavsko.tv, www.hlucinsko.tv).

Z historie obce
V únoru si připomínáme výročí na které se dnes již trochu zapomnělo, a to připojení
obce Šilheřovice k ČSR. K tomuto aktu došlo 4. února 1920. Pro správu Hlučínska
byl tehdy jmenován zplnomocněný vládní komisař pro Ratibořsko Josef Šrámek.
Jaké tehdy byly v obci nálady se již asi nepodaří zdokumentovat, pravděpodobně
byly souhlasné i nesouhlasné postoje tehdejších obyvatel.
Ing. Martin Čecháček

Kalendář společenských akcí na rok 2008 partnerských obcí v rámci českopolské spolupráce

p.
č.
1.

Název akce

Termín

Organizátor

Turnaj v halové kopané

8.3.2008

2.
3.

Velikonoční šachový turnaj s mezinárodní účastí
Mezinárodní přehlídka předškolních divadélek

23.3.2008
16.4.2008

4.

Metodický seminář učitelů mateřských škol na
téma: „Regionální tradice ve vzdělávacím
procesu“
Hudba nezná hranic - koncert
Střelecká soutěž malorážkou – Memoriál B. Junga
Den matek – vystoupí děti z polských a českých
MŠ
Akademie ZŠ ke 40. výročí
Mezinárodní noční soutěž hasičů družstev mužů i
žen
Koncert věnovaný vzpomínce na F. Liszta a L.
van Beethovena v kostele sv. Anny v
Krzyzanowicích
Haťský odpust
III. Mezinárodní závody v požárním sportu CTIF
mládežnických družstev hasičů v Krzyzanowicích
6. výročí ustanovení Mariánského poutního místa
Píšť s venkovní křížovou cestou a Lurdskou jeskyní
Noční závody hasičů v Boleslawi

23.4.2008

Obec
Šilheřovice
Obec Píšť
Gmina
Krzyzanowice
Obec
Šilheřovice

21.6.2008
21.6. 2008

Obec Hať

22.6.2008

Obec Píšť

18.

X. ročník soutěže mladých hasičů „O putovní
pohár starosty obce“
IX. ročník turnaje žáků v kopané „O putovní
pohár starosty obce“
Mezinárodní denní soutěž hasičů „O putovní
pohár starosty obce“
Mezinárodní školní olympiáda

Gmina
Krzyzanowice
Obec Hať

Červen 2008

19.

Mezinárodní turnaj v kopané dorostu

Červen 2008

20.

Mezinárodní soutěž historických koňských
stříkaček v Bienkowicích
Tradiční turnaj v minigolfu
Pivní slavnost

Červen – červenec
2008
10.7.2008
12.7.2008
Červenec 2008
9.8.2008
8.,9.,10.,11.8.2008

Obec Píšť

9.8.2008
10.8.2008

Obec Píšť
Obec Píšť

28.

Mezinárodní turnaj v kopané seniorů „O pohár
Gminy Krzyzanowice“
Odpustový koncert duchovní hudby v poutní
svatyni
ODPUST-FEST 2008 , odpustová veselice před
Obecním úřadem v Píšti pro starší a pokročilé
Zábavný lunapark, tradiční ohňostroj
Tradiční „Píšťský odpust, dvě bohoslužby a
odpolední koncert duchovní hudby
Šilheřovický odpust

Obec
Šilheřovice
Gmina
Krzyzanowice
Gmina
Krzyzanowice
Obec Píšť
Obec
Šilheřovice
Gmina
Krzyzanowice
Obec Píšť

17.8.2008

29.
30.

XIV. Dožínková slavnost
Dožínky Gminy v Roszkówě

24.8.2008
13.-14.9.2008

31.
32.
33.

Střelecká soutěž družstev na střelnici
Haťský krmáš
Podzimní slavnost

19.9.2008
21.9.2008
20.-21.9.2008

Obec
Šilheřovice
Obec Hať
Gmina
Krzyzanowice
Obec Píšť
Obec Hať
Gmina
Krzyzanowice

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

1.5.2008
1.5.2008
11.5.2008

Obec Hať
Obec Píšť
Obec Hať

16.-17.5.2008
23.5.2008

Obec Hať
Obec Píšť

23.-24.5.2008

Gmina
Krzyzanowice

1.6.2008
7.6.2008

Obec Hať
Gmina
Krzyzanowice
Obec Píšť

8.6.2008
21.6.2008

4.10.2008

Obec Píšť

35.
36.

Setkání s jazzem – hudební a taneční večer s G.
Kočím
Folklórní festival KOLAJA
Adventní koncert

16.11.2008
20.12.2008

37.

Vánoční koncert duchovní hudby v místní svatyni

26.-31.12.2008

Obec Hať
Obec
Šilheřovice
Obec Píšť

34.

Veřejná výzva
Obec Šilheřovice vyhlašuje dle § 6 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních
samosprávných celků veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa účetní Obecního
úřadu v Obci Šilheřovice
Hlavní náplň práce:
• Vedení kompletního účetnictví
• Personální agenda
• Fakturace
Úředníkem územního samosprávného celku se může stát fyzická osoba, která je státním
občanem České republiky, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má
v České republice trvalý pobyt, dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je
bezúhonná, ovládá úřední jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních
činností stanovené zvláštním právním předpisem. (§4 zák.312/2002 Sb.)
Dále požadujeme:
• Středoškolské nebo VŠ vzdělání
• Znalost komplexní účetní problematiky
• Orientace v příslušné legislativě, v novém zákoníku práce
• Znalost zákonů č. 54/1956 Sb. o nemocenském pojištění, č. 598/1992 Sb. o
pojistném na sociální zabezpečení a č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním
pojištění
Zájemce podá do 20. března 2008 písemnou přihlášku na adresu Obecní úřad
Šilheřovice,Střední 305, 747 15 Šilheřovice, která musí obsahovat tyto náležitosti:
• Jméno, příjmení a titul zájemce
• Datum a místo narození zájemce
• Státní příslušnost zájemce
• Místo trvalého pobytu zájemce
• Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího
státního občana
• Kontaktní telefonní číslo
• Datum a podpis zájemce
K přihlášce se připojí tyto doklady:
• Profesní životopis, ve kterém se uvedou údaje o dosavadních zaměstnáních a
odborných znalostech a dovednostech týkajících se správních činností
• Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíce
• Ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Další ustanovení:
• Pracovní poměr bude sjednán na dobu neurčitou se zkušební dobou
• Nástup do pracovního poměru po ukončení výběrového řízení dle dohody
• Platová třída 8-9 podle délky uznané praxe, v souladu s nařízením vlády
č.564/2006
• Místo výkonu práce Obecní úřad Šilheřovice
V Šilheřovicích dne 29.2.2008

Obecní ples - poděkování
Děkujeme všem sponzorům, kteří přispěli svými dary do tomboly.
manželé Teodor a Lýdie Kučatí
manželé Pavel a Hana Kolaskovi
manželé Stanislav a Martina Lipinští
manželé Lumír a Kamila Vařechovi
manželé Jiří a Jarmila Thomasovi
manželé Marek a Jana Kučatí
manželé Martin a Pavla Thomasovi
manželé Fantišek a Jiřina Sochovi
manželé Jordánkovi
manželé Žvákovi
manželé Tkačíkovi
manželé Mertovi
manželé Kopiovi
manželé Rumpovi
manželé Robenkovi
manželé Hlauškovi
manželé Pískallovi
manželé Pavlínkovi
manželé Krömrovi
manželé Hubertovi
manželé Janoschovi
manželé Niedermeierovi
manželé Chlebišovi
manželé Čočkovi
Fa Fulneček Martin
Hudeček Petr

Krzikalla Petr
Paskuda Petr
Klapcová Lenka
Struhalová Rita
Machala Karel
Čecháčková Dorota
Čurajová Magda
Ing. Čecháček Martin
Čecháček Jan
Zubní ordinace – MUDr. Mikulová
Základní škola
Lesy ČR
Klub důchodců
TJ Sokol Šilheřovice
SDH Šilheřovice
Střední škola hotelnictví,gastronomie a
služeb Šilheřovice
Unie rodičů při ZŠ
Spolek včelařů Šilheřovice
Mateřská škola
Pekárna M+K
Tempo Šilheřovice
Restaurace Stará Pekárna
Restaurace Na Náměstí
Restaurace Rudolf II.

Knihy k prodeji
Obecní úřad nabízí:
- Prajzáci II (2007), autor: Vilém Plaček, cena: 195,- Kč,
- Šilheřovice v historii a současnosti (2006), autoři: Vilém Plaček a Magda Plačková,
cena: 400,- Kč,
- Opevňování Ostravska v letech 1935 až 1938 (2005), autor: Josef Durčák,
cena 100,- Kč
- Česká republika na prahu nového tisíciletí (2004), autoři: Jiří Meixner a Zdena
Meixnerová, cena: 308,- Kč,

- Tschechische Republik an Der Schwelle Des Neuen Jahrtausends (2004), autoři Jiří
Meixner a Zdena Meixnerová, cena: 308,- Historie a současnost partnerských příhraničních obcí /Hať, Píšť, Šilheřovice,
Krzyzanowice/ (2004), cena: 70,- Kč,
- Historie kopané na Hlučínsku (1998), autor: Jindřich Smolka, cena: 135,- Kč,
- Pozdrav z Hlučínska (1995), Nakladatelství BOBR- Opava, cena: 230,- Kč,
- Letecké snímky obce – 3 druhy, cena 350,- Kč/ks.

Tříkrálová sbírka
- výsledky jednotlivých obcí za rok 2008
OBEC
Antošovice

vybraná částka
2008
21 009,50 Kč

OBEC

vybraná částka 2008

Kravaře
178 729,00 Kč

Dolní
Benešov+Zábřeh

92 090,50 Kč

Kravaře-Kouty

Bělá

10 930,00 Kč

Ludgeřovice

98 336,00 Kč

Hlučín - Bobrovníky

30 951,50 Kč

Markvartovice

15 323,50 Kč

Bohuslavice

64 997,00 Kč

Píšť

61 427,50 Kč

Rohov

21 672,00 Kč

Strahovice

27 961,00 Kč

Bolatice

104 866,00 Kč

Borová
Darkovice

36 119,50 Kč

Sudice

19 797,50 Kč

Hlučín - Darkovičky

47 897,00 Kč

Šilheřovice

34 775,00 Kč

Hať

73 687,50 Kč

Štěpánkovice

90 722,50 Kč

Hlučín - město

158 379,00 Kč

Třebom

5 19,00 Kč

Chuchelná

35 574,50 Kč

Vřesina

31 171,00 Kč

Kobeřice

90 405,00 Kč

Závada

17 736,00 Kč

Kozmice

55 628,00 Kč

Celkem

1 425 205,00 Kč

V rámci Tříkrálové sbírky 2008, kterou již po osmé organizovala Charita Hlučín ve 25
obcích Hlučínska byla vykoledována částka 1 425 205,- Kč.
Z uvedené částky zůstane Charitě Hlučín dle celostátně určeného klíče 65%, což
představuje sumu 926 383,25 Kč.
Na tomto vynikajícím výsledku se podílelo 268 dobrovolnických skupin koledníků
z celého Hlučínska. Chceme nyní co nejsrdečněji poděkovat všem, kteří nám v průběhu
sbírky pomáhali. Děkujeme starostům a zaměstnancům obcí, kteří nám vyšli vstříc při
pečetění a rozpečetění kasiček, informování občanů a při konečném sčítání
vykoledovaných peněz. Vážíme si pomoci duchovních správců farností, kteří nám
pomohli s propagací a organizací sbírky.Děkujeme všem velkým i malým koledníkům,
kteří radostně přinášeli poselství pokoje, lásky a míru do jednotlivých domácností. Na
závěr děkujeme Vám všem, kteří jste přijali naše koledníčky a přispěli jim do kasiček.
Děkujeme, že nám pomáháte!!!

Za Charitu Hlučín
Kateřina Krzikallová, Lukáš Volný

Život v mateřské škole
Začátek nového roku začal v mateřské škole příchodem dětí, které si doléčily
virózy a chřipky, které je trápily na konci starého roku. Školka ožila čilým ruchem- po
vánocích začaly navštěvovat školku i děti, které byly dosud často více doma. Třídy jsou
již od rána skoro plně naplněny a tak to někdy působí na příchozí jako v úle.
Od ledna působí v mateřské škole jako učitelka paní Lasáková, která na naší
školce již byla několikrát na zástup při onemocnění některé z učitelek. Tentokrát nám
vypomůže na poloviční úvazek do konce školního roku. Děti si ji hned oblíbily pro její
znalosti spousty her a hezký přístup k nim.
Mnozí z Vás si jistě vzpomenou na letošní Karneval dětí, který se uskutečnil 27.1.
Díky ochotě a vzorné přípravě ze strany rodičů zapojených ve výboru SRPŠ
(p.Prokšová, Konečná, Stejskalová, Kremserová , p.Kremser …) se karneval setkal s
velkou odezvou jak u dětí, tak rodičů. Díky výtěžku z karnevalu a díky všem, kteří si
zakoupili lístky do tomboly, občerstvení, zákusky apod. teď děti mohou očekávat
sportovní vybavení, které budou využívat v tělocvičně nebo při pobytu na zahradě MŠ.
SRPŠ věnuje část svých peněz sportovnímu vybavení do tělocvičny, které malým dětem
ke sportování chybí. Poděkování patří také všem sponzorům: OÚ Šilheřovice, p.Marie
Hlaušková, p.Tomáš Vařecha, p.Sikora, p.Rzidký, Stolařství Hudeček,
p.D.Čecháčková,manželé Smolkovi, manželé Jauernígovi st., p.Čecháček – železářství,
p.Struhalová,p.Martiček, manželé Kremserovi,p.Kromrová, p.R.Konečný – Potio,
p.Paskuda P., p.Vařechová – kadeřnictví, penzion Stará Pekárna, TJ Sokol Šilheřovice,
Klub důchodců, SDH Šilheřovice, ZŠ Šilheřovice, Potraviny Hruška, Hospůdka Na
Náměstí, Cukrárna Vanilka Ludgeřovice, Kolektiv učitelek a zaměstnankyň MŠ
Šilheřovice. Všem ještě jednou děkujeme!
Po celý rok se snažíme dětem poskytovat co nejširší možnosti využití. Každé
pondělí se předškolní děti mohou realizovat ve výtvarném kroužku Barvička, v úterý se
vyřádí l.třída v tělocvičně, ve středu ji pak v tělocvičně vystřídá 2.třída. Odpoledne
probíhá ve školce logopedie dětí (Mgr.Kantorová ) za účasti rodičů, kteří postup svých
dětí mohou konzultovat. A aby toho nebylo dost, přecházejí předškolní děti do ZŠ s paní
vychovatelkou, která vede jejich kurz přípravy na školu. Každý čtvrtek odpoledne se
schází ve školce početná skupina dětí foklórního kroužku Majiček k nácviku
vystoupení. Příští týden budou děti Majičku nahrávat již své druhé CD . Objeví se na
něm známé i méně známé písně zdejšího regionu.
Mateřskou školu navštívilo Divadélko, plánujeme na březen zájezd dětí do
Planetária v Ostravě, čeká nás vystoupení na Teatrzykach v Polsku. Práce s dětmi bude
zaměřena na poznání tradičních zvyklostí jarních svátků – velikonoc. Toto téma bude
jedním z témat plánovaného Metodického dne v rámci spolupráce příhraničních obcí .
Na tomto setkání pedagogickýc pracovnic z mateřských škol z Píště ,Hati, Šilheřovic a
mateřských škol Gminy Krzyzanowice budou hlavním tématem setkání „ Tradice ve
vzdělávacím procesu“.
Chceme zapojit do práce školky také rodiče dětí – jednou z prvních akcí byl Kurz
Decoupage pro maminky, které měly zájem si vyzdobit např. dětský pokojík

vlastnoručně zhotovenými obrázky a rámečky ze dřeva ( zhotovil p.Krzikalla). Ty si
maminky samy nabarvily .Použily metodu krakeláže ( tj. metoda, při níž barva na
povrchu popraská a vytvoří patinu starého rámu).
Jsme rádi, že se dětem ve školce líbí, že jsou spokojené a to je naší největší
odměnou a oceněním naší práce.

Upozorňujeme na termín zápisu do Mateřské školy v Šilheřovicích:
26.3.2008 od 9,00 – 16,00 hodin
(zákonní zástupci dětí si s sebou přinesou:
- rodný list dítěte
- průkaz zdravotní pojišťovny dítěte)

Informace Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb Šilheřovice
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb Šilheřovice nabízí opotřebené vybavení
domova mládeže - valendy, skříně a poličky. Jednotná cena Kč 10,- za kus. Prodej
tohoto vybavení bude zahájen od středy 27. února 2008 (vždy po telefonické domluvě).
Objednávky přijímá sekretářka p. Šipulová, telefon 595 054 106.

Upozornění
V týdnech od 25.02. do 13.03. 2008 proběhne na obecním úřadě výběr vodného a
stočného, poplatku ze psů a místního poplatku za komunální odpad za rok 2008.
Sazby poplatků pro rok 2008
Vodné: 20,- Kč/m3

Stočné: 15,- Kč/m3

celkem vodné/stočné: 35,- Kč/m3

Místní poplatek za komunální odpad: 500,- Kč/osoba
Místní poplatek ze psů: 1 pes 150,- Kč

za každého dalšího psa 200,- Kč

Akce Základní školy – listopad, prosinec 2007, leden 2008
( zpracovala Mgr. Silvie Žvaková)

Čas běží stále rychleji, zdá se, že letní prázdniny skončily docela nedávno, ale kalendář
říká něco jiného. První pololetí školního roku mají žáci všech škol za sebou! Je tu
vysvědčení – tedy hodnocení práce a snahy. Pro mnohé čas radosti, pro některé doba
zamyšlení, možná předsevzetí, ale pro všechny úleva, že skončily pololetní prověrky a
intenzivní zkoušení.
Akcí na naší škole bylo mnoho, předkládáme jako obvykle stručný výčet za poslední 3
měsíce.
Listopad
5.11.
6.11.
8.11.

9.11.
11.11.
21.11.

Hlučínský slavíček – zvítězila Nikolka Vaškových v kategorii 2. tříd ( informovali
jsme v minulém zpravodaji) pod vedením Mgr. Lukavcové.
Na Základní škole proběhly druhé třídní schůzky.
Žáci navštívili v kinosále představení šermířského spolku JESENÍK, který
předvedl nejen ukázky šermu, ale rovněž středověkou módu – děvčata i předvedli
modely přímo sami.
Proběhla přírodovědná soutěž v ZOO Ostrava (Mgr. Vrkočová).
Skupina dětí i pedagogů se zúčastnila pietního aktu Den válečných veteránů na
místním hřbitově (Mgr. Mertová, Mgr. Žvaková).
Andřejková diskotéka v Polsku, kde byli žáci 8. a 9. třídy s pedagogickým
dozorem (Mgr.Válová, Ing. Obermanová).

Prosinec
7.12. Žáci 6. a 7. třídy navštívili výstavu betlémů na Slezskoostravském hradu
(Mgr. Válová, Ing. Obermanová).
7.12. Mikulášské disko ve spolupráci s Unií rodičů za účasti všech pedagogických
pracovníků.
7.12. Žáci 8. a 9. třídy navštívili v Ostravě výstavu: „Učeň, středoškolák,vysokoškolák“
(Mgr. Fucimanová, Mgr. Vrkočová)
14.12. Ped. pracovníci podpořili svou účastí adventní koncert MŠ (Mgr.Mertová,
Mgr.Válová, Mgr. Fucimanová, Mgr. Žvaková)
15.12. Žáci naší školy se zúčastnili okrskového turnaje ve florbalu pořádaného Domem
dětí v Hlučíně (Mgr. Kačmářová, Mgr. Válová, Mgr. Vrkočová).
17.12. Literárně dramatický kroužek pod vedením Mgr. Lukavcové předvedl ukázky
své práce v MŠ, kde děti zahrály 3 připravené pohádky.
18.12. Mgr. Mertová se zúčastnila slavnostního zakončení roku na SŠ hotelnictví,
gastronomie, služeb a cestovního ruchu v Šilheřovicích.
19.12. Pedagogičtí pracovníci navštívili vánoční koncert ZUŠ Hlučín
(Mgr. Mertová. Mgr. Kačmářová, Mgr. Válová, Mgr. Žvaková).
20.12. Uskutečnil se nádherný adventní koncert pořádaný OÚ
(Mgr. Mertová, Mgr. Žvaková).
21.12. Proběhla již tradiční velmi úspěšná vánoční výstava výtvarných prací žáků
Základní školy za účasti všech pedagogických pracovníků, kteří se střídali jako
dozor v sále Obecního úřadu. Téhož dne večer jsme si zazpívali s žáky vyššího
stupně u stromečku pod vedením Mgr. Válové. Velmi milá byla rovněž návštěva
pana ředitele a pedagogů ze Základní školy v Chalupkách.
Leden
4.1. Začátek nového roku byl velmi příjemný, neboť jej mnozí rodiče i pedagogové
začali rodičovským plesem Unie rodičů (Mgr. Mertová, Mgr. Žvaková,

p. Koperová). Jako každý rok se o předtančení postaral Taneční kroužek 9. třídy
pod vedením p.vychovatelky Koperové.
6.1. Maškarní ples Unie rodičů, kterého se zúčastnila i družební škola z Chalupek, byl
velmi úspěšný jak rekordním počtem masek, tak počtem dospělých účastníků.
Jsme tomu velmi rádi, protože Unie rodičů si za svou obětavou práci takový zájem
plně zaslouží. Maškarní ples rovněž navštívili všichni pedagogičtí pracovníci.
6.1. Žáci vyššího stupně se přihlásili do výtvarné soutěže:“ Kůň terapeut“.
(Ing. Obermanová).
9.1. Školní kolo olympiády z českého jazyka, kterého se účastnilo 18 žáků 8. a 9. třídy,
organizovala Mgr. Válová.
10.1. Žáci nižšího stupně byli pozváni na maškarní ples do Polska, dozor zajistily
Mgr. Lukavcová a Mgr. Kačmářová.
Chtěla bych poděkovat touto cestou rodičům a prarodičům žáků, kteří nám velmi
pomohli a zajistili odpoledne odvoz do Polska, večer děti zase vyzvedli a dovezli
bezpečně až domů.

Velmi děkujeme paní Remešové, panu Návratovi a panu R. Hofrichterovi.
14.1. 1. – 5. třída navštívila kino v Hlučíně – film Ratatouille, ve stejný den jsme zhlédli
výstavu betlémů v hlučínském muzeu (třídní uč. 1. – 5. tř.).
25.1. Proběhl zápis dětí do 1. třídy (Mgr. Žvaková, Mgr. Mertová, Mgr. Vrkočová).
25.1. Rádi jsme podpořili ples Obecního úřadu (Mgr. Mertová, Mgr. Žvaková,
p. Koperová).
Rovněž na tomto plese předvedli žáci 9. třídy své taneční vystoupení, které pilně a
pravidelně nacvičovali několik měsíců pod vedením p. vychovatelky Koperové).
29.1. Uskutečnilo se celostátní hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9.tříd ZŠ a
odpovídajících ročníků víceletých gymnázií – CERMAT – matematické
dovednosti, dovednosti v ČJ a obecné dovednosti (Mgr. Vrkočová)

Informace k novele zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění
pozdějších předpisů
Zákonem č. 261/2007 Sb., o stabilizaci veřejných rozpočtů byl novelizován zákon č.
108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o
sociálních službách“). Příslušná ustanovení, týkající se příspěvku na péči nabyla
účinností dnem 1. 1. 2008.
Změny v oblasti vyplacení příspěvku na péči:
Příspěvek na péči se nevyplácí, jestliže oprávněná osoba je po celý kalendářní měsíc
v ústavní péči zdravotnického zařízení, nejde-li o poskytování sociálních služeb podle §
52 zákona o sociálních službách, ve školském zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo
ochranné výchovy, s výjimkou dětského domova, nebo je ve výkonu vazby nebo trestu
odnětí svobody. Dle § 14 odst. 1 zákona o sociálních službách bude zastavena výplata
příspěvku na péči od prvního dne kalendářního měsíce následujícího po kalendářním
měsíci, ve kterém nastala některá ze skutečností, pokud k tomuto dni trvá. Výplaty
příspěvku na péči bude zase obnovena od prvního dne kalendářního měsíce, ve kterém
tato skutečnost netrvala po celý kalendářní měsíc.
Oprávněná osoba má povinnost oznámit zahájení pobytu v některém výše uvedeném
zařízení (např. v nemocnici, v psychiatrické léčebně, v léčebně pro dlouhodobě nemocné
apod.). Pokud nemůže příjemce příspěvku na péči oznámit tuto skutečnost, pak má tuto
povinnost osoba blízká nebo jiná fyzická osoba uvedená v § 83 zákona o sociálních
službách, tzn. fyzická osoba, která poskytuje této osobě péči. Tuto povinnost má i

zařízení sociálních služeb uvedené v § 48 až 51 zákona o sociálních službách jestliže
poskytuje oprávněné osobě pobytové sociální služby.
Změny v oblasti přechodu nároku na příspěvek na péči:
V případě úmrtí žadatele o příspěvek na péči před vydáním rozhodnutí o příspěvku,
vstupují do dalšího řízení o příspěvku a nabývají nárok na částky splatné do smrti
oprávněné osoby postupně její manžel nebo manželka nebo partner, děti, rodiče a jiné
osoby blízké. Není-li těchto osob žijících v domácnosti, vstupuje do dalšího řízení o
příspěvku a nabývá nárok na částky splatné do dne smrti oprávněná osoba blízká, která
byla podle § 21 odst. 1 písm. c) zákona o sociálních službách označena jako osoba, která
poskytuje oprávněné osobě pomoc. Je-li více těchto osob blízkých, vstupuje do řízení a
nabývá nárok podle věty druhé osoba blízká, která poskytovala oprávněné osobě pomoc
v největším rozsahu; nelze-li rozsah pomoci určit, nabývají osoby blízké nárok podle
věty druhé rovným dílem.
Dále je zde nové ustanovení, které umožňuje přechod nároku na zařízení, která
poskytují pobytové sociální služby:
Zemře-li žadatel o příspěvek, kterému byly poskytovány pobytové sociální služby
v zařízení sociálních služeb podle § 48 až 51 zákona o sociálních službách nebo ve
zdravotnickém zařízení ústavní péče podle § 52 zákona o sociálních službách před
vydáním rozhodnutí o příspěvku na péči, vstupuje do dalšího řízení o příspěvku a
nabývá nárok na částky splatné do dne smrti oprávněné osoby toto zařízení k úhradě za
poskytnutou péči. Jestliže byl příspěvek přiznán před smrtí oprávněné osoby, které byly
poskytovány pobytové sociální služby v zařízení sociálních služeb podle § 48 až 51
zákona o sociálních službách nebo ve zdravotnickém zařízení ústavní péče podle § 52
zákona o sociálních službách, vyplatí se splatné částky, které nebyly vyplaceny do dne
smrti oprávněné osoby tomuto zařízení k úhradě za poskytnutou péči.
Nově se upravuje postup pro případ, kdy oprávněná osoba dosáhne 18 let věku:
Dosáhne-li oprávněná osoba 18 let věku, příspěvek se vyplácí od následujícího
kalendářního měsíce ve výši dle § 11 odst. 2 zákona o sociálních službách odpovídající
stupni závislosti ustanovenému před 18 rokem věku. Součastně zahájí Městský úřad
Hlučín, odbor sociálních věcí a zdravotnictví řízení z moci úřední za účelem nového
stanovení stupně závislosti podle § 8 zákona o sociálních službách a tomu odpovídající
výše příspěvku .
Rozšíření povinnosti příjemce příspěvku na péči:
V § 21 odst. 2 se vkládá nově písm. c), které příjemci příspěvku na péči stanoví
povinnost.:
-

písemně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností (v
našem případě Městskému úřadu Hlučín, odboru sociálních věcí a zdravotnictví),
kdo osobě poskytuje pomoc a jakým způsobem, a to ve lhůtě 8 dnů ode dne
právní moci rozhodnutí příspěvku, pokud tato skutečnost nebyla již uvedena
v žádosti o příspěvek; ve lhůtě do 8 dnů je povinen písemně ohlásit také změny
týkající zajištění pomoci. Tyto povinnosti plní příjemce příspěvku na péči na
tiskopisu předepsaném ministerstvem, jehož součástí je písemný souhlas fyzické
osoby nebo právnické osoby s poskytováním pomoci oprávněné osobě.

Nově je vložen v § 21 zákona o sociálních službách odst. 4, který zní:

Výplata příspěvku se zastaví, jestliže příjemce příspěvku nesplní oznamovací povinnost
uvedenou v odst. 2 písm. c), a to ani na výzvu obecního úřadu obce s rozšířenou
působností ve lhůtě 8 dnů ode dne doručení výzvy, ve které byl příjemce příspěvku na
následek porušení oznamovací povinnosti upozorněn. Výplata příspěvku se zastaví od
právního dne kalendářního měsíce, ve kterém tato lhůta uplynula. Výplata příspěvku se
obnoví od kalendářního měsíce následujícího po kalendářním měsíci, ve kterém byla
tato povinnost splněna.

Nově vložena povinnost pro některé fyzické a právnické osoby:
Za § 21 se nově vkládá § 21a, který zní:
Osoba blízká nebo jiná fyzická osoba uvedena v § 83, která poskytuje oprávněné osobě
pomoc, je povinna písemně ohlásit příslušnému obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností přijetí oprávněné osoby do ústavní péče zdravotnického zařízení, do
školského zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy, vzetí do vazby
nebo nástup k výkonu trestu odnětí svobody, a to ve lhůtě 8 dnů ode dne, kdy tato
skutečnost nastala, pokud tuto povinnost nemůže splnit příjemce příspěvku podle § 21
odst. 2 písm. a); tuto povinnost má i zařízení sociálních služeb uvedené v § 48 až 51,
jestliže poskytuje oprávněné osobě pobytové sociální služby.
V případech, kdy tato povinnost nebude splněna a Městský úřad Hlučín, odbor
sociálních věcí a zdravotnictví zjistí, že oprávněné osobě neměl být vyplacen příspěvek
na péči, zahájí řízení o přeplatku a příjemce příspěvku na péči bude povinen přeplatek
vrátit.
Dle § 26 a zákona o sociálních službách se v případech tam vyjmenovaných, kdy se
zastavuje výplata příspěvku na péči, nevede řízení. V těchto případech je obecní úřad
obce s rozšířenou působností povinen doručit příjemci příspěvku písemné oznámení o
zastavení výplaty příspěvku. Písemné oznámení se nedoručuje do vlastních rukou.
Proti tomuto postupu lze uplatnit námitky nejpozději do 15 dnů od posledního dne
kalendářního měsíce, ve kterém byla výplata příspěvku zastavena nebo ve kterém došlo
ke změně jeho výše.
Námitky se podávají písemně u příslušného obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (v našem případě Městského úřadu Hlučín, odboru sociálních věcí a
zdravotnictví). Tento obecní úřad vydá do 30 dnů ode dne, kdy mu námitky došly,
rozhodnutí o zastavení výplaty příspěvku nebo o změně jeho výše.
Pro příjemce příspěvku na péči jsou nejdůležitější tyto informace:
- oznámit přijetí do ústavní péče zdravotnického zařízení a ukončení pobytu
v tomto zařízení
- vždy oznámit změnu poskytovatele soc. služeb
V Hlučíně dne 29. 1. 2008
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ Hlučín
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