Šilheřovický zpravodaj
Listopad 2009
Vážení spoluobčané,
než jsme se nadáli, je tady měsíc listopad, prozatím s příznivým
průběhem počasí bez sněhové nadílky, ale přesto se chystáme
na zimní údržbu obecních komunikací. Již jsme rozvezli nádoby
se zimním posypem do problémových míst a také nechali opravit
náš starý traktor Zetor 80, kterým se provádí odhrnování sněhu.
Na údržbu chodníků máme připraven malý traktor Vega, který je schopen na chodník najet
a malou radlicí odhrnout sníh.
S čím jsme se setkávali při údržbě komunikací v loňské zimě, je nešvar parkování
na komunikacích před rodinnými domy. Pokud se to bude stávat opět v nadcházející zimě,
může se stát, že traktor mnohdy neprojede kolem zaparkovaného vozidla a cestu
neprohrne, ať z důvodu, že prostě neprojede zúženou vozovkou nebo také z možnosti
poškození zaparkovaného vozidla. Parkujte proto přes zimní období na svých dvorcích nebo
v garážích, pomůžete nám i sobě a navíc se vyhnete riziku poškození vozidla.
Z klesajícími teplotami začala také topná sezóna, mnozí z nás používají k vytápění lokální
kotle na tuhá paliva, do těchto kotlů patří jen suché dřevo, kvalitní černé uhlí a koks.
V žádném případě do kotlů nepatří plasty, dřevotřísky, kartóny od nápojů a různý domovní
odpad z kterých se do ovzduší dostávají látky zdraví škodlivé, které pak dýcháme.
Nezhoršujme si zbytečně své životní prostředí a buďme ohleduplní ke svým spoluobčanům.
Ing. Martin Čecháček – starosta obce

Sbírka na opravu kostela
Vážení spoluobčané, jak jsem Vás již informoval v minulém zpravodaji, připravujeme
sbírku na opravu našeho kostela, v první etapě na opravu oken. Tato veřejná sbírka podléhá
evidenci a povolení krajského úřadu, toto již bylo naši obci vydáno, takže můžeme sbírku
zahájit. Sbírka je dobrovolná.
Kdo se rozhodne přispět na náš kostel v Šilheřovicích, může zaslat finanční dar pomocí
poštovních poukázek, které všichni dostanete v brzké době na svou adresu do svých
rodinných domů nebo bytů. Na poukázce je již vyznačeno číslo účtu zřízeného jen pro tuto
sbírku, stačí tedy vypsat svou adresu a darovanou částku, převod je pak možno provést
na poště nebo i bezhotovostní převodem. Volné poukázky budou také umístěny na obecním
úřadě, kde bude možno si je vyzvednout.
Další možností je využití pokladničky, která je pro tento účel zřízena na obecním úřadě,
tento způsob využila také řada našich občanů při konání Tříkrálové sbírky.
Vybrané finance na opravu našeho kostela Nanebevzetí Panny Marie pomohou zrychlit
a uskutečnit opravu oken, nezapomeňme, že se blíží výročí 300 let od výstavby zděného
kostela.
Je na každém z nás, zda ve svém nitru najde jakýkoliv důvod pro finanční dar pro náš
kostel, kdo ale daruje, tomu už toto rozhodnutí nikdo neodejme.
Ing. Martin Čecháček

Varhany v kostele již opraveny
V letošním roce proběhla oprava v kostele Nanebevzetí Panny Marie, varhany byly
kompletně rozebrány, vyčištěny, opraveny píšťaly a pak naladěny. Tuto opravu provedla
firma pana Aloise Kostery ze Slavkova. Poprvé po opravě zazněly varhany v neděli 15.
listopadu. Na opravu přispěla naše obec částkou 50 000 Kč.
Ing. Martin Čecháček

Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce dne 7. října 2009
Zastupitelstvo obce schválilo:

1. Rozpočtové úpravy obce č. 3/2009
2. Revokaci bodu č. 10 usnesení zastupitelstva obce ze dne 24. června 2009 o prodeji
parcely č. 396/5
3. Zveřejnit záměr obce Šilheřovice na prodej pozemku p. č. 396/5 za těchto podmínek:
- Minimální prodejní cena se stanoví na 500,- Kč/m2
- Termín podání žádosti o koupi pozemku se stanoví do 29. 10. 2009 do 15.00 hodin
na podatelně Obecního úřadu Šilheřovice v zapečetěné obálce o označením „Prodej
pozemku p. č. 396/5“ a „Neotvírat“
Osobně doručované žádosti budou přijímány v pracovních dnech a pracovní době
na podatelně Obecního úřadu Šilheřovice
- V kupní smlouvě bude smluvně zabezpečeno, že pozemek je určen jen pro výstavbu
rodinného domu. V případě nesplnění této závazné podmínky budou kupující povinni
obci uhradit částku, kterou bude obec zpětně odvádět Pozemkovému fondu ČR, dle
podmínek o bezúplatném převodu pozemku z majetku ČR do majetku obce
Šilheřovice.
- Náklady s prodejem spojené hradí kupující
- Žádosti, které nebudou obsahovat nabídnutou kupní cenu, budou z projednávání
předem vyloučeny
- Zájemce, který se umístí na prvním místě je povinen uhradit kupní cenu do 30 dnů
od obeznámení, pokud tak neučiní, pozemek bude nabídnut dalšímu zájemci
4. Rozdělení parcely č. 618/21 na čtyři samostatné parcely pro bytovou zástavbu
5. Vyhotovení projektu na výstavbu chodníku na ulici Sokolské
6. Výměnu oken v obecních domech č. 117 a č. 21 dle výběrového řízení a finančních
prostředků obce

Zastupitelstvo obce neschválilo:
1. Prodej parcel č. 370 a 370/1
2. Prodej části parcel č. 367/3 a 367/4

Naše obec se stane plátcem DPH

Změnou zákona o DPH č. 302/2008 Sb. se naše obec povinně stává plátcem daně z přidané
hodnoty a to od data 1. 1. 2010. Tato skutečnost se projeví v některých cenách, kdy
k základní ceně se musí připočíst DPH, např. vodné a stočné.
Problematika účtování s DPH zvyšuje pracnost a nároky na větší pečlivost a odpovědnost
při účtování, naše obec může při účtování s DPH získat ale i ztratit.
Ing. Martin Čecháček

Rada obce se v období měsíce říjen 2009 – listopad 2009 zabývala:
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Žádostí o finanční příspěvek
Smlouvou o zřízení věcného břemene
Smlouvou o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene
Žádostí o sdělení k možnosti zrušení Rady obcí pro udržitelný rozvoj území
Stavem fekálního přívěsu
Zajištěním odhadu obecní budovy
Územním plánem obce
Žádostmi o prodloužení nájemních smluv na byty a nebytové prostory
Žádostmi o povolení pokácení stromů
Žádosti o povolení hostování lunaparku na Šilheřovickém odpustu v roce 2010
Neinvestiční dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje
Výběrovým řízením na výměnu oken v domě č. 21 a 117
Dohodou o provedení práce na údržbu počítačové sítě
Řešením parcely 1679/1 na ul. Farní
Dodatkem k nájemní smlouvě – pozemky pod ČOV
Dodatkem ke smlouvě o dílo – oprava ulice Ovocná
Výběrovým řízením na zhotovení dveří v budově č. p. 21
Podáním žádosti o dotaci
Veřejnou sbírkou na opravu kostela
Projektem revitalizace parku
Opatřením v případě chřipkové epidemie
Posouzením vlhkosti v domě č. p. 117 a kulturním domě

Další plánované investice obce

Plánované investice nám brzdí splácení úvěru na tělocvičnu, z celkové částky úvěru
13 000 000,- Kč (třináct miliónů korun) ke konci letošního roku bude zaplaceno 6 400 000,Kč a další částka 651 732,- Kč na úrocích, tedy celkem 7 051 732,- Kč, tedy přibližně
polovina úvěru.
V letošním roce kromě již realizované opravy ulice Ovocná (621 447,- Kč), výstavby
chodníku v ulici Dolní ( 1 196 801,- Kč) a výměny oken v domě č. 117 a č. 21 další větší
investice nechystáme, připravujeme projekty na příští a další roky. Před námi stojí další
opravy komunikací, (U Obory, Souběžná, Květinová, Kostelní) výstavba komunikace
v nové zástavbě na Škovránkovi, rekonstrukce částí chodníku v ulici Střední a Dolní,
výstavba opěrné zdi pod hřbitovem, oprava rozpadlé pískovcové opěrné zdi, prodloužení
kanalizačního řádu v ulici Do Kopce, opravy koryta potoka v ulici Dolní, Střední a Horní,
projekt na opravu koryta potoka v centru obce, výstavba garáží pro komunální techniku,
oprava domu č. 19, zpevněné plochy vedle domu č. 21, rekonstrukce vstupních prostor
v obecním kulturním domě, Sportovně rekreační areál Baumšula a další. Také se
vyhotovuje se projekt na rekonstrukci autobusové zastávky na ulici Horní. Zvažujeme také
zateplení horní školy a výměnu oken v rámci nějakého vhodného dotačního titulu, na této
škole je obvodové zdivo jen 30 cm, stará okna a tím velké úniky tepla.
Výhledově po opravách infrastruktury a komunikací zvažujeme sloučení škol do jedné
budovy, výstavbu nové mateřské školky a domu pro seniory. Tyto záměry obce jsou
v souladu se schváleným rozvojovým plánem naší obce, vyžádají si investice v řádu desítek
miliónů korun, budou realizovány po schválení zastupitelstvem vždy po etapách dle
finančních možností obce.
Ing. Martin Čecháček

Projekt „Sportovně rekreační areál Baumšula“

Poslední dobou se stále více občanů zajímá o tento projekt, dotazy směřují k řešení
Baumšuly, zda bude sportoviště víceúčelové, jaké hřiště tam budou atd., uvedu tedy hlavní
záměry v první části projektu.
Navržený projekt řeší celý areál Baumšuly, zachovány zůstanou zpevněné plochy pro
pořádání našeho tradičního odpustu a pivních slavností. Naproti zpevněných ploch směrem
k ul. Polní mezi vzrostlou zelení bude místo pro maminky s dětmi, lavičky a různé
prolézačky volně přístupné k hraní dětí. Na ploše, kde je teď trávník a rozprostřená zemina
vzniknou dvě standardní víceúčelová hřiště s umělým povrchem pro různé sporty jako je
tenis, nohejbal, volejbal, badminton, a jiné. Dvě stejná hřiště umožňují již pořádání
sportovních turnajů, ať už dětmi naší školy nebo i dospělých sportovců. Mezi těmito hřišti
a lesíkem Baumšuly je navržena sportovní cvičná dráha pro naše hasiče. Na okraji
Baumšuly podél ul. Polní je plánováno parkoviště. Součástí první etapy projektu je i bohatá
výsadba zeleně.
Sportovní areál je plánován k využití maminkám s malými dětmi, které tam najdou svůj
koutek, dětmi naší základní školy a dále všemi příznivci již uvedených sportů. Areál budou
moci využívat ke svým tréningům také naši mladí hasiči. Dále bude sloužit pro obecní
kulturní akce, Šilheřovický odpust, pivní slavnosti. Dojde k úpravě prakticky všech ploch
Baumšuly, nezanedbatelný tedy není ani estetický význam úpravy tohoto areálu.
Ing. Martin Čecháček

Obecní byty

Naše obec vlastní 29 ks obecních bytů, které jsou lokalizovány v bytových domech č. p. 117
(nad poštou), č. p. 21 (starý obecní úřad), č. p. 18 (nad zdravotním střediskem), č. p. 210
nad obecním sálem), č. p. 142 (na ulici Ovocná) a č. p. 162 v ulici Dolní (u zastávky Ricka).
Od 1. ledna 2010 se zvýší nájemné v těchto obecních bytech na základě zákonů č. 150/2009
Sb., 214/2008 Sb., v souladu se zákonem 107/2006 Sb. Po zvýšení jsou ceny obecních bytů
ještě daleko nižší než je tržní nájemné.
Nájemné po zvýšení od 1. 1. 2009 bude v rozmezí od 17,88 Kč/m2 až po 19,87 Kč/m2 plochy.
Zvýšené nájemné obci umožní začít provádět větší opravy bytového fondu, v letošním,
popřípadě začátkem příštího roku bude zahájena výměna oken v bytových domech č. p. 117
a č. p. 21 za okna plastová, s dobrou zvukovou a tepelnou izolací. Výměna oken přispěje
k úspoře tepla a ke snížení hladiny hluku.
Ing. Martin Čecháček

Územní plán obce

V současné době ještě stále probíhá projednávání Změny č. 4 a Změny č. 5 územního plánu
obce.
Změna č. 4 řeší celý katastr naší obce, zatímco Změna č. 5 se týká jen několika parcel pro
výstavbu rodinných domků na Škovránkovi. Pokud nenastanou žádné neočekávané
překážky, projednávání těchto změn územního plánu obce by mělo být dokončeno v prvním
čtvrtletí příštího roku.
V roce 2010 zahájí naše obec práce na novém územním plánu obce, o zahájení budete včas
informováni.
Ing. Martin Čecháček

Ulice Ovocná již opravena
Začátkem listopadu byla dokončena rekonstrukce komunikace Ovocná, tato byla rozšířena
na min. 5,5 metru a celá plocha vozovky dostala nový povrch. Ještě před položením povrchu
byla provedena oprava části vodovodu pro tři rodinné domy v horní části ulice a také byly
uloženy nově do výšky vozovky kanalizační poklopy. Při prováděné rekonstrukci byl
zároveň opraven asfaltovou směsí mlátový povrch před obecním domem č. p. 142. Opravu
ulice Ovocné provedla firma Dopravní stavby Ostrava.
Ing. Martin Čecháček

Obec provedla vyměření části ulice Farní a Sokolské

Jelikož stále nebyly jasné hranice obecních pozemků na části ulice Farní a Sokolské, obec
provedla zaměření odbornou geodetickou firmou. K zaměření stavu byli přizváni vlastníci
sousedních pozemků, aby se seznámili se skutečným stavem.
Na obecním úřadě máme k nahlédnutí digitální katastrální mapu obce v programu Misys,
zájemcům o stanovení přibližných hranic pozemků a výměr můžeme pomoci nahlédnutím
do tohoto programu.
Ing. Martin Čecháček

Informace z Obecní knihovny
Knihovna vypisuje
„SOUTĚŽ O NEJSTARŠÍ KNIHU V NAŠÍ OBCI“.
Kniha, kterou nám zapůjčíte, může být v jakémkoli jazyce a s libovolnou tématikou.
Podmínkou je, že v ní musí být uveden rok vydání. Tři majitelé nejstarších knih čeká
odměna.
Chcete-li se zúčastnit soutěže, přineste knihu do knihovny nejpozději
ve čtvrtek 10. prosince 2009 v době mezi 14.00 a 17.00hod.
Vyhodnocení soutěže proběhne 17. prosince 2009 a bude zveřejněno na webu knihovny
a v obecním zpravodaji.

Ve dnech 26. listopadu a 3. prosince 2009 bude knihovna
uzavřena!
L. Janoschová, Obecní knihovna Šilheřovice
www.knihovnasilherovice.webz.cz

Zbytková dlažba
Obecní úřad Šilheřovice nabízí k prodeji chodníkovou dlažbu o velikosti 30 x 30 cm, cena 6,Kč/ks. Bližší informace poskytneme na obecním úřadě, tel.: 595 054 120.

Mateřská škola Šilheřovice
Naši nejmenší v PRAZE
Děti z mateřské školy a základní školy naší obce ze souboru Majiček navštívily 3. a 4. října
hlavní město na pozvání
Sdružení slezsko-německých přátel Hlučínska,
kde na celorepublikové kulturní akci vystoupily se svým programem, který měly nacvičený
v německém jazyce. Naučily se a pak předvedly německé písničky a dialogy v dětských
hrách s doprovodem harmoniky. Jejich představení se velmi líbilo a děti byly odměněny
prohlídkou Prahy spolu se svými rodiči.
„Zabloudily“ mimo jiné do petřínského bludiště a druhý den se prošly po Malé Straně,
Karlově mostě a Starém městě.
Domů si odvezly bohaté dojmy a vzpomínky.
Tento program děti předvedly také našim jubilantům 23. října na obecním úřadě spolu
s dalšími písničkami a hrami, ale to už „po našimu“.
Soubor Majiček se i nadále schází každý týden v MŠ a děti mají vždy něco málo „v zásobě“,
s čím mohou potěšit i rozesmát.
Barbara Slavíková, vedoucí souboru.

Pochod broučků
Pochod broučků, který pořádá naše mateřská škola se stal dlouholetou tradicí. I letos jsme
se náležitě připravovali a jen jsme si přáli a tajně doufali, aby nám vyšlo pěkné počasí,
protože v poslední době jsme si ho mnoho neužili. Bohužel, bylo opravdu nehezky, většina
dne byla deštivá, odpoledne mrholilo.
Měli jsme obavy, kolik rodičů přijde s dětmi uložit broučky k zimnímu spánku. Ale čekalo
nás milé překvapení. V hojném počtu postávali s lampiony na začátku obce, přijeli i hosté
z Polska. Naše malé děti broučkům přednesly několik veršů, zapěly podzimní písně a pak
velkým klíčem zamkly les.
Následně se průvod přesunul k místní pekárně M + K , kde si všichni účastníci
se zaměstnanci „kápli do noty“ písní „My jsme muzikanti“. Sladké koláčky byly odměnou
za pěvecké úsilí. A my touto cestou srdečně děkujeme majitelům a zaměstnancům pekárny
za vždy vstřícnou spolupráci.
Průvod s lampiony byl ukončen na naší zahradě. Před školkou čekal na všechny výborný
čaj, který připravila paní školnice, na ploše zahrady pak zástupci rodičů spustili ohňostroj.
Nakonec se k tmavé obloze vznesly „lampiony přání“.
Každý si mohl v duchu přát, co mu bylo libo. My si jen přejeme, aby se všechna přání
splnila.
Zahradu naší mateřské školy pro tuto příležitost ozdobily výrobky z přírodního materiálu,
kterým říkáme „Podzimníčci“. Už týden dopředu jsme žádaly rodiče o spolupráci při této
akci a byly jsme velmi mile překvapeny, jak jsou šikovní. Na výrobě se podíleli nejen děti
a rodiče, ale svou bujnou fantazii nechali vyřádit i babičky nebo dědečci. Všem, kteří
věnovali svůj čas dětem při této činnosti děkujeme a přejeme si, aby při dalších akcích
mateřské školy prožili hodně krásných, společných zážitků.
Budeme se těšit na Mikuláše a vánoční pečení u nás ve školce.
Marcela Šlosárková

Přehled činnosti ZŠ v září a říjnu 2009
ZÁŘÍ
1. září byl zahájen školní rok. První třída jako každoročně slavnostně zahajovala
na Obecním úřadě v Šilheřovicích za přítomnosti představitelů obce, školy, Unie rodičů
a své třídní paní učitelky Mgr. Kačmářové. Děti dostaly mnoho dárků, které využijí
ve výuce, ale některé budou mít jen pro radost a na památku neopakovatelného dne –
vstupu do školy. Krásným programem je uvítali jejich starší spolužáci ze II. třídy s třídní
učitelkou Mgr. Lamschovou.
15. 9. – v polovině září už začala kulturní činnost, kdy 1. – 5. ročník navštívil Divadlo loutek
v Ostravě a výstavu Boženy Němcové na Slezskoostravské radnici
16. 9. – se této výstavy rovněž zúčastnila VIII. třída s Mgr. Válovou
30. 9. – v IX. třídě proběhla prezentace Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb
Šilheřovice. Studenti této střední školy vycházejícím žákům názorně předvedli
jednotlivé obory, ze kterých si mohou vybrat budoucí povolání.
ŘÍJEN
V tomto měsíci zahájily činnost všechny kroužky. Naši žáci mají možnost přihlásit se celkem
do 15 kroužků, mnozí navštěvují i několik kroužků podle svých možností a tráví tak
smysluplně svůj volný čas. Tabulku jednotlivých zájmových útvarů přikládám včetně
časového harmonogramu a počtu žáků.
5. 10. – Šermíři – kulturní vystoupení v místním kinosále pro celou školu. Téma: Velká
Morava. Žáci viděli ukázky historického šermu, odívání a zvyklostí. Mnohé ukázky
si mohli sami vyzkoušet.
6. 10. – letos se u nás opět sešly školy z Polska a Německa. Dopoledne navštívily polské
a německé děti Muzeum opevnění v Darkovičkách, kde vyslechly výklad o účelu
bunkrů a době, ve které vznikly.
Chtěli bychom alespoň touto cestou poděkovat zaměstnancům Muzea opevnění Darkovičky
a panu Antonínu Mertovi za ochotu při organizaci této každoroční akce, protože bez jejich
pomoci by se nemohla uskutečnit.
6. 10. - po exkurzi v Darkovičkách se děti sešly v naší tělocvičně, aby si s námi zahrály
družební turnaj ve florbalu. Organizaci zajistila Mgr. Válová. Toto přátelské
setkání bylo večer završeno společnou diskotékou v Křižanovicích, kde vykonávaly
dozor Mgr. Válová a Mgr. Fucimanová.
7. 10. - naše škola se letos poprvé zúčastnila soutěže Znáš, umíš, dokaž v Kulturním domě
v Hlučíně. Tato soutěž bude zakončena v prosinci. Soutěžící družstvo tvoří 8 dětí,
každá třída posílá jen 1 žáka (mimo 1. třídu). Organizaci této soutěže zajistila
Mgr. Veselá.
8. 10. - proběhl nácvik evakuace žáků
12. 10. - IV. třída s Mgr. Lukavcovou absolvovala 1. část dopravní výchovy v Hlučíně.
Po této teoretické části bude na jaře následovat část praktická, kde děti musí
v praktické jízdě na kole ukázat, jak umí používat pravidla silničního provozu
v reálných situacích.
17. 10. - zaměstnanci ZŠ a MŠ Šilheřovice se společně s družební školou v Chalupkách
zúčastnili zájezdu do Prahy na muzikál Carmen. Organizaci zajistila slečna Andrea
Klapcová. Dojem z nádherného představení nezkazilo nikomu ani chladné počasí
a náročná cesta.

24. 10. - Mgr. Válová připravila s žáky 2. stupně program k akci Obecního úřadu
v Šilheřovicích „Setkání se seniory“, kde se každoročně setkávají naši občané
u příležitosti svého významného životního jubilea
26. 10. - I. a III. třída se zúčastnily soutěže „Náš kraj, naše město“
29. 10. - Mgr. Vrkočová přednesla příspěvek „Využití 1. pomoci na ZŠ“ na konferenci
k projektu ESF SZŠ a VOZŠ v Ostravě. V tomto projektu jsme partnerskou školou.

Seznam kroužků ZŠ Šilheřovice na šk.rok 2009/2010
Jméno vyučující Název kroužku

Koperová

Cvičení z
matematiky
Cvičení z
matematiky
Sportovní
Rytmika
Taneční
Kr. pro bud. 1.třídu
VŠEZNÁLEK

Lamschová

Keramika

Lukavcová

Literárně – dramat.

Mertová

Přírodovědný

Fucimanová
Fucimanová
Hlaváčková
Kačmářová
Koperová

Obermanová
Válová
Válová
Veselá
Vrkočová
Žvaková

Ruční práce
a vaření
Kroužek NJ
Cvičení z ČJ
Angličtina
s interaktivní tabulí
Informatika
Anglický jazyk

Celkem:

Třída

Čtvrtek 7.05 – 7.50

Počet
žáků

VII.

21

Středa 7.05 - 7.50

IX.

11

III., V.
I. – V.
IX.
předškolní
děti

10
16
8

I. – V.

12

I. – III.

13

III. – V.

16

VI.- IX.

7

VI. – IX.
IX.

12
9

Pondělí 14.05 – 14.50

VI. –VIII.

16

Pondělí 14.00 –14.45
Pondělí 11.50 –12.35

VI. – IX.
I.

7
15

Termín výuky

Pondělí 13.45 -14.30
Úterý 15.00 – 16.00
Pátek 16.00 - 16.45
(od února)

Čtvrtek 13.30 - 15.00
každý druhý týden
středa 14.00 - 15.00
Pátek 14.30 – 16.30
každý druhý týden
Úterý 12.40 - 14.15
každý druhý týden
Čtvrtek 12.45 –13.30
Pátek 7.00 - 7.45

15

Zpracovala: Mgr. Silvie Žvaková

Základní a mateřská škola Šilheřovice
vyhlašuje chřipkové prázdniny
od 25. – 27. listopadu 2009
pouze pro ZŠ = 1. – 9. třída
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vážení spoluobčané a fotbaloví fanoušci TJ Sokol Šilheřovice,
nastal čas ukončení podzimní části fotbalové sezóny 2009/2010 našich mužstev žáků, dorostu
a mužů. Rád bych Vás informoval o výsledcích našich jednotlivých týmů. Začal bych těmi
nejmenšími, a to jsou žáci, kteří úspěšně reprezentují naší obec. Naši nejmenší
se v podzimním dvoukolovém rozlosování umístili na krásném 2. místě s počtem 21 bodů
a skórem 53 : 17. Děkujeme našim nejmenším a těšíme se na nastávající jarní kolo, kdy
nastoupí určitě opět ve skvělé fotbalové formě a obhájí své krásné druhé místo.
Následuje dorost, který se umístil na 8. místě s počtem 9 bodů. U dorostu bych se na chvíli
rád zastavil a všechny Vás, hlavně rodiče nadějných fotbalistů, aby se snažili své syny
podporovat ke sportu. Důvodem je rozšíření kádru o kvalitní fotbalisty, kteří v naší obci
byli, jsou a snad i zůstanou. Věřím, že po zimním odpočinku budou plní síly a fotbalového
elánu a ukáží, že fotbal je pro ně sport, pro který stojí zato trénovat a zlepšovat si kondici.
A máme tady naše hlavní mužstvo, které odvedlo největší kus práce. I přesto, že jsou
nováčky v 1. A třídě, dokázali se s obrovskou výzvou poprat a ukázali, že nejsou outsidery
v této třídě a dokáží se vyrovnat s protihráči, jako jsou Ludgeřovice, Mokré Lazce, Krásné
Pole, Suché Lazce, nad kterými vyhráli, ale také nový klub Fotbal Opava 2004, se kterými
sice prohráli 1:0, ale i toto byl obrovský fotbalový úspěch. Zkrátka i v této vyšší soutěži
si naši muži dovedou poradit s kvalitnějšími kluby a budou naši obec i nadále reprezentovat
a na jaře útočit na vyšší příčky této soutěže.
Dále bych Vás rád informoval o úpravách našeho sportovního areálu. Byla opravena další
část chodníku zámkovou dlažbou a položen nový asfaltový povrch u vstupní brány. Byla
opravena a znovu natřena celá hlavní tribuna a budova toalet, čímž se výrazně zlepšil vzhled
celého areálu. Tímto bychom chtěli poděkovat Všem, kteří se podíleli na opravách a údržbě
hřiště. Toto všechno provedli bezúplatně a ve svém volném čase, což velice oceňujeme a
děkujeme.
Taktéž bychom rádi poděkovali místnímu obecnímu úřadu za zapůjčení požárního žebříku
k nátěru tribuny.
Všem návštěvníkům fotbalových zápasů bych tímto rád poděkoval za všechny hráče,
počínaje těmi nejmenšími až po ty nejstarší, za fanouškovskou podporu v uplynulé sezóně
a rád bych Vás tímto všechny pozval na první jarní kolo.
Přejeme všem návštěvníkům jarních utkání spoustu fotbalových zážitků.
Více na www.tjsokolsilherovice.estranky.cz

Prosba o zapůjčení fotografií z let 1900 - 1938
Muzeum Hlučínska ve spolupráci s Kulturním centrem Hlučín a Městem Hlučín připravují
na den 4. února 2010 konferenci a výstavu k příležitosti 90. výročí připojení Hlučínska
k Československu. Proto prosíme o zapůjčení dobových (i rodinných) fotografií z období let
1900 – 1938. Pokud někdo z občanů nám bude ochoten fotografie zapůjčit nebo věnovat,
kontaktuje pracovnici našeho informačního centra slečnu Janu Nevřelovou (tel.:
595 041 617, infohlucin@centrum.cz).

Kondiční cvičení
Každé úterý v době od 18.00 do 19.00 hodin probíhá v kinosále v Šilheřovicích pro
zájemkyně i zájemce kondiční cvičení.

Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s.r.o. nabízí
gastronomické služby včetně výroby a prodeje cukrářských výrobků, pro konání oslav
(svatební, rodinné, firemní) ve formě banketů a rautů. Vysoká kvalita, přijatelné ceny,
příjemné prostředí i personál jsou zaručeny. Rovněž jsme schopni, v rámci našich možností,
přizpůsobit naše gastronomické služby dle Vašeho přání (prodloužení doby konání oslav
aj.).

Přímý telefonický kontakt:
Kontaktní osoba:

595054916
VUOV Alena Smolková

Slavnostní hostiny - rodinné, firemní
Bankety
Rauty
Konference
Cateringové služby
Barmanské a sommeliérské dovednosti
Výroba cukrářských výrobků

Také Vás srdečně zveme do našeho kadeřnického a kosmetického salónu, který se nachází
v přízemí a prvním poschodí naší školy.
Přímý telefonický kontakt - Kosmetika
Kontaktní osoba :

595048123
UOV Eva Kupčíková

Masáže obličeje a dekoltu
Kompletní ošetření pleti
Úprava obočí a řas
Manikúra - modeláž nehtů
P-schine - japonská manikúra
Parafínové zábaly
Poradenství

Přímý telefonický kontakt - Kadeřnictví
Kontaktní osoba:

595054918
UOV Žaneta Bečicová

Barvení a melírování vlasů
Moderní střihy
Klasické střihy - pánské, dámské a dětské
Masáže hlavy
Společenské účesy
Poradenství

Přijďte podpořit naše žáky při výuce jejich odborných dovedností, vždyť i oni jsou součástí
naší obce.
Junior studio Ostrava
Přímý telefonický kontakt - Kosmetika
Kontaktní osoba :

Přímý telefonický kontakt - Kadeřnictví
Kontaktní osoba:

596 633 006
UOV Jana Forštová
UOV Martina Toišilová
596 636 191
UOV Jana Šebestová
UOV Michaela Glumbíková

Marcela Urbišová - zástupce ředitele pro praktické vyučování

MASÁŽNÍ STUDIO oznamuje,

že od října je BONUS každá 10. masáž ZDARMA.
Hať, Lipová 10 – objekt požární zbrojnice

Objednávky na tel: 774339947

Masáže - regenerační, klasická, sportovní a relaxační
- reflexní terapie plosek nohou
Lymfatická - masážím je možné ulevit oteklým nohám
- pocit těžkých nohou
- zrychlit metabolické procesy v těle
- vyplavit toxické látky
- odstranit celulitidu
Baňkování - odstraňuje blokády ztuhlé svaly
- detoxikuje organismus
- urychluje krevní oběh
- přináší úlevu při astmatu, kašli a zánětu průdušek
Lávové kameny - stimuluje krevní oběh
- stimuluje lymfatický systém
- hluboce relaxuje a harmonizuje
- prohřívá celé tělo
- pomáhá detoxikaci organismu
- vyrovnává energii v těle
Galvanická žehlička - na žehlení vrásek
- oteklé váčky a kruhy pod očima
- odranění celulitidy
- proti vypadávání vlasů
Dále nabízím opalování v soláriu.

Těší se na Vás Pavla Myšková

Dne 18. prosince 2009 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

Dne 22. prosince 2009 v 18.00 hod.
v kostele Nanebevzetí Panny Marie
se uskuteční

ADVENTNÍ KONCERT
na programu: Adam Michna, Kryštof Harant, Antonín Dvořák,
Josef Vejvoda , Caesar Franck , Adventní zpěvy
atd…
Účinkuje:

PAVEL KOZEL – Baryton
sólista opery Národního divadla moravskoslezského
Slezské žesťové kvinteto
Pavel Hanslík, Karel Bednář - trubky
Karel Čurda – lesní roh, průvodní slovo
Martin Cupal – trombon
Milan Zatloukal – basový trombon
Srdečně zve Obec Šilheřovice

Upozornění společnosti ČEZ

Byli jsme požádáni společností ČEZ o upozornění našich občanů k výsadbě popínavých
rostlin (převážně přísavník) k betonovým sloupům rozvodné soustavy. Toto není dovoleno,
popínavé rostliny mnohdy dorostou do vedení el. soustavy a mohou při dešti způsobit svod,
následně může dojít také k úrazu el. proudem. Dále může dojít k výpadku el. energie
následkem zkratu a způsobením škody, která může být vymáhána.

Neplaťte víc, než je nutné !!!
Občanské sdružení sociálních a finančních poraden s krajskou
radou Svazu důchodců
zahajuje bezplatnou sociálně - finanční poradnu
Kdo může poradnu využívat ?

* držitelé průkazů ZTP, ZTP/P, TP
* senioři, sociálně slabší rodiny
* rodiny s dětmi
* nezaměstnaní
* ostatní klienti

Co nabízíme ?
* informace a pomoc při sjednávání slev
- dodávku plynu a el. energie u vybraného dodavatele, sleva až 7 %
- služby vybraného mobilního operátora a pevné linky, sleva 10-20 %
- pojištění domácnosti a nemovitosti, sleva 10-20 % (ZTP, ZTP-P u vybraných
pojišťoven)
- pojištění za škodu způsobenou zaměstnavateli
- pohonné hmoty v síti vybraných čerpacích stanic
* zajištění financí na pohřebné – program Pieta
* prevenci před nebankovními úvěry, předlužení a exekuci s možným dopadem na
slabší sociální skupiny
* vyřízení žádosti na zateplení domu a její zprostředkování se slevou až 50 % od
státu – ZELENÁ ÚSPORÁM
* nabídku pracovních příležitostí v poradnách OSSAFP ČR po celé ČR
* kurzy finanční gramotnosti s osvědčením o odbornosti
Kontaktní místa:
Ostrava: Rada seniorů,Ostrčilova 4,Čtvrtek 9-15h
Poruba: Sv.důch.,Marie Majerové 1733/6,Úterý 9-12h
Frýdek Místek: 17.listopadu 147,Pondělí 9-13h
Karviná: Polská 120,Středa 9-12h
telefon: 518 321 861,737 855 826,604 959 387
e-mail: financniporadna@seznam.cz
www.socfinporadnycr.cz

SEKÁČEK PAMPELIŠKA

Nabízí:
• dětské oblečení použité i nové
• módní doplňky (pásky, čelenky)
• ručně háčkované polštářky
• zdobení dárkových předmětů (vína, bonboniéry)
• sezónní dekorace (věnečky na dveře, adventní věnce)
Najdete nás: ulice Horní 58, Šilheřovice
(u autobusové zastávky „Fulneček“)
Kontakt: Jauerning Aleš a Kateřina
tel.: 775 372 009

PLOTY – PLETIVO – OPLOCENÍ – MONTÁŽE
www.ploty-pletivo.cz - oplocení
www.thuja.cz - túje na živý plot od 10 Kč
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00,
Otevírací doba: Po – Pá 8:00 -15:00 nebo po telefonické domluvě na tel.: 722 550 000
DOPRAVA ZDARMA - při celkovém nákupu nad 7.000 Kč, jinak 300 Kč.

POPLASTOVANÉ PLETIVO KOMPAKT
(ZELENÉ)
4-hrané bez zapleteného napínacího drátu, drát
průměru
1,65 mm, s poplastováním 2,65 mm, oko 50 mm
Výška pletiva
Cena za bm
Balení Celkem
100 cm

45 Kč

25 m

1.125 Kč

125 cm
150 cm

56 Kč
59 Kč

25 m
25 m

1.400 Kč
1.475 Kč

160 cm

67 Kč

25 m

1.675 Kč

180 cm
200 cm

81 Kč
84 Kč

25 m
25 m

2.025 Kč
2.100 Kč

Dodáme Vám kompletní nové oplocení včetně
montáže
PLOTY - PLETIVO - jsme firma, která se zabývá prodejem
plotů a kompletního příslušenství pro drátěné ploty, jako jsou
poplastovaná nebo pozinkovaná pletiva, lesnická a dekorační
pletiva, chovatelské sítě, sloupky, vzpěry, napínací dráty, vázací
dráty, napínáky, ostnatý drát, případně podhrabové desky. Dále
nabízíme branky a vrata ve všech velikostech a jiný sortiment na
stavbu oplocení

NAŠI JUBILANTI
Sládková Marta
Demková Erna
Reichlová Eliška
Janáčová Hedvika
Brejzová Marie

86 let
85 let
85 let
85 let
80 let

Kolaska Alois
Smolka František

85 let
80 let

Obecní úřad přeje všem vyjmenovaným do dalších let hodně zdraví, štěstí a
osobní spokojenosti
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