Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2009
Vážení spoluobčané,
letošní rok nám pomalu končí a blíží se očekávaná doba
vánočních svátků. Světelná výzdoba v našich ulicích nám již
denně připomíná, že nejkrásnější svátky roku jsou za dveřmi.
Vánocům vždy předchází poněkud hektické období, většinou
si každým rokem říkáme, že určitě letos budeme trávit sváteční
dny jinak než tomu bylo loni, či jiné předcházející roky.
A zase to někdy končí tak, že se honíme s úklidem a sháněním dárků,
místo toho abychom se doma s rodinou zastavili, zapálili svíčku
na adventním věnci a zamysleli se nad pravým smyslem Vánoc. Snažme
se proto alespoň v adventní době najít čas pro své nejbližší.
Také nezapomínejme na ty, kteří z různých důvodů nemohou zasednout ke
štědrovečernímu stolu, ať už z důvodu pracovních, nemoci nebo proto, že žádný domov
nemají.
Nezapomínejme ani na své příbuzné, blízké a známé, kteří již nejsou mezi námi a
věnujme jim také svou vzpomínku, popřípadě zapalme za ně i svíčku. Otevřeme také svá
srdce pro ty, kteří naši pomoc opravdu potřebují.
Milí spoluobčané,
dovolte mi, abych Vám popřál klidné prožití Vánoc a hodně rodinné pohody. Do Nového
roku 2010 Vám přeji co nejvíce pevného zdraví, štěstí a spokojenosti.
Ing. Martin Čecháček - starosta

Poděkování spoluobčanům a organizacím
Obec Šilheřovice touto cestou děkuje:
Spoluobčanům
Za péči o zeleň v okolí svých domů, za úklid chodníků v zimním období.
Za hlášení poruch na obecním majetku (vodovod, veřejné osvětlení, kanalizační vpustě).
Rodičům dětí MŠ (za spolupráci a doprovod při vystupování dětí).
Paní Michálkové Kristině za údržbu zeleně na svahu pod hřbitovem.
Také děkuje všem ostatním spoluobčanům, kteří pečují o vzhled naší obce.
Naši farnosti
Panu faráři Mgr. Petru Huvarovi za sloužení mše svaté za naši obec
- za spolupráci při organizování sbírky na kostel
- za spoluorganizování Vánočního koncertu v kostele.
Klubu důchodců
Za údržbu zeleně před tělocvičnou.
Za organizování kulturních akcí pro naše seniory.

TJ SOKOL
Za spolupráci při konání akcí naší základní školy.
SDH
Za včasné výjezdy k haváriím a požárům.
Za péči o hasičskou techniku.
Za výchovu hasičského dorostu.
Unii rodičů
Za organizování akcí pro děti naší ZŠ.
ZŠ Šilheřovice
Pedagogům a žákům naší školy za realizaci grantového projektu „Implementace
multimediálního výukového programu Základy první pomoci do výuky všeobecně
vzdělávacích předmětů ZŠ a SŠ MSK“.
Za účast na kulturních vystoupeních a účast na meziškolní olympiádě v Hati.
Schole
Za účast na setkání chrámových sborů a schol.
Střední škola hotelnictví, gastronomie a služeb SČSMD Šilheřovice
Za pomoc při pořádání tradičního „ Zpívání u stromečku“.
Zaměstnancům obce
Kolektivu obecního úřadu a pracovníkům údržby obce za práci pro naši obec.

Ing. Martin Čecháček – starosta

Obec a investice
Doposud poměrně vlídné podzimní počasí, které trvalo také první dvě dekády v prosinci,
nám dovolilo pokročit se stavbou chodníku v ulici Dolní, zbývají jen některé drobné
práce a stavba bude hotova. Přes zimní období se nebudeme pouštět do dalších
stavebních prací, ale budeme pracovat na dalších projektech, které řeší rozvoj naší obce
a posunou ji opět o kus dopředu. Také se pokusíme o získání dotací pro obec, ať už
z krajského rozpočtu, nebo evropských fondů.
Ing. Martin Čecháček

3D mapa Moravskoslezského kraje
Tato zajímavá trojrozměrná mapa svým uživatelům nabízí podrobný model terénu
Moravskoslezského kraje, který využívá leteckých snímků s dobrým rozlišením.
Součástí mapy jsou také například informace o turistických trasách, lyžařských
střediscích, stavu sjezdovek, atd. Prakticky umožňuje od počítače získat informace
o dané lokalitě a tak si naplánovat výlet předem.
Do 3D mapy Moravskoslezského kraje je možno nahlédnout na internetové adrese
http://3d.kr-moravskoslezsky.cz.
Ing. Martin Čecháček

Svoz komunálního odpadu o svátcích
Firma OZO bude provádět svoz komunálního odpadu dle stávajícího harmonogramu
i přes svátky (bez ohledu na dny svátků), jen na Nový rok 1. 1. 2010 svážet nebude, tento
termín svozu se přesune na 2. 1. 2010.
Další týden po svátcích už OZO bude svážet opět dle stávajícího harmonogramu.

Kontejnery na sběr papíru

V naší obci budou v prvním čtvrtletí příštího roku firmou OZO přistaveny kontejnery
na sběr papíru.
Do těchto kontejnerů nebude možné kromě papíru odkládat žádný jiný komunální
odpad!
Obecní úřad

Občanské sdružení
Milí obyvatelé Šilheřovic,
rádi bychom vás prostřednictvím místního zpravodaje informovali o zrodu občanského
sdružení, které vzniká na základě potřeby se podílet na kulturním životě naší vesničky.
Záměrem není nahrazovat, ale doplňovat a rozšířit nabídku kulturních a volnočasových
aktivit pro občany obce. Z tohoto důvodu vzniká občanské sdružení, které chce být
otevřené a dostupné všem, kteří přivítají možnost seberealizace, kteří se rádi podělí o své
zájmy, dovednosti a zároveň tak chtějí dotvářet kulturu obce a život v ní. Občanské
sdružení bude také umožňovat zprostředkování zajímavých přednášek, vzdělávacích
aktivit a kulturních akcí, proto si každý bude moci najít program podle svých představ.
Jedná se o zájmové činnosti zaměřené na všechny věkové skupiny. Finanční prostředky
na tyto činnosti budou získávány převážně z fondů Evropské unie, státních dotací
a nadačních fondů.
Jelikož je občanské sdružení určeno právě občanům Šilheřovic, rádi bychom vás
požádali o výběr názvu, který bude vystihovat jeho poslání. Návrhy můžete poslat
na email silherovice@email.cz nebo vhodit do bedýnky v prodejně pekařství M + K.
Nejlepší název bude odměněn, proto prosím nezapomeňte uvést váš kontakt.
Krátké představení vznikajícího občanského sdružení proběhne v rámci zasedání
zastupitelstva dne 21. 12. 2009 na obecním úřadě, kde se v závěru zasedání chceme
podělit o naší společnou vizi.
Jan Kuchař a Robert Chlebiš

SDH Šilheřovice
Dne 27. listopadu 2009 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 9. ledna 2010 v 15.30 hodin v restauraci Na Náměstí.
zve výbor SDH

Soutěž o nejstarší knihu v obci
„29. 11. 1939 začala půjčovat žákům knihy a časopisy nově zřízená školní knihovna
a zásluhou školy byla v obci dne 18. 4. 1940 otevřena místní lidová knihovna, a již tento den
se přihlásilo 20 čtenářů.“
Koncem listopadu tedy uplynulo 70 let od založení knihovny v naší obci. K tomuto výročí
byla vyhlášena soutěž o nejstarší knihu. Kritériem hodnocení v soutěži bylo datum
vydání publikace.
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Autor knihy
Christian
Fürchtegott
Tomass Fryčaj
Rudolf Ludwig
Josef
Vinohradský
Fr. Ign.
Wankmüller
Sbírka písní
M. Gerhardt
Fr. Bartoš
P.Udalricus
Probst

10 Dr.V.E.Mourek
H. CHristian
11 Andersen
12 Julius Wolff
13 Julius Wolff
Graf Leo
14 Tolstoj
15 V. Prasek
16 Kol. autorů
17 Jan Vyhlídal
Ludwig
18 Ganghofer
19 Henri Laffere
20
21 Josef Vaněk

Název knihy

Místo vydání

Poetische schriften I.a II.
Katolický kancionál
Das Buch der Geologie
Prostonárodní obrázky z dějin
národa českoslovanského

Wien 1815
Brno 1835
Leipzig 1861
Hr. Králové
1862
Augsburg
Spiegel der heiligen
1863
Illustrirtes Volksliederbuch
Lahr 1880 (1813-1815)
1882
Erwin Salt
Leipzig 1882
Nové národní písně moravské Brno 1882

Majitel(ka) knihy
Štěpánka Nedělová
Štěpánka Nedělová
Marie Kupková
Gustav Svoboda
Anna
Winkhoferová
Štěpánka Nedělová
Jana Gebauerová
Gustav Svoboda

Communion - Buch für alle
Dülmen 1885
Učební listy jazyka anglického
pro samouky
Praha 1886

Jarmila Koslovská

Sämmtliche Märchen
Der Sülfmeister 1. theil
Der Sülfmeister 2. theil

Leipzig 1886
Berlin 1889
Berlin 1889

Štěpánka Nedělová
Štěpánka Lazarová
Štěpánka Lazarová

Die kreutzer Sonate
Dějiny knížectví Těšínského
Das Buch der Erfindungen
Čechové v Pruském Slezsku

Berlin 1890
Opava 1894
Leipzig 1897
Praha 1899

Jana Gebauerová
Gustav Svoboda
Eva Langrová
Gustav Svoboda

Der Unfried

Stuttgart 1900
Kaldensirchen
1907
Kevelaer 1921
Chrudim 1924

Jana Gebauerová

Bernadette
Maria friedenskönigin
Domácí květinářství

Gustav Svoboda

Štěpánka Lazarová
Růžena Kučatá
Petr Štěpán

Tyto knihy si můžete prohlédnout na Vánoční výstavce v sále obecního úřadu v pátek
18. 12. 2009 od 17.00 do 20.00 hodin.
První tři majitelé nejstarších knih budou odměněni hodnotnými knižními cenami.
Děkuji všem, kteří zapůjčili své velmi hodnotné svazky do této akce a přeji všem
požehnané Vánoční svátky, zdraví a spokojenost v roce 2010.
Ludmila Janoschová
Obecní knihovna

Činnost Klubu důchodců v roce 2009

Klub důchodců byl založen v roce 1997 a v současné době má 63 členů. Celou činnost
klubu řídí 7 členný výbor s předsedou Lumírem Dorníkem.
Na členské schůzi v únoru jsme členům předložili plán činnosti zaměřený hlavně
na zábavu a kulturu.
Jarní část roku jsme zahájili Čajem o páté – večírkem s malým pohoštěním
a reprodukovanou hudbou.
Tradičně jsme v květnu oslavili v restauraci Dolní Dvůr „Den matek“. Průběh oslav měl
důstojný průběh s velmi hezkým vystoupením dětí MŠ. Ženy – matky dostaly hezký
dárek a k dobré pohodě přispěla bohatá tombola i živá hudba.
V červnu jsme zorganizovali autobusový zájezd do Jeseníků, kde jsme postupně
navštívili Rejvíz s mechovým jezírkem, dále poutní místo Maria Hilf a v závěru zájezdu
rozhlednu v Krnově – Cvilíně. S velmi spokojenými účastníky zájezdu jsme se vrátili
domů.
Letní prázdninové měsíce jsme v červenci ve spolupráci s OÚ zahájili Pivními
slavnostmi, které se tentokrát vydařily hlavně počasím.
V měsíci srpnu již několik let organizujeme týdenní rekreační pobyt na Slovensku
v Dämenovskej dolině na chatě Kožiar, kterého letos využilo 28 účastníků.
V měsíci říjnu jsme opět uspořádali Čaj o páté, kde jsme hosty přivítali pohoštěním,
živou hudbou a písničkami všeho druhu harmonikáře pana Gavlíka. Všichni se dobře
bavili a domů odcházeli všichni velmi spokojeni.
Na pozvání MěÚ v Hlučíně se 10 členů našeho Klubu důchodců zúčastnilo setkání Klubů
důchodců a seniorů z regionu Hlučínska.
Měsíc listopad byl zahájen pietní vzpomínkou na válečné veterány položení kytic spolu
s OÚ, ZŠ a MŠ na místním hřbitově.
Připravili a zajistili jsme pro 15 účastníků předváděcí a prodejní akci „Magnety nám
pomáhají“.
8 členek KD se zúčastnilo zdravotní přednášky MUDr. Mazance „Srdce plíce, oběhový
systém“.
Letošní rok zakončíme v prosinci tradičním Mikulášským posezením v restauraci Dolní
Dvůr, kde bude nejen pohoštění, bohatá tombola, ale i dárky od Mikuláše a čertovské
překvapení dětí z MŠ.
Ve spolupráci s OÚ jsme v roce 2009 organizovali 2 návštěvy divadelních představení
v Ostravě.
Další spolupráce Klubu s OÚ se uskutečnila při zabezpečení kurzu „Základního ovládání
a užívání počítačů“ organizovaného pro seniory. Všichni absolventi kurzu byli velmi
spokojeni.
V průběhu roku jsme navštívili s gratulací a dárkem naše členy - jubilanty od 70 let.
Brigádní činnost našeho Klubu je zaměřena na ošetřování záhonu keřů před tělocvičnou
ZŠ a MŠ.
Nemalou náplní činnosti našeho Klubu je i dlouholetá spolupráce s klubem seniorů,
rentistů a invalidů v Polsku – Chalupkách. Pravidelně se na pořádaných akcích
oboustranně navštěvujeme a hodnocení této spolupráce v obou Klubech je velmi dobré.
V závěru mé zprávy bych chtěl poděkovat pracovníkům OÚ za velmi dobrou spolupráci,
vstřícnost a finanční příspěvek pro činnost Klubu důchodců. Rovněž děkuji vedení
a žákům MŠ za velmi hezká vystoupení na akcích Klubu důchodců.
Všem občanům Šilheřovic přeji za členy Klubu pevné zdraví a spokojený rok 2010.
Výroční členská schůze Klubu důchodců se uskuteční dne 21. února 2010 v 15.00 hod.
v sále OÚ. Zveme všechny členy Klubu i další zájemce o členství, zejména
mladodůchodce.
Lumír Dorník - předseda

Základní škola Šilheřovice
Kouzelná atmosféra Vánoc opět vstoupila nejen do našich domovů, ale i do našich srdcí.
Vede nás k zamyšlení nad sebou samými, chvíli postát a zastavit někdy zbytečný vánoční
shon.
Zanedlouho totiž skončí i celý kalendářní rok. Co nám přinesl, to už víme, co přinese rok
ukončený desítkou, neznáme.
Mnozí bilancují a přemýšlejí nad úspěchy nebo menšími neúspěchy končícího roku.
I naše škola může bilancovat. Myslíme si, že jsme ve škole prožili úspěšný rok. Poznali
jsme mnoho nového, naučili se spoustu dalšího učiva.
Některé naše třídy dostaly nový kabát, nové barevné podlahy, které ladí s lavicemi
a židlemi z minulých let. Z projektu EU byla instalována interaktivní tabule
do multimediální učebny.
Školu jsme reprezentovali v mnoha soutěžích sportovních, přírodovědných, recitačních
i dramatických. Prohlubovala se spolupráce s příhraniční družební školou.
Myslíme si, že všichni žáci a vyučující naší školy se ctí reprezentují malou, ale především
naši rodnou kouzelnou vesnici.
Přejeme všem občanům v klidu, ve zdraví a v lásce prožité Vánoce.
Mnoho osobních a pracovních úspěchů v roce 2010.
Žáci a zaměstnanci školy
Zpracovala: Mgr. Mariána Válová

P O Z V Á N K A
Základní škola Šilheřovice
Vás srdečně zve na tradiční

VÁNOČNÍ VÝSTAVU
VÝTVARNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ
v pátek 18. 12. 2009 od 9.00 h do 21.00 h
v sále Obecního úřadu v Šilheřovicích

Zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice
Zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice se uskuteční v pondělí 21. prosince 2009 v 17.00
hod. na Obecním úřadě.
Program:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Zpráva o činnosti rady obce
Zprávy výborů
Rozpočtové úpravy obce č. 4/2009
Informace o registraci obce k DPH
Stanovení ceny vodného a stočného
Rozpočet obce na rok 2010, výhled investičních akcí
Prodej obecní parcely parc. č. 396/5
Informace o bezúplatném převodu pozemku parcela č. 386/29
Informace ohledně územního plánu

Přehled plesů v roce 2009
10. 1.
16. 1.
22. 1.
30. 1.
6. 2.
13. 2.
20. 2.

Maškarní ples mateřské školy
Ples Unie rodičů při základní škole
Obecní ples
Dětský maškarní ples Unie rodičů při základní škole
Ples TJ Sokol
Hasičský ples
Ples ODS

Dne 22. ledna 2009 od 20.00 hodin se uskuteční v obecním sále

OBECNÍ PLES.
K tanci zahraje hudba „Naši“.
Vstupné je 100,- Kč, předprodej vstupenek proběhne od 11. ledna 2010 na Obecním úřadě
Šilheřovice u sl. Lenky Klapcové.

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
NAŠI JUBILANTI
Dědičová Otilie
Brožová Otilie
Majzlíková Olga
Procházková Hedvika

94 let
86 let
81 let
80 let

Plaček Miroslav
Sliška Richard

82 let
81 let

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

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

Kolektiv obecního úřadu přeje všem občanům Šilheřovic krásné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí do Nového roku 2010.
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