Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2010
Vážení spoluobčané,
zanedlouho budeme prožívat dlouho očekávaný
vánoční čas. V rychlém běhu dní míváme někdy
sklon zapomínat na skutečný význam a poselství,
která Vánoce přinášejí. Velmi často se dostáváme
do horečnatých stavů, co všechno musíme stihnout
na poslední chvíli.
Neměli bychom se ale předvánočním shonem,
nákupy, vařením, pečením a uklízením nechat utahat
a nemít sílu ani myšlenky na krásné chvíle v teple
našich domovů, chvíle zastavení, chvíle vzájemných
návštěv a setkání rodiny a blízkých u rozzářených vánočních stromků.
Říká se, že o Vánocích se otevírají lidská srdce. Všichni si projevujeme více
lásky, více ji dáváme najevo a nestydíme se za ni. A tak neochuzujeme naše
blízké o tuto krásu a vzkaz Vánoc. O hodnotu, kterou nelze měřit počtem
dárků, množstvím jídla a cukroví.
Přeji Vám krásné prožití vánočních svátků, pohodu u stromečku
a štědrovečerního stolu, veselé oslavy Silvestra, v novém roce pevné zdraví
a hodně šťastných dní.
Ing. Jarmila Thomasová
starostka obce

Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce dne 6. října 2010
Zastupitelstvo obce schválilo:

1. Program zasedání s doplněním bodu č. 10a - Informace o stavu již
proběhlých investičních akcích
2. Žádost farnosti o finanční příspěvek na vytápění lavic v kostele
3. Účelovou dotaci pro TJ Sokol Šilheřovice na nákup dresů, sportovních
potřeb
4. Vícepráce při výstavbě opěrné zdi u kostela (odvodňující žlábek, beton)
5. Rozpočtové změny č. 3/2010
6. Závěrečný účet za rok 2009 Sdružení obcí Hlučínska
7. Dle § 47 odst. 5 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování
a stavebním řádu (stavební zákon) zadání územního plánu obce
Šilheřovice ( v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 500/2006 Sb.), který je
obsahem přílohy č. 1 předloženého materiálu

Zastupitelstvo obce pověřilo:

1. Starostu obce ke zjištění technického stavu ČOV – vypracování plánu
oprav a údržby
2. Starostu obce k dalšímu jednání s ředitelstvím dálnic ČR o směně
parcel

Výpis z Usnesení Zastupitelstva obce dne 15. listopadu 2010
Zastupitelstvo obce zvolilo:
do funkce starostky obce:

Ing. Jarmilu Thomasovou
(uvolněná pro výkon funkce)
do funkce místostarosty obce: Mgr. Radka Kaňu (neuvolněný)
do funkce členů rady obce:
Ing. Stanislava Lipinského (neuvolněný)
Mgr. Petra Práška (neuvolněný)
Mgr. Ludmilu Janoschovou (neuvolněný)

Zastupitelstvo obce zřídilo Finanční výbor:
do funkce předsedy Finančního výboru: Ing. Jiřího Thomase
do funkce členů Finančního výboru:
Štěpána Kopiu
Ing. Pavla Smolku
Zastupitelstvo obce zřídilo Kontrolní výbor:

do funkce předsedy Kontrolního výboru: Jana Čecháčka
do funkce členů Kontrolního výboru:
Janu Gebauerovou
Mgr. Ludmilu Janoschovou
Zastupitelstvo obce pověřilo:
starostku obce Ing. Jarmilu Thomasovou zastupováním ve sdruženích
a společnostech Sdružení obcí Hlučínska, Svazku obcí mikroregionu
Hlučínska, SOMA Markvartovice a.s., Euroregion Silesia a dále spolupráci
s pořizovatelem územního plánu v rámci jeho projednávání.

Péče o památky Šilheřovic
Nové vedení obce by rádo poděkovalo panu Jiřímu Medulovi za opravu
a údržbu sochy svatého Jana. I když se jedná o majetek obce jsme více než
potěšeni jeho soukromou iniciativou v této záležitosti!
Ing. Jarmila Thomasová
Starostka obce

Mgr. Radek Kaňa
Místostarosta obce

Rada obce se v období měsíce říjen 2010 – listopad 2010 zabývala:
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Volbami do zastupitelstva obce
Cenovým návrhem na chodník na parc. č. 20 a č. 21
Cenovým návrhem na zpomalovací prahy v ul. Ke Kovárně
Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo na rekonstrukcí komunikací
Zakázkami na zpracování projektů „Rekonstrukce povrchu komunikací
pro cyklostezky“, „Prodloužení kanalizačního řádu na ulici Kostelní“,
„Prodloužení kanalizačního řádu pro odvedení splaškových vod z ulice
Kostelní“, Revitalizace koryta Šilheřovického potoka, další etapy“
Smlouvou o zřízení věcného břemene – právo zřídit a provozovat
plynárenské zařízení
Zakázkou „Prodloužení kanalizačního řádu v ulici Do Kopce“
Žádostí o povolení konání kynologické akce „Všestranné zkoušky
ohařů“
Žádostí o vydání povolení pro sběr jmelí a u místění buňky
Žádostmi o kácení dřevin rostoucích mimo les
Účelovou dotací na výdaje spojené s volbami
Účelovými neinvestičními dotacemi pro JSDH
Účelovou neinvestiční dotací na pokrytí mimořádných výdajů vzniklých
v souvislosti s povodněmi
Oceněním občana obce za 80 bezpříspěvkových odběrů krve
Žádostí o zrušení nájemní smlouvy nebytových prostor
Stanovením místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na ul.
Dolní
Dohodami o provedení práce pro pedagogické a provozní zaměstnance
MŠ za zajištění činnosti souboru Majiček
Veřejnoprávní smlouvou o vykonávání přenesené působnosti v oblasti
projednávání přestupků
Žádostmi o finanční příspěvek
Žádostí o zkolaudování inženýrských sítí
Žádostí o dokončení úprav veřejného osvětlení
Provozní dobou Mateřské školy v Šilheřovicích
Informacemi k realizaci Sportovně rekreačního areálu Baumšula
Žádostmi o pronájem nebytových prostor
Žádosti o prominutí poplatku za pronájem sálu
Přípravou zasedání zastupitelstva obce
Žádostí o povolení hostování lunaparku
Souhlasem se zajišťováním veřejné služby v přepravě cestujících
Žádostí o instalaci dopravního zrcadla
Žádostí o doplatek elektřiny spotřebované provozem tělocvičny
Dodatkem č. 1 smlouvy o dílo na opěrnou zeď u kostela

• Žádostí o náhradu za nevyčerpanou dovolenou starosty obce
• Neinvestiční dotací v rámci operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost
• Žádostí o udělení souhlasu s užitím znaku obce
• Dotazníkem k pozemkovým úpravám
• Komisemi rady obce
- Komise kulturní a sociální – J. Gebauerová, Mgr. J. Kuchař,
Mgr. Z. Žvaka, I. Čecháčková,
L. Pecháčková
- Komise životního prostředí – RNDr. S. Prášková, E. Krömerová,
L. Šomodi
- Povodňová komise – Ing. J. Thomasová, Mgr. R. Kaňa,
Mgr. L. Janoschová, Mgr. P. Prášek,
Ing. S. Lipinský, V. Kolaska, F. Socha,
L. Michálek
- Sportovní referent – R. Janoš
- Poradce IT – Ing. P. Smolka
• Přípravou inventarizace majetku
• Projektem „Obnova alejí v extravilánu obce Šilheřovice“
• Rozpočtem obce
• Kontrolou účetnictví
• Obecně závaznou vyhláškou obce č. 1/2003 o místních poplatcích
• Žádostmi o prodloužení nájmu bytů a nebytových prostor
• Přidělením obecního bytu v domě č. p. 117
• Žádostí o bezplatný pronájem tělocvičny
• Směnou smlouvou na pozemky mezi obcí Šilheřovice a Ředitelstvím
silnic a dálnic ČR
• Sdělením k převodu pozemku parc. č. 1441/8
• Smlouvou o výkonu technického dozoru investora „sportovně rekreační
areál Baumšula“
• Technickou zprávou sadových úprav
• Střednědobým plánem sociálních služeb
• Opravou topení v tělocvičně
• Sdělením k provádění souvislé úpravy živice na sinici III/4696
• Smlouvou o právu provést stavbu
• Systémem ASPI
• Seminářem Ministerstva pro místní rozvoj
• Nákupem Flash disku
• Nabídkou sběratelské kolekce znaku obce
• Nabídkou dotačního poradce
• Vizitkami na dveře kanceláří
• Nabídkou vánočního přání
• Vánoční výzdobou obce
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Přípravou akce „Zpívání u stromečku“
Úklidem WC na hřbitově
Střechou bytového domu č. p. 142
Odstupným starosty obce
Žádostí o osvětlení kostela v neděli a ve svátky
Dokončením dlažby smuteční síně
Rozdělením funkcí dle organizačního řádu
Návrhem smlouvy o poskytnutí daňového poradce
Návrhem na vklad do katastru nemovitostí k pozemku parc. č. 1679/1, č.
48 a č. 49 v k. ú. Šilheřovice
Žádostí o ukončení nájmu nemovitosti parc. č. 600
Žádostí o odklízení sněhu
Žádostí o zpevnění příjezdové cesty na parc. č. 1678/1
Dlužnými platbami za komunální odpad
Záměrem obce na pronájem obecního nemovitého majetku – budova ul.
Dolní č. p. 5
Žádostí o opravu nově vybudované cesty U Obory
Izolací vodovodních trubek na toaletách na hřbitově
Nabídkou školení „Jednání a usnášení orgánů obce“
Opravou signalizačního zařízení u ZŠ
Návštěvou domova důchodců
Novoročním koncertem
Darem do tomboly pro závěrečné taneční SOU
Sněmem Svazku obcí mikroregionu Hlučínska
Osevními plány zemědělců
Nákupem softwaru
Možností plaveckého výcviku ZŠ na hotelu golf
Podnikateli v obci

Vyznamenání občana naší obce
Vážení občané, s potěšením Vám sdělujeme, že náš občan pan Nováček Jiří
byl vyznamenán Zlatým křížem III. třídy za 80 bezpříspěvkových odběrů
krve.
Za nás všechny mu za toto upřímně děkujeme a věříme, že vy všichni
najdete vhodnou příležitost odměnit morálně jeho hluboce lidský postoj.
Obecní úřad Šilheřovice
Vážení spoluobčané, ke zlepšení spolupráce v oblasti komunikace mezi
úřadem a Vámi můžete zasílat Vaše návrhy, připomínky či dotazy na
e-mailovou adresu: urad@silherovice.cz.
Děkujeme OÚ Šilheřovice

Organizační řád obecního úřadu

Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce řídí a zodpovídá za oblasti:
• Program rozvoje obce
• Územní plánování
• Majetkoprávní záležitosti obce
• Záležitosti obrany
• Sociální a zdravotní oblast
• Personální otázky
• Doprava
• Veřejný pořádek
Mgr. Radek Kaňa, místostarosta obce řídí a zodpovídá za oblasti:
• Správa a údržba obecních domů
• Požární a protipovodňová ochrana
• Vodní hospodářství (vodovod, kanalizace a ČOV, vodní toky)
• Kultura a sport
• Školství
Pracovníci:

Iveta Čecháčková - ekonomka obce
• Účetnictví a rozpočet obce, místní poplatky
• Majetkoprávní záležitosti
• Kompletní mzdová agenda
Lenka Šomodi – referentka
• Evidence obyvatel
• Organizační úkoly
• Stavební agenda
• Obecní archiv
• Redakce zpravodaje
• Kulturní agenda
• Ověřování podpisů a listin
• Czech Point
Lenka Pecháčková - referent
• Pokladna
• Evidence pošty
• Odpadové hospodářství
• Kopírování
• Správa hřbitova
• Agenda zpracování vody

Verner Kolaska – vedoucí pracovník Čistírny odpadních vod
• správa vodovodu, kanalizace

František Socha – vedoucí technické údržby obecního majetku
Mgr. Ludmila Janoschová – knihovnice
Vilibald Thomas – hrobník
Josef Rymer – správce hřbitova

Programové prohlášení KDU-ČSL, ODS a TOP09
Vážení občané,
KDU-ČSL, ODS a TOP09, které vytvořily koalici za účelem správy
a rozvoje obce v období 2010-2014, si Vás dovolují informovat o prioritách,
kterým se chtějí během tohoto období věnovat.
Oblast správy a rozvoje obce
Koalice hodlá odpovědně přistupovat ke všem otázkám souvisejícím
se správou majetku obce, jeho údržbou a narovnáváním majetkových
vztahů v oblasti vlastnictví pozemků. Velkou pozornost hodláme věnovat
zpracování územního plánu, který bude vycházet z požadavků občanů
a vyjádření odborníků. Územní plán považujeme za základní pilíř rozvoje
obce. Hodláme zvyšovat odbornou způsobilost všech pracovníků obce
a vytvořit pro občany přátelskou obec, která poskytuje dostatek informací
o dění v obci a která spolupracuje se všemi subjekty v obci. K finančním
prostředkům rozpočtu obce hodláme v co největší míře přidat další zdroje
financování – granty, projekty. Obec Šilheřovice je také významným
majitelem bytů, ve kterých v následujícím období dojde k nezbytným
rekonstrukcím a v rámci finančních možností také modernizacím, které
zvýší jejich standard. Cílem obce pod vedením koalice je zaměřit svou
pozornost na byty sociální a startovací.
Doprava a dopravní obslužnost
V následujícím období hodláme aktivně vystupovat v oblasti vyjednávání
zlepšení dopravní obslužnosti obce. Naším zájmem je především zlepšení
frekvence současných spojů, případné častější protažení linky č. 68
na Paseky. Zpracována bude studie na ukončení linky č. 52 na konečném
nástupišti, které je v Šilheřovicích a samozřejmě naší pozornosti neunikne
zlepšení spojení s Hlučínem, jako logickým administrativním centrem
oblasti. V rámci této kapitoly budeme pokračovat v opravách a údržbě
komunikací ve správě obce, budeme usilovat o opravu hlavní komunikace
s Krajskou správou silnic, budeme realizovat vybudování komunikací
v oblasti nových zástaveb. V rámci dotačních programů se zaměříme
na rekonstrukce komunikací nižších tříd a cyklostezek – Důlky, cesta
do Černého lesa, cesta Ke křivé lípě. Obec bude usilovat o rozšíření sítě
cyklostezek.

Cestovní ruch a životní prostředí
Výlučná geografická poloha obce a bohatství, které se nachází na našem
katastru, nás zavazuje k realizaci programů, které povedou k ochraně
životního prostředí v rámci principů trvale udržitelného rozvoje a ke
zvyšování atraktivity Šilheřovic pro oblast cestovního ruchu. V této oblasti
jsou naše priority zaměřeny především na osvětové akce v oblasti ochrany
ovzduší, zlepšení systému svozu odpadů s důrazem na třídění – separovaný
svoz plastů. V rámci ochrany ovzduší přistoupí obec k plynofikaci vytápění
obecního sálu a zaměří se na další lokální zdroje znečištění, které jsou
ve vlastnictví obce. Obec bude pokračovat v údržbě veřejných ploch a jako
nejvyšší samosprávná autorita vstupovat do jednání s majiteli nemovitostí,
které významným způsobem ovlivňují vzhled a fungování obce. Svoji
pozornost, odpovídající našemu postavení, budeme věnovat parku,
golfovému hřišti, alejím na katastru obce a revitalizaci veřejné zeleně.
Pozornost obce bude také věnována vybudování odpočinkových zón
s příslušným mobiliářem (lavičky, informační tabulky, naučné stezky).
Centrum obce
Významným cílem koalice je realizace náměstí (návsi), které bude
důstojným logistickým, kulturním, obchodním a správním centrem obce.
Jelikož se jedná o proměnu zásadního významu, která se dotkne každého
občana Šilheřovic, hodláme tuto problematiku znovu otevřít v podobě
veřejné diskuze, ve které dostane příležitost k vyjádření každý občan. Celá
proměna bude realizována tak, aby se co nejméně dotkla práv (nájemních,
vlastnických) dotčených subjektů a aby je co nejméně omezovala.
Významným aspektem tohoto bodu je financování této akce. Podstatná část
finančních zdrojů vyčleněných na tuto akci bude pocházet z dotací a grantů.
Vzdělání, kultura a sport
Obec hodlá nadále podporovat veškeré aktivity, které souvisí s provozem
školy a mateřské školky a zasadíme se o to, aby kvalita těchto vzdělávacích
institucí stoupala, a tím jsme zabránili odlivu žáků do jiných obcí. Pro
rozvoj školy jsou však podstatné materiální a organizační podmínky.
Zasadíme se o zlepšení těchto podmínek v podobě scelení školy v areálu
základní školy s tělocvičnou. Pro tento účel využijeme již existujících
výstupů v úrovni studií a dílčích projektů, ke kterým se budeme snažit
získat finanční krytí z rozpočtu státu, kraje a EU. Škola a mateřská školka
mají naši podporu v realizaci volnočasových aktivit, osvětové činnosti,
kulturně - sportovní činnosti a při zavádění inovativních moderních
výukových metod. Podporu těchto aktivit, stejně jako podporu
národopisnému souboru „Majíček“ hodláme zaštítit patřičnou výši
finančních prostředků. Pozornost hodláme věnovat rozvoji knihovny. Jedná
se především o rozvoj knižního fondu, důstojné umístění a elektronickou
studovnu.

V oblasti podpory kultury hodláme spolupracovat se všemi spolky
a sdruženími, které působí v obci a zapojit je do společenského života. Tato
spolupráce bude mít podobu metodickou, organizační a z části také
finanční. Stejnou měrou se hodláme zasazovat o spolupráci se subjekty,
které se věnují sportu a sportovní činnosti. Hodláme usnadnit přístup
k obecním sportovištím a jejich rezervaci elektronickou formou. V rámci
spolupráce s TJ Sokol Šilheřovice připravíme a zrealizujeme reorganizaci
majetkových vztahů, která umožní lépe dosahovat na dotační tituly kraje,
státu a EU pro oblast sportu. Nedílnou součástí této kapitoly je také
dokončení sportovně rekreačního areálu „Bamšula“, kterému hodláme
dostát z titulu uzavřených smluv.
Sociální oblast
Hodláme zavést těsnější spolupráci se sociálním odborem MěÚ Hlučín, kde
v řadě případů může naše obec vystupovat jako zprostředkovatel a poradce.
Obec bude podporovat charitativní a neziskové organizace, které působí
v obci. Obec se hodlá zapojit do řešení problematiky nezaměstnanosti
ve spolupráci s ÚP Hlučín v oblasti uplatnění dlouhodobě nezaměstnaných.
Zahájíme kroky, které povedou ke zpracování konkrétní studie, jež bude
řešit problematiku domu s pečovatelskou službou. Chceme věnovat
zvýšenou pozornost našim seniorům, kteří jsou bohatstvím této komunity
a kteří potřebují naši pozornost v oblasti zdravotní péče, uzpůsobení
přístupových podmínek a sociálního poradenství.
Bezpečnost
Problematiku bezpečnosti lze v obci rozdělit do několika oblastí. První
oblastí, které budeme věnovat pozornost v příštím období, je „silniční
bezpečnost“. V obci zlepšíme dopravní značení, lépe zabezpečíme kritické
místo u základní školy na ulici Střední formou řízeného semaforu nebo
inteligentního radaru, zasadíme se o vybudování dalších přechodů pro
chodce a v neposlední řadě budeme v oblasti silniční bezpečnosti více
spolupracovat s policií ČR.
Druhou oblastí je bezpečnost protipožární a povodňová. Obec hodlá
výrazně podporovat Sdružení dobrovolných hasičů, zejména jeho zásahovou
jednotku vytvořením adekvátních technických a mediálních podmínek pro
jejich činnost. Z hlediska protipovodňové ochrany hodláme otevřít
problematiku pasivních protipovodňových prvků realizovaných v rámci
územního plánu. Zvýšená pozornost bude věnována úpravě průtokového
profilu potoka.
Třetí oblastí, které v rámci zvyšování bezpečnosti budeme věnovat
pozornost, je problematika kriminality a přestupků páchaných v obci
a blízkém okolí. V této oblasti chceme usilovat o větší přítomnost
přiděleného policisty přímo v obci a realizaci technických metod potírajících
kriminalitu.

Spolkový život v obci
Obec si pod vedením koalice klade za cíl být otevřenou společností, ve které
je podporována svoboda projevu, názoru na kulturu a obecní život.
Uvědomujeme si, že nositelem těchto idejí jsou právě nejrůznější spolky.
Naší povinností a posláním je tyto spolky finančně, materiálně a metodicky
podporovat. Z tohoto hlediska hodláme vypracovat a zavést jednoduché
a transparentní grantové schéma pro přidělování dotací těmto spolkům.
Zvláštní pozornost obce si zaslouží spolupráce s farností, kterou považujeme
za nositele historických kořenů obce a strážce morálních hodnot. Dalším
rozměrem významu farnosti je správa významných církevních kulturních
památek na území obce. Z tohoto hlediska bude obec i v následujícím
období významným způsobem přispívat na opravy a rekonstrukce, které
se týkají kostela, hřbitova a ostatních církevních budov.
Financování aktivit obce
Oblast financování již byla zcela logicky dotčena v předchozích kapitolách.
Obec se zavazuje k odpovědnému financování realizovaných aktivit, které
budou založeny jak na rozpočtu obce, tak na vnějších zdrojích v podobě
dotací, grantů a sponzorství. Koalice si uvědomuje, že se nacházíme
v posledním období, kdy můžeme využít systém operačních programů EU,
který končí v roce 2013. Zavazujeme se, že budeme hospodařit
s vyrovnaným a reálným rozpočtem bez skrytých dluhů a že případné úvěry
budou pouze investičního charakteru v rozumném rozsahu ve vztahu
k rozpočtu obce.

V Šilheřovicích byla zahájena výstavba nového Sportovně rekreačního areálu
V letošním roce získala Obec Šilheřovice dotaci necelých 9 mil. Kč
na vybudování nového „Sportovně rekreačního areálu – Baumšula“. Projekt
bude sloužit žákům místní základní a střední školy, obyvatelům,
návštěvníkům a místním spolkům. Stavební práce byly zahájeny v říjnu
2010 a nejpozději by měly být dokončeny v červnu 2011. Nový areál bude
disponovat dvěma víceúčelovými hřišti pro tenis, nohejbal, volejbal,
basketbal. Bude také vybudována běžecká dráha pro hasičské sporty
a dětský koutek s herními prvky, lanovou dráhou a mobiliářem (lavičky,
stůl, odpadkové koše apod.). Součástí projektu je také úprava okolí areálu
a zatravnění. Díky projektu bude také zregenerována doposud nevyužívaná
plocha – brownfields. Dotace bude poskytnuta z Evropského fondu pro
regionální rozvoj v rámci ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 20013.
Na zpracování úspěšné Žádosti o dotaci se spolupodílela třinecká společnost
HRAT, s.r.o.

Informace z Obecní knihovny
Naše knihovna vstoupila do 8. desetiletí svého trvání. Je zařazena mezi
malé neprofesionální knihovny. V současné době je zde 3207 svazků. Knižní
fond je tvořen základním fondem 2719 svazků, to jsou knihy v majetku obce
a putovním regionálním fondem, který je každoročně obměňován a čítá 488
knih. Tyto knihy zajišťuje v rámci regionální pomoci Knihovna Petra
Bezruče v Opavě.
Kromě beletrie pro dospělé i mládež jsou zde knihy z různých oborů –
zoologie, biologie, historie, zeměpisu, sportu, psychologie, náboženství,
lékařství i různé učebnice. Poučení zde najdou milovnici zahrádek
i kuchařských specialit. Máme zde pohádkové knihy a leporela i pro
nejmenší děti. V letošním roce jsem se zaměřila na doplnění doporučené
literatury pro studenty k maturitě. Většina je již v knihovně a v příštím
roce v tom budu ještě pokračovat. V současné době probíhá průzkum,
o jaké knihy mají čtenáři zájem, abych mohla jejich doplnění v příštích
létech zajistit.
V minulém roce proběhla revize knih, vyřazené knihy jsou k dispozici
v knihovně.
Knihovna má od loňského roku své webové stránky. Na této adrese:
www.knihovnasilherovice.webz.cz je možno získat základní informace,
případně různé zajímavé zprávy a odkazy na některé potřebné webové
adresy. Navštívilo je již asi 10 000 návštěvníků. Do katalogu knih je možný
i elektronický přístup na adrese: http://www.okpb.cz/clavius/silherovice/.
Můžete si zde knihu, která je k dispozici rezervovat. Kromě toho je možné
v rámci meziknihovní výpůjční služby za poplatek a poštovné zajistit knihu
z jiné knihovny.
Na závěr bych chtěla poděkovat dárcům knih, a to p. Mgr. Evě Tvrdé
za její, v poslední době vydané, knihy Okna do pokoje a Dědictví (3. vydání),
p. Petře Fojtíkové za knihy z rodinné knihovny a dárci, který si nepřeje být
jmenován za knihy s cyklistickou tématikou.
Informace pro nové zájemce :
registrační poplatek pro děti a mládež je 20,-Kč/rok,
pro dospělé 50,-Kč/rok,
pro seniory nad 70 let je registrace zdarma,
půjčovní doba je 1 měsíc a je možno si ji prodloužit osobně, e-mailem:
knihovnasilherovice@seznam.cz, nebo telefonicky na č. 597 589 806 (v době
půjčovní).
Mgr. Ludmila Janoschová

Upozornění pro návštěvníky Obecní knihovny:
Ve čvrtek 9.12. bude knihovna otevřena naposled v tomto roce.
Od 10. ledna 2011 bude půjčovní doba:
v podělí od 13.30 – 17.30 hodin.

Farnost Šilheřovice

Končí kalendářní rok 2010 a nastává čas účtování, hodnocení, díváme se za
sebe, co nového a dobrého se podařilo vytvořit, plánujeme budoucnost – čas
vzdálený i blízký.
I my v této chvíli máme ve farnosti důvody k tomu, abychom se ohlédli zpět.
Je za čím se ohlédnout. Jistě - každý člověk měl v první řadě největší práci
udělat sám na sobě, ve svém jednání a ve svém životě, tuto oblast však
ponechme svědomí každého z nás. Připravujeme se nyní na vánoční svátky
a doba adventní je k tomu jistě dostatečně vhodná - příhodná.
Mnohé se podařilo v letošním roce vybudovat a za to chci jako místní farář
poděkovat. Nic není zadarmo, toho jsme si vědomi, všechno něco stojí, a jsou
to někdy prostředky nemalé. Věřím však, že ty, které byly poskytnuty,
nebyly vynaloženy marně a splnily svůj účel – a ještě určitě splní
v konkrétní podobě.
V letošním roce jsme se pustili do složité opravy oken v lodi kostela, která
začala rekonstrukcí hlavní oltářní vitráže Nanebevzetí Panny Marie, a po
pravdě řečeno, začalo se skutečně „za pět minut dvanáct“. Díky finančnímu
daru pana Svěrkoše a dalších občanů se podařilo během první poloviny
roku tuto vitráž opravit. Na náš odpust – (šilheřovickou pouť) byla vitráž
opět posvěcena při mši svaté otcem Alfrédem Volným ze Štěpánkovic.
Byla také vyhlášena veřejná sbírka na další práce v lodi kostela. Občané
se skládali na dílo formou darů, které byly zapsány na farním úřadě
a posléze uloženy na konto farnosti a také prostřednictvím účtu obecního
úřadu, kde byl k tomu vytvořen variabilní symbol.
Vybrala se částka 211.120,- Kč, všem dárcům ještě jednou moc díky za
jakýkoliv příspěvek. Celkové náklady byly odhadovány na 350.000,- Kč a do
předpokládané sumy jsme se těsně vešli. Dílo přišlo na 348.450,- Kč.
Zbývající částka byla doplacena z účtu farnosti.
Také chci poděkovat za dar na topení do lavic kostela, který byl poskytnutý
na závěr volebního období v listopadu 2010.
Mnoho práce se uskutečnilo v areálu hřbitova – byla provedena výsadba
nových dřevin a okrasných stromků, dále byla opravena obřadní síň,
vybudováno nové sociální zařízení a pod schodištěm do kostela byla
dokončena opěrná zeď. Za vše ještě jednou moc díky.
V letošním roce věřím, že se dokončí topení v prostorách kostela, a tak chci
doufat, že letošní vánoce neprožijeme jako zmrzlíci.
V příštím roce budeme pokračovat v opravě oken – chybí ještě dvě velká
okna a čtyři kulatá malá v lodi kostela. Veřejná sbírka by měla pokračovat
dále ( je plánovaná na dobu tří let ) na opravy spojené s třístým výročím
našeho kostela, které se uskuteční v roce 2013, jak bylo řečeno už dříve.
Závěrem vám chci popřát pěkné prožití následujících dní doby adventní
a pokojné svátky vánoční. Také hodně radosti, zdraví, úspěchů a pohody
v roce 2011.

Chtěl bych vás také pozvat na mši svatou do našeho farního kostela, nejen
na letošní půlnoční, která bude 24.12. ve 22.00 hodin, ale i jindy – např.
o nedělích a jiných dnech v týdnu.
P. Petr Huvar, farář Šilheřovice

Informace dříve narozeným řidičům

Zákonem o provozu na pozemních komunikacích je stanoveno, že řidič je
povinen podrobit se lékařské prohlídce nejdříve 6 měsíců před dovršením
60, 65 a 68 let věku, nejpozději v den dovršení stanoveného věku,
po dovršení 68 let věku se musí podrobit takové prohlídce každé dva roky.
Posouzení zdravotní způsobilosti provádí posuzující lékař na žádost
žadatele. Po provedení lékařské prohlídky vydá posuzující lékař žadateli
Posudek o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel. Řidič musí
mít při řízení vozidla „Posudek“ s sebou, ten musí mít písemnou formu
a musí být originální.
Ze zkušeností však vím, že řidiči mají problémy při silniční kontrole jak
s formátem – velikostí „Posudku“, tak s jeho povinnými náležitostmi, proto
bych rád uvedl, že „Posudek“ může být i v jiném formátu, např. A5 a může
mít i jiné uspořádání náležitostí, než je uvedeno v jeho vzoru. Musí však být
jednoznačný, musí obsahovat všechny náležitosti uvedené ve vzoru
„Posudku“, který je součástí vyhlášky č. 253/2007 Sb.
Pokud řidič starší 60-ti let nepředloží při silniční kontrole výše uvedený
„Posudek“, hrozí mu pokuta od 5 000 do 10 000 Kč a zákaz řízení od 6-ti
do 12-ti měsíců. Taktéž mu bude za takové jednání zapsáno do jeho
evidenční karty řidiče 5 bodů.
Vážení řidiči, nechci Vás tímto příspěvkem zastrašovat, ale pouze upozornit
na to, abyste nepodceňovali výše uvedené legislativní požadavky, které nelze
žádným způsobem, jak u policie, tak i před správním orgánem, usmlouvat.
Na závěr dodávám, že „Posudek“ lze také nalézt např.
na www.vogelmedia.cz.
Přeji šťastnou cestu
Robert Vitásek, odbor dopravy a silničního hospodářství

Povinná výměna řidičských průkazů

Upozornění řidičům: Držitelé řidičského průkazu vydaného v době
od 1.1.1994 do 31.12.2000 a vy jste povinni ho vyměnit za nový
do 31.12.2010!!! Výměna ŘP je bezplatná!!!
Od 1.5.2004 je vydáván nový typ, tzv. EURO řidičského průkazu, který
musí mít každý řidič nejpozději 1.1.2014. Na rozdíl od všech předcházejících
typů řidičských průkazů je platnost tohoto dokladu časově omezena, a to na
10 let.

Jak postupovat při výměně:
Výměna ŘP se provádí podle místa trvalého pobytu držitele. Ten musí
s sebou donést jednu fotografii o rozměrech 3,5 x 4,5 cm odpovídající jeho
podobě v době podání žádosti, stávající ŘP, doklad totožnosti a vyplněnou
„Žádost o vydání ŘP“, která je k dispozici na pracovištích odboru dopravy.
Žádost je nutno vyplnit a podepsat.
Úřední hodiny pro veřejnost Odboru dopravy a silničního hospodářství
MěÚ Hlučín: pondělí, středa: 8 - 17 hod. (každé první pondělí v měsíci do 19
hod.), úterý, čtvrtek: 8 - 14 hod. a pátek pouze pro objednané klienty.
Bližší info možno získat na tel.č. 595 020 343.

Výměnu ŘP neodkládejte!!
S blížícím se koncem termínu vždy narůstá čekací doba na vyřízení dokladu,
na úřadě se tvoří fronty. Držitelé ŘP vydaných před 1.1.1994, které již
pozbyly platnosti, mohou také požádat o jejich výměnu. Ta je však již
zpoplatněna 50 Kč. Řidič, který usedne za volant s neplatným dokladem,
může být ve správním řízení pokutován ve výši 1500 – 2500,- Kč. Informace
o povinné výměně ŘP lze také najít na stránkách ministerstva dopravy
www.vymentesiridicak.cz.

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Vážení spoluobčané a fotbaloví fanoušci TJ Sokol Šilheřovice
Blíží se nám nejkrásnější období roku a to jsou Vánoční svátky . Dovolte
nám, abychom vám všem spoluobčanům popřáli krásné svátky Vánoční,
hodně lásky, klidu, pohody a božího požehnání.

Taktéž vám všem přejeme klidné prožití oslav nového roku 2010/2011.
Přejeme vám úspěšný vstup do roku nového roku 2011.
Všechny příznivce fotbalu rádi uvidíme na prvním domácím fotbalovém
zápase, který odehrajeme 27.3.2010 v 15.00 hod. s klubem Vratimov.
Přejeme všem návštěvníkům jarních utkání spoustu fotbalových zážitků.
Více na www.tjsokolsilherovice.estranky.cz
Jiří Smolka člen VV

Středisko rané péče Tamtam
Středisko rané péče Tamtam je celostátním
poskytovatelem sociální služby rané péče rodinám
dětí se sluchovým a kombinovaným postižením
od narození do 7 let věku. Základem programu Střediska rané péče
Tamtam je široká podpora rodin vychovajících dětí se sluchovým nebo
kombinovaným postižením raného věku. Terénní služby rané péče jsou
poskytovány bezplatně formou pravidelných odborných konzultací
v klientských rodinách. Středisko rané péče Tamtam je podle zákona
108/2006 Sb. registrovaným poskytovatelem služeb rané péče.
Tým střediska rané péče Tamtam
Služby jsou zajišťovány profesionálními poradci rané péče, převážně
speciálními pedagogy. Poradci rané péče procházejí akreditovaným
rekvalifikačním kurzem pořádaným Společností pro ranou péči ve
spolupráci s Asociací pracovníků v rané péči. Poradci rané péče
spolupracují s dalšími odborníky (logoped, psycholog, lektor znakového
jazyka, sociální pracovník, foniatr, audiotechnik a další).
Komu jsou služby střediska rané péče Tamtam určeny?
Klientem se může stát rodina, ve které vyrůstá dítě se sluchovým postižením
od narození do 7 let. Služby střediska mohou využít i rodiče se sluchovým
postižením. Využívání služeb ranní péče je dobrovolné, rodina se stává
klientem střediska na základě vlastního uvážení a rozhodnutí. Služby rané
péče jsou rodinám dětí se sluchovým a kombinovaným postižením do sedmi
let věku poskytovány bezplatně na celém území České republiky pracovníky
Středisek rané péče Tamtam v Praze a Olomouci.
Jaké služby středisko rané péče Tamtam poskytuje?
- pravidelné konzultace v rodině
- soubor služeb pro neslyšící rodiče
- podpora psychomotorického vývoje dítěte s důrazem na podporu
rozvoje komunikace prostřednictvím stimulace a přímé práce s dítětem
- zprostředkování odborných vyšetření a konzultací
- půjčování speciálních pomůcek a hraček
- poradenství při výběru kompenzačních pomůcek
- poradenství při výběru školského zařízení nebo jiné návazné služby
- zprostředkování kontaktu s dalšími rodinami
- přednášky a semináře pro laickou a odbornou veřejnost
- kurzy znakového jazyka
- setkávání rodičů
- pobytové akce

Federace rodičů a přátel sluchově postižených
Středisko rané péče Tamtam je součástí federace rodičů a přátel sluchově
postižených, o. s. Federace rodičů a přátel sluchově postižených je občanské
sdružení rodičů, přátel a profesionálů, které se od svého vzniku v roce 1990
snaží podporovat zájmy dětí se sluchovým postižením a jejich rodičů.
Federace rodičů a přátel sluchově postižených, o. s. se zaměřuje na
poskytování komplexních služeb rodinám dětí se sluchovým postižením.
Poskytuje služby informačního centra o hluchotě, sociální a psychologické
poradny, služby rané péče, aktivačně socializačního centra, a vyvíjí
publikační a osvětovou činnost, atd.
www.tamtam-olomouc.cz

www.tamtam-praha.cz

www.frpsp.cz

Činnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Šilheřovice za rok
2010
Poslední měsíc prosinec, který začal krásnou sněhovou nadílkou znamená
u naší jednotky zhodnocení roku a také potřeba zhodnotit další věci do roku
nového, který nás čeká.
Vraťme se tedy na začátek roku 2010. Leden, všude spousty sněhu, je
krásná noc, něco kolem půl jedné ráno, když v tom přichází členům JSDH
poplach v podání požáru obchodu v Markvartovicích. Ještě ten samý měsíc,
jsme vyjížděli ke shozu rampouchů na obecních budovách, úklidu spadlé
větve v ,,oboře“ a jednoho vyproštění automobilu, který byl zapadlý
ve sněhu.

Únor – pranostika říká ,,Únor bílý, pole sílí“. Pro nás zase ,,Únor bílý =
oheň v komíně“. V dopoledních hodinách jednotka vyjížděla k zahoření
komínu na zdejším zámku společně s jednotkami Markvartovice a
Ludgeřovice pod vedením profesionálů z Hlučína.

V Březnu jsme zásah neměli, tudíž jsme mohli všichni klidně spát,
nevědomky o tom, co se bude dít v nastávajících měsících.
Duben - Jelikož cca od roku 2006 je naše obec známa jak mezi
profesionálními hasiči, tak také mezi dobrovolnými, v tom, že není rok co by
u nás nebyl nějaký olej, kapalina, postřik, nafta a jiné tyto emulze na hlavní
cestě, tak i letos jsme řešili tento problém, a to na ulici Kostelní.

Květen - ,,Byl pozdní večer první máj, večerní máj byl lásky čas“. Kdo by
tohle neznal? Jenže všichni jsme se spletli ,,Máj (lásky) VODY čas“. Začali
jsme čerpáním vody v krásném prostředí šilheřovického golfového areálu na
cvičné louce. A pokračování? Po vydatných deštích, které nastaly jsme byli
povolání k lokální povodni v obci Hať společně s JSDH Darkovice, naštěstí
se jednalo ,,pouze“ o zálohu na stanici posléze jsme byli odvoláni HZS s tím,
že můžeme jít domů, ale může se stát, že tam skutečně pojedeme. JSDH
Darkovice, tak samo jako my. Jelikož neštěstí nechodí po horách, ale po

lidech, i to si vybralo svou daň v podobě spadlého stromu na cestě, která
vede k osadě ,,Paseky“. A aby toho nebylo málo v jeden den, tak v pozdních
hodinách spadl strom přes cestu naproti lesní správy LČR (vedle
pohostinství Krušovice). Pršelo a pršelo a pršelo a pršet nepřestalo, pro
obyvatele ulic Ke Kovárně a ulice Studená znamenala noc spousty nejistot.
A také se tak stalo, hned další den jsme vyjížděli k zatopeným ulicím, kde
bohužel nezbývalo nic jiného, než čekat až voda opadne a posléze
pokračovat v čištění cest a čerpání sklepů.
Poslední zásah tohoto měsíce byl opravdu překvapivý, neboť jsme vyjížděli
společně s několika sbory do povodní postižené oblasti Bohumín – Vrbice,
zde jsme čerpali značné množství sklepů a místním obyvatelům pomáhali
vynášet zničené věci do kontejnerů.
Za pár dnů jsme vyjížděli k likvidaci dvou vzrostlých keřů, které byly
spadlé na cestu v ,,oboře“.
Červen – vzpomeňme na onu červnovou noc, kdy z neděle na pondělí začalo
intenzivně pršet a všichni jsme nevěděli co se děje. Voda ukázala svou sílu až
ráno. Zatopeny byly ulice Horní, Střední a Dolní, louky na ulici Na Bělidle,
ulice Ke Kovárně, část ulice Záhumenní, ulice Studená, U Parkoviště.
Jednotka prováděla vytyčování koryta potoka, převoz dětí ze školy domů,
vytyčování koryta potoka, čerpání sklepů, úklid ulic od nánosů bláta.
Červenec měsíc dovolených, zemědělcům začínají žně a nám zase kupa
práce. Víkend, venku teplo, na zahradě voní grilované maso, k tomu jedno
chladné orosené, prostě víkendová pohoda jak má být. Sobota kolem sedmé
večer, najednou se zatáhlo a začalo to, co mnozí asi ani nezažili, průtrž
mračen, která trvá necelou půl hodinu. Meteorologové spočítali 100 mm
srážek na metr čtvereční tzn. 100 litrů vody na plochu 1x1 metr. Nešel
proud, nefungovalo vůbec nic. Po krátkodobém zapnutí proudu, které
trvalo asi 5 min. se okamžitě obcí rozeznívá tón sirény, který nás svolává.
Výsledek - zatopena opět hlavní cesta, ulice Ke Kovárně, ulice Studená.
Nánosy bláta na těchto ulicích dosahovaly v nejvyšších místech až 30 cm.
Zatopeny byly také některé sklepy v obci. Výsledek této průtrže? Nejhůře
postižena byla obec Bohuslavice, zde zasahovalo na 12 jednotek z kraje
vedeno HZS MSK PS Hlučín, Dolní Benešov – taktéž 12 jednotek vedeno
HZS MSK PS Hlučín + Opava, Kozmice – 5 jednotek + vedeno HZS MSK
PS Ostrava – Přívoz, Šilheřovice – 4 jednotky z toho jedna byla z Ostravy –
Antošovic (ti měli na zádech JSDH Ostrava).
Srpen - teplo, dovolená, venkovní aktivity, sezónní práce. Po větrné smršti
jsme vyjížděli společně s profesionály z Hlučína k osadě ,,Paseky“, kde se
nacházelo několik spadlých stromů přes cestu.

Září – všichni naší členové disponují řidičskými průkazy skupiny ,,B nebo
C“, a ví jaká je situace na českých silnicích, no co si budeme povídat
,,Divoký západ“, tam nehoda, tam rychlá jízda, tam nebezpečné předjíždění,
kdo řídí, ví o čem mluvím. Zasahovali jsme u dopravní nehody, kde řidič

OA nezvládl řízení a ve smyku havaroval do druhého vozidla. S
vyproštěním nám pomohli doktor s osádkou zdravotnické záchranné služby,
která raněného transportovala vrtulníkem do nemocnice. Jednotka se
postarala o úklid uniklých kapalin a náplní na cestu, odpojení baterie a
následné naložení na odtahovou službu. Za několik dní jsme vyjížděli ke
spadlému stromu, opět na cestě k ,,Pasekám“.

Říjen – Klidný měsíc s jedním zásahem, nejednalo se ani tak o zásah, než o
cvičení v Ludgeřovicíh, kde byl simulován požár budovy s vyhledáváním
osob v zakouřeném prostoru, k procvičení komunikace vysílačkami,
zdravotnické první pomoci a natažení hadic do prvního patra po schodech
a žebříku a simulaci snesení raněného hasiče z prvního patra budovy s
aktivovaným dýchacím přístrojem.
V listopadu jsme nevyjížděli nikam, 3 členové získali osvědčení v užívání
dýchací techniky, byly provedeny kondiční jízdy.
Prosinec je na svém začátku a není znám průběh tohoto měsíce, o tom budu
informovat v další vydání šilheřovického zpravodaje.

A jakou technikou naše jednotka disponuje? Vyjmenuji jen tu hlavní, která
je vedena na HZS:
CAS 32 Tatra 148
DA Renault Mascott
PS 16 Tohatsu
PS 12 Š1203
plovoucí čerpadlo Honda GXV 160
kalové čerpadlo
motorová pila Husqarna H 455 Rancher
Elektrocentála RAS
JSDH Šilheřovice přeje Všem občanům obce a rodinným příslušníkům
členů jednotky příjemné prožití Vánočních svátků, veselého Silvestra a
Šťastný Nový rok, který by měl být ještě úspěšnější, než ten rok loňský a
hlavně, ať se setkáváme všichni při těch veselejších událostech než abychom
se společně potkávali u těch smutných událostí. Zvláštní poděkování patří
vedení obce, ať už starému tak i novému, která je zřizovatelem JSDH a v
neposlední řadě také panu Jiřímu Holáňovi, vedoucímu bažantnice
Šilheřovice, který byl ochoten pomoci JSDH při zdolávání letošních
povodní, jak zápůjčkou traktoru, tak zápůjčkou motorové pily kdyby
potřebovali řezat na více místech najednou. Děkujeme
za JSDH Šilheřovice
Roman Rumpa

Dne 26. listopadu 2010 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 8. ledna 2011 v 15.30 hodin v restauraci Na Náměstí.
zve výbor SDH

Záměr obce Šilheřovice na pronájem obecního nemovitého majetku:
budova na ul. Dolní č. p. 5

Obec Šilheřovice zveřejňuje podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
v souladu s Usnesením Rady obce Šilheřovice č. 2/2010 ze dne 29.11.2010
záměr
pronajmout nebytové prostory - budovu v ul. Dolní č. p. 5, parc. č. 1478 v k.
ú. Šilheřovice – stavba občanského vybavení, která je v majetku obce.

Nabídky s cenovou nabídkou za pronájem, případně připomínky je možno
podat výhradně písemnou formou osobně či poštou na Obecní úřad
Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice do 17. prosince 2010
do 11.00 hodin.
Obálky musí být uzavřeny a označeny nápisem: „Dům č. 5 a Neotvírat!“

V případě, že je budoucí nájemce ochoten finančně se podílet
na rekonstrukci pronajímané nemovitosti, uvede tuto skutečnost ve své
nabídce spolu se stručným popisem svého podílu na rekonstrukci.
O finanční prostředky investované nájemcem do rekonstrukce pronajímané
nemovitosti bude nájemci snížena celková výše nájmu.
Nabídky zájemců, kteří se budou ochotni podílet na rekonstrukci budou
upřednostněny.
Bližší informace a možnost nahlédnout do těchto prostor Vám bude
poskytnuta na obecním úřadě.

Činnost ZŠ v říjnu a listopadu 2010
Měsíc

Datum
2.10.
4.10.

Akce
Drakiáda ve spolupráci s UR
Beseda o životě, kultuře a školství v Anglii s Mgr.
Radkem Kaňou (4. a 5. ročník)
7.10.
Nácvik evakuace na prvním i druhém stupni
9.10.
Program pro seniory a vystoupení žáků na akci OÚ
9. – 10.10. Zájezd zaměstnanců ZŠ a MŠ do Bratislavy a Velkého
Mederu
ŘÍJEN
Žáci 6. – 9. třídy navštívili Střední zdravotní školu a
11. -12.10. VOŠZ v Ostravě, kde pro ně byl připraven program
k tématu: Den s první pomocí – viz samostatný text
13.10.
Testování SCIO – 6. třída – M, ČJ + OSP
V rámci bloku STONOŽKA
20.10.
Kino Mír Hlučín – 1. – 5. třída – Mikulášovy patálie
20.10.
Přírodovědný klokan – 8. + 9. ročník
27. – 29.10 Státní svátek a podzimní prázdniny žáků

Měsíc

Datum

LISTOPAD

2.11.
6.11.
8.11.
11.11.

12.11.

12.11.
15.11.

Akce
Návštěva loutkového divadla v Ostravě – 1. – 5.
ročník Nevěsta pro hastrmana, žáci zároveň
navštívili klub ÁMOS na Černé louce, kde
probíhala výstava PŘÍBĚH PLANETY ZEMĚ
Travesti show – spolupráce s Unií rodičů
Přednáška MUDr. Kováře „Láska ano, děti ještě
ne“ v kině Mír v Hlučíně pro žáky 8. a 9. tř.
Den veteránů na místním hřbitově
Soutěž mladých zoologů - ZOO Ostrava –
Pěvci ČR.
Naše škola se zúčastnila této soutěže v obou
kategoriích – mladší i starší žáci.
Mladší žáci postoupili do finále.
Lucie Tkačíková – 6. tř.
Lucie Návratová – 7. tř.
Sára Machelová – 7. tř.
Jakub Antoš – 7. tř.
Vojtěch Prokop – 7. tř.
Beseda o myslivosti v přírodovědném kroužku
- zajímavosti o lese a zvěři vyprávěl dětem pan
Antonín Merta
Testování SCIO – 9. ročník (M, Čj, Osp, Aj, Nj)
V rámci bloku STONOŽKA

18.11
25.11.
26.11.

Mezinárodní soutěž v PEXESU v Křižanovicích
(žáci 4. a 5. třídy)
Třídní schůzky s rodiči žáků
Cinestar Ostrava – 6. – 9. ročník, film „Já,
padouch“
Zpracovala: Mgr. Silvie Žvaková

Seznam kroužků ZŠ Šilheřovice na šk. rok 2010/2011
Jméno vyučující

Název kroužku

Termín výuky

Třída

Počet
žáků

Středa 7.05 – 7.50

VII.

15

Úterý 7.05 - 7.50

VIII.

18

Mgr. Hlaváčková

Seminář
z matematiky
Seminář
z matematiky
Sportovní hry

Úterý 14.00 -14.45

10

Mgr. Kačmářová

Rytmika

Úterý 15.00 – 16.00

Taneční
Kroužek pro
budoucí 1.třídu
VŠEZNÁLEK

Středa 16.00 - 16.45

III., IV.
I. - IV.
+ VI.
IX.

(od února)
16.00 – 16.45

Předškol
ní děti
I. – IV.

16

Mgr. Fucimanová
Mgr. Fucimanová

Iveta Koperová
Iveta Koperová

18
12

Mgr. Lamschová

Keramika

Pondělí
14.00-15.30
každý druhý týden

Mgr. Lukavcová

Literárně –
dramatický

středa 14.00-15.00

I.. – V.

11

Přírodovědný

Pátek
14.00 – 16.00
každý druhý týden

II.,
IV.,V.,V
I.

12

IX

12

Úterý 7.00 - 7.40

IX.

12

Pondělí
14.45 – 15.45

IV.,V.,V
II

11

Pondělí 14.00 –14.45
Čtvrtek 11.50 –12.35

VI. – IX.
I.

Mgr. Mertová
Ing. Obermanová
Mgr. Válová

Mgr. Veselá
Mgr. Veřmiřovská
Mgr. Žvaková
Celkem:

Seminář
z matematiky
Seminář
z českého
jazyka
Angličtina
s interaktivní
tabulí
Informatika
Anglický jazyk
14

Čtvrtek 7.00 – 7.40

10
22
169

„Den s první pomocí“
Každý z nás se jistě zamyslel, když vidí v televizi záběry z různých neštěstí a
havárií, zda by byl schopen při takové příležitosti nějak pomoci. Každému
hlavou prolétne myšlenka, že ruku k dílu, s určitým sebezapřením, by
přidal, ale pomáhat přímo lidem? „Vždyť na to jsou odborníci, …ještě něco
zkazím, …co si budou o mně pak myslet, …vždyť nemám nic u sebe,
…zašpiním se, …už jsem se to učil dávno, …nemám zkušenosti a mám
strach!“ Tento strach je přirozenou lidskou vlastností, chrání nás před
nebezpečnými situacemi, umožňuje nám přežít. Když se ovšem nějaká, i
třeba drobná nehoda, týká našich nejbližších snažíme se vzpomenout si na
základy první pomoci a ulevit svému blízkému od bolesti, nebo zastavit
krvácení, obnovit dýchání a srdeční činnost.

Povinností každého člověka je poskytnout zraněnému první pomoc. Ne
každý to ale dokáže, proto náš velký dík patří Střední zdravotnické škole a
Vyšší odborné škole zdravotnické v Ostravě, která žákům naší školy
umožnila blíže se seznámit se základy laické první pomoci.

Ve dnech 11. a 12. října jsme pod vstřícným a profesionálním vedením
tamějších vyučujících a kamarádských studentek měli možnost prožít
nevšední exkurzi. Žáci se nenásilnou formou seznámili se základy
poskytování laické první pomoci. Rovněž shlédli krátké videofilmy s úrazy
denního života, ve kterých se může ocitnout každý z nás. Na závěr se mohli
aktivně zapojit a vyzkoušet si péči o raněného, ovázat rány na těle nebo
vyzkoušet resuscitaci dospělého i dítěte. Během exkurze žáci zavítali i do
laboratoří zubních techniků, kde mohli vidět jak se vyrábějí zubní náhrady.

Mgr. Martina Veřmiřovská

Soutěž mladých zoologů
V týdnu od 8. do 12. listopadu 2010 se ve výukovém centru ZOO Ostrava
uskutečnila tradiční a mezi žáky velice oblíbená Soutěž mladých zoologů, do
které se přihlásilo více než 100 škol z celého Moravskoslezského kraje.
Soutěžilo se ve dvou kategoriích. V první kategorii (určeno pro 6. a 7.
ročníky ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií) se zúčastnilo celkem
189 družstev. Ve druhé kategorii (určeno pro 8. a 9. ročníky ZŠ a
odpovídající ročníky víceletých gymnázií) se zúčastnilo 246 družstev. Deset
nejlepších družstev postoupilo do finále, které se uskutečnilo v sobotu 27.
listopadu. Do velkého finále postoupilo i družstvo kapitánky Lucie
Návratové (7.tř.) ve složení Lucie Tkačíková (6.tř.), Jakub Antoš (7.tř.),
Sára Machelová (7.tř.) a Vojtěch Prokop (7.tř.), kteří nakonec obsadili
v nelehkém souboji krásné čtvrté místo a od medailových pozic je dělil
pouze jeden bod. I přesto jim za vzornou reprezentaci a krásné umístění
gratulujeme.
Mgr. Martina Veřmiřovská

A opět nás navštívil krásný, vždy všemi očekávaný vánoční čas. Doba nejen
plného shonu, uklízení, pečení vánočních sladkostí, ale především doba
pokoje, smíru, rozjímání. Co nám tento rok přinesl, to víme, předsevzetí do
nového roku máme teprve před sebou.
I my, žáci naší malé, ale milé školičky bychom si přáli, aby tyto dny ubíhaly
co nejpomaleji. Školu provoněla vůně vánočního jehličí, znějí koledy,
zdobíme třídy. Jedním slovem Vánoce jsou za dveřmi.
Těšíme se na tradiční setkání s vámi se všemi u rozsvíceného stromečku a
koledování nejen nás, žáků, ale i všech dobrých lidí z naší obce.
Dovolte, abychom touto formou popřáli všem občanům naší obce klidné,
spokojené, požehnané svátky lásky, štěstí a rodinné pohody.
I v novém nadcházejícím roce si přejeme spokojenost, štěstí, klid a
především radostně rozzářené oči nás, dětí.
Žáci Základní školy Šilheřovice

Unie rodičů a přátel při ZŠ Šilheřovice
ve spolupráci se Základní školou Šilheřovice
pořádá
„MIKULÁŠSKÉ KARAOKE“
dne 10. 12. 2010 v 16.30 hod v místním sále.
Všichni jste srdečně zváni

Mateřská škola:
Končí rok 2010

V mateřské škole vždy čas ubíhá velmi rychle - od akce k další akci.
Ani jsme se nenadáli a je tu konec roku. Ještě nedávno jsem vítali nové děti,
které nastupovaly v září do školky. Některé plakaly, jiné byly sebevědomé a
odvážné. Některým to zůstalo, jiné začaly poplakávat později.
Ve školce se děti seznámily s novým prostředím, novými kamarády.
Objevovaly svět, který byl pro ně nový. Navazovaly nové vztahy, nejen ve
školce, ale také se svými polskými kamarády z Przedkola Chalupki. Potkaly
se s novými vjemy v divadle, poznávaly témata z života, které jsou
zpracovány ve školním vzdělávacím programu pod názvem „Co všechno
chceme znát“. Ve školce jenom nepracujeme, ale připravujeme pro děti a
jejich rodiče další volnočasové akce. Velká účast byla na Pochodu broučků,
hezký zážitek měly děti z ukázky Sokolníků, s polskými kamarády se děti
setkaly na Setkání na hranici. Koncem září děti měly možnost si „osahat“
marionety při pohádkovém představení „O kašpárkovi a strašidle ve
mlýně“. Děti, které chodí do Majičku, vystoupily se svým pásmem na Kolaji
v Hati a důstojně tak reprezentovaly naši obec. Každým rokem a tak i letos
pokládaly děti kytičku k hrobu padlých v I. a II. světové válce. V těchto
dnech právě probíhá vánoční prodejní výstavka na OÚ, zaměstnankyně
školky vyzdobily chodby OÚ a školka měla zastoupení v prodeji vánočních
perníčků, perníkových chaloupek, betlémů a adventních věnců. Mikulášská
nadílka proběhne v MŠ 2.12. v režii Sdružení rodičů při MŠ. Připravujeme
další akce: - pečení vánočního cukroví pro rodiče a děti, děti vystoupí se
svým programem pro Klub důchodců v Šilheřovicích, v Charitním domě v
Ludgeřovicích, v Hlučíně pro Spolek česko - německých přátel. Zazpíváme
si koledy u vánočního stromečku a pak se už budeme spolu s dětmi těšit na
Ježíška. Užijeme si sváteční pohody a klidu v kruhu svých nejbližších.
Všem Vám, se kterými se setkáváme, přejeme hodně sváteční pohody a
radosti během vánoc a do Nového roku 2011 přejeme pevné zdraví, spoustu
osobního štěstí, lásky a pracovního elánu!

Přehled plesů v roce 2011
23. 1.
29. 1.
5. 2.
12. 2.
19. 2.
20. 2.
26. 2.

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

POZVÁNKA
Základní škola Šilheřovice si Vás dovoluje pozvat
na tradiční a jubilejní 10. ročník, kdy se uskuteční

VÁNOČNÍ VÝSTAVA
VÝTVARNÝCH A RUKODĚLNÝCH PRACÍ ŽÁKŮ
Den:

pátek 17. 12. 2010 od 9.00 hod. do 21.00 hod.
v sále Obecního úřadu Šilheřovice
Jste srdečně zváni!

Dne 17. prosince 2010 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
Sládková Marta
Brožová Otilie
Reichlová Eliška
Janáčová Hedvika
Majzlíková Olga
Procházková Hedvika
Šeligová Irmgard

87 let
87 let
86 let
86 let
82 let
81 let
80 let

Kolaska Alois
Kučatý Karel
Miho Jan

86 let
80 let
80 let

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

Kolektiv obecního úřadu přeje všem občanům Šilheřovic krásné prožití
vánočních svátků, hodně zdraví a štěstí do Nového roku 2011.
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