Šilheřovický

zpravodaj

Duben 2006

Výpis z usnesení 1. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce dne 8.2.2006
Zastupitelstvo obce schválilo :
• přijetí dotace ze státního rozpočtu na stavbu „Přístavba tělocvičny ZŠ Šilheřovice“
s finančním objemem ve výši 15 mil. Kč,
• uzavření Smlouvy o dílo „Přístavba tělocvičny k objektu ZŠ Šilheřovice, včetně
přeložek plynu, splaškové a dešťové kanalizace“ s firmou Zlínstav, a.s. Zlín, tř. T.
Bati 385, Louky, 763 02 Zlín, která byla vybrána komisí pro výběrové řízení
veřejné zakázky, která předložila nejnižší nabídkovou cenu 30 115 106,- Kč včetně
DPH,
• přijmout u České spořitelny investiční úvěr ve výši 13 mil. Kč na financování
stavby „Přístavba tělocvičny….“. V roce 2007 bude splátka činit 2.000.000 Kč,
v následujících 5 létech po 2.200.000 Kč, úroková sazba cca 2,4- 2,5 %. Úvěr
bude splacen do konce roku 2012.
• Úpravu rozpočtu na rok 2006 č. 1/06,
• Zprávu o provedené inventarizaci obecního majetku,
• Závěrečný účet Sdružení obcí Hlučínska, Svazku obcí mikroregionu Hlučínsko,
Sdružení obcí H-P-S za rok 2005,
• rozpočty Sdružení obcí Hlučínska, Svazku obcí mikr. Hlučínska a Sdružení obcí HP-S na rok 2006.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí :
• Zprávu České policie o stavu veřejného pořádku v obci za rok 2005,
• informaci o kulturní akci „Křest knihy Šilheřovice“ dne 10.2.2006,
• výzvu k podání návrhu na udělení ocenění pracovníků škol a školských zařízení u
příležitosti Dne učitelů v roce 2006.

Výpis z usnesení 1. řádného zasedání Zastupitelstva obce dne 29.3.2006 :
1. Komisi k sestavení požadavků pro výzvu k výběrovému řízení na opravu ul.
Farní a ul. Maštalní do konce dubna 2006 ve složení : Ing. M. Čecháček, K.
Machala, K. Matuška, V. Kolaska, E. Janoš
2. Komisi pro stanovení požadavků na zásahový hasičský vůz a pro výběrové
řízení.
Zastupitelstvo obce schválilo :
• Závěrečný účet obce za rok 2005,
• Zprávu auditora o výsledcích přezkoumání hospodaření,
Zastupitelstvo obce zvolilo :

• prodej parcely č. 344/12 o výměře 224 m2 pod domem č. 300,
• převedení hospodářského výsledku Základní školy a mateřské školy
Šilheřovice, příspěvkové organizace za rok 2005 ve výši 106 748,60 Kč do
rozpočtu této příspěvkové organizace na rok 2006,
• navýšení rozpočtu ZŠ na dofinancování 30% nákladů na pořízení informační
techniky v případě, že bude schválena dotace MŠTV ve výši 70% nákladů
týkajících se zavádění informační techniky do výuky ZŠ,
• prodej stávajícího automobilu Ford Tranzit a pořízení zásahového hasičského
vozu do hodnoty max. 2 000 000,- Kč spolufinancovaného z dotace
Ministerstva vnitra,
• Rozpočtový výhled obce do roku 2009,
• upřesňující požadavky na stavbu tělocvičny.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí :
1. Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva ze dne 8. 2. 2006 bez připomínek,
2. Výroční zprávu starostky obce Šilheřovice za rok 2005 bez připomínek,
3. Zprávu o činnosti Rady obce Šilheřovice za 1. čtvrtletí 2006.
Zastupitelstvo obce ukládá :
1. Finančnímu výboru připravit návrh Obecně závazné vyhlášky obce k úpravě
pořádání akcí typu technoparty pro nejbližší zasedání zastupitelstva, a to
nejpozději do 31.5.2006,
2. Obecnímu úřadu požádat Odbor dopravy a silničního hospodářství při MěÚ
Hlučín o dopravní značení týkající se nebezpečného úseku zatáček na krajské
komunikaci III/4696 v ulici Dolní u „Dolního dvora“,
3. Obecnímu úřadu ověřit oprávnění majitele parcel sousedících se vstupní
bránou u „Mléčnice“ k trvalému uzavření vstupu do zámeckého parku.

Na zasedáních Rady obce v 1. čtvrtletí 2006 bylo projednáváno :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Požár na Pasekách, zásah ZJPO.
Instalace elektronické Úřední desky Obecního úřadu na webových stránkách.
Zlepšení knihovnických služeb.
Účelová dotace na reprodukci požární techniky – hasičské auto.
Plynofikace dětské ordinace.
Smlouva o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů.
Stanovení ceny knihy „Šilheřovice“ 400,-Kč/ks.
Ocenění pedagogických pracovníků školy při příležitosti Dne učitelů ve
spolupráci s vedením školy a Školské rady.
9. Žádosti o byty.
10. Žádost o nebytové prostory v přízemí č. 19 .V současné době prostory nebudou
pronajímány, jsou určeny pro potřebu sociálního zabezpečení údržby obce.
11. Dotace z rozpočtu obce ve výši 4 000 Kč na Dětský den.
12. Smlouva o dílo Rozbor vzorků odpadních vod s Povodím Odry.
13. Výsledky finančních kontrol za rok 2005 (obec, ZŠ).
14. Komunální odpad a žádosti o osvobození z poplatku.
15. Místní poplatek za lázeňský a rekreační pobyt a poplatek za ubytování.
16. Aktivity SOH – propagace obcí Hlučínska :

• Soubor DVD - výroba 12-dílného filmového regionálního zpravodajství
„Hlučínské ozvěny“, které bude průběžně zachycovat dění v hlučínských
obcích po celý rok.
• Příprava CD a brožury „Krásy a zajímavosti Hlučínska“.
17. Zájem o obnovení spoje ve 21.15 hod. z Ostravy.
18. Rekonstrukce a opravy v obecních bytech, kolaudace plynového topení
v bytech č.p. 210, č.p. 21, č.p. 117 a plynofikace dětské ordinace.
19. Příprava projektu pro přístavbu skladových prostor pro zařízení údržby.
20. Předání staveniště pro stavbu tělocvičny a jednání s provozovatelem Hospůdky
u školky o průjezdu ke staveništi.
21. Ukončení pronájmu prostor v přízemí budovy č. 19 (Drogerie).
22. Zveřejnění záměru pronájmu na Úřední desce.
23. Opatření k ochraně proti ptačí chřipce.
24. Výběrové řízení v oboru praktické lékařství pro dospělé pro území
Šilheřovice a okolí, zveřejnění záměru pronájmu.
25. Zaměstnání pracovníků na VPP, smlouva s Úřadem práce.
26. Schválení úvěru na zvelebení bytů a rodinných domů z FRB.
27. Instalace elektronické podatelny na OÚ.
28. Kalendář česko-polských akcí příhraničních obcí.

Informace Základní školy :
Akce Základní školy - 1. pololetí šk.roku 2005/2006
P.č.

Termín

1
2
3

1.9. Vítání prvňáčků - program
18.9. Dny Chalupek
30.9.- Zájezd s družební školou v Chalupkách
2.10.
4 1.+2.10 Utkání ve fotbale(Polsko+ČR)
.
5 1.11. Konference s italskou delegací
6
7
8

17.9.
22.9.
16.9.

9

29.9.

10
11
12

27.9.
26.9.
30.9.

13
14
15

4.10.
5.10.
říjen

Zajišťuje ped. pracovník
(žáci)
Lamschová
Mertová, Žvaková
Mertová, Žvaková+ost.uč.

Koperová, Kačmářová
Obermanová, Hluchníková
Lamschová, Mertová,
Žvaková
Akce "Chemie patří k životu" v Ostravě
Vrkočová
Meandry Odry - výstava v ZŠ Chalupky
Mertová, Langer, Žvaková
Výstava v Markvart."Taky máte rádi Voskovce, 5. - 9.tř.
Ježka a Wericha"
Exkurze polské ZŠ v bažantnici+opevnění v
Mertová, Langer
Darkovičkách.
Soutěž v německém a anglickém jazyce (9.tř.) Hluchníková, Válová
Divadlo v MŠ "O Zdravěnce a Jakubovi"
1.+2.třída
Výtv.soutěž "Můj nejoblíbenější předmět" Lamschová
vítěz: Nela Pučalíková - 3. tř. - 1. místo
Kreslířská soutěž"O cenu malého plamínku 2005"
Koperová, Kačmářová
Nácvik evakuace žáků z budovy školy
všechny ročníky
Akce "Zdravé zuby"(1.+4.tř.) - oceněn David
Kačmářová, Koperová
Krzikalla

16

17

8.10. Cvičení dobrovolných hasičů Šilheřovice,
Ludgeřovice, Hať, Markvartovice - evakuace
osob z objektu školy
8.10. Vinobraní - akce UR

18 15.10. Drakiáda - UR /Lamschová, Kačmářová,
Koperová, Obermanová, Hluchníková
19 17.10. Setkání rodičů vycházejících záků
20 25.10. Návštěva výstavy Hlučínsko
21 11.11. Výtv.soutěž "Vánoční malování s
čokol.hvězdičkou"
22 11.11. Den válečných veteránů
23 25.11. Návštěva výstavy keramiky p. D.Čecháčkové
24 28.11. Třídní schůzky
25 28.11. Školská rada
26 30.11. Kino Hlučín" ANDĚL PÁNĚ"
27 30.11. Výtvarná soutěž:"Podzimní mračení" - ŠD
28 2.12. Informa Ostrava
29 5.12. SCIO testy - 9. tř.
30 6.12. Mikuláš - 9. třída
31 10.12. Soutěž mladých zoologů 2005 - finále
ll.kategorie - 1.místo :
D.Motýlová, M.Michálková, F.Sliška
32 13.12. Adventní koncert
33 14.12. Vánoční koncert ZUŠ
34 15.12. Instalace vánoční výstavy
35 16.12. Vánoční výstava výtvarných prací ZŠ
36 16.12. Zpívání u stromečku - program 9.třída –
Hluchníková, Kačmařová
37 22.12. Vánoční zvyky v Polsku
38 4.1. Školní kolo olympiády v Čj
39 22.1. Návštěva div.předst. v Ostravě: Dalskabáty
hříšná ves
40 27.1. Školní kolo chem. Olympiády-prakt.část + test
( žákyně Peřinová, Motýlová, Michálková)
41 31.1. Slavnostní předání vysvědčení za 1.pololetí

Mertová

Mertová,Válová,
Vrkočová, Žvaková,
Mertová, Žvaková
Válová, Vrkočová
celá škola a ped.prac.
Kačmářová
Mertová,Válová,
Žvaková
Kačmářová, Koperová
všichni ped.pracov.
Mertová,Válová,
Obermanová.
celá škola a ped.prac.
Koperová
Válová
Vrkočová
Vrkočová
Vrkočová

Mertová,Válová,.
Hluchníková, Žvaková.
Mertová, Žvaková,
Kačmářová
Hlaváčková, Vrkočová
všichni ped.pracov.
Válová,Vrkočová, Mertová,
Žvaková, Langer
Mertová, Žvaková
Válová
Válová
Vrkočová
třídní učitelé

Rovněž letos mohou žáci naší školy navštěvovat řadu zájmových kroužků.

Keramika – tento kroužek zahájil činnost v roce 2003/2004. Letos jej navštěvuje 23 žáků.
Keramická hlína rozvíjí tvořivou fantazii i manuální zručnost. Vlastní zkušenost
s hlínou při tvoření „z volné ruky“ je proto nejlepším a také nejzábavnějším způsobem, jak
proniknout do tajů keramiky – zkrátka si musíte ruce od hlíny zapatlat a sami vyzkoušet.

Od 2. pololetí šk. roku 2005/2006 budeme pronikat i do tajů hrnčířství na dvou hrnčířských
kruzích. Vyučující: Mgr. Eva Lamschová.
Rytmika –tento kroužek letos navštěvuje 25 žáků 1.-5. třídy. Děti se scházejí 1x týdně v
tělocvičně a jsou rozděleny do 2 skupin.
1. skupina – mladší žákyně – se učí pracovat s různým náčiním. Někdy je opravdu těžké
zvládnout vše dohromady: hudbu – pohyb – náčiní. Dívky jsou snaživé a projevují vždy
radost z úspěchů.
2. skupina – starší děti - má rovněž své úspěchy. Již to je velký úspěch, že zde tančí 6
chlapců. Hlavní náplní je výuka country tanců. Chlapci navíc procvičují sílu a obratnost,
dívky ladnost a ohebnost.
Nejdůležitější a nejkrásnější na těchto aktivitách je, že všichni tanečníci si viditelně užívají
radost z pohybu, který v dnešní „počítačové době“ dost chybí.
Vyučující: Mgr. Pavla Kačmářová.

Logopedický kroužek – zahájil svou činnost v letošním školním roce. Navštěvuje jej 11
žáků1x týdně. Děti rozvíjejí hravou formou komunikační dovednosti, fonematický sluch,
nacvičují průpravná artikulační a dechová cvičení. Formou vyprávění a dramatizace si
rozvíjejí slovní zásobu, mluvní pohotovost a úpravu formální stránky řeči. Zároveň dochází
k rozvoji smyslového vnímání a motoriky mluvidel.
Vyučující: Mgr. Ludmila Hlaváčková.
Kroužek informatiky – je určen pro všechny žáky se zájmem o výpočetní techniku od 3. do 6.
třídy. V rámci kroužku žáci poznávají části počítače, naučí se pracovat v prostředí MS Office,
naučí se ovládat některé typy her i základy komunikace přes internet. Jde o získání
praktických dovedností v oblasti informatiky, které budou rozvíjeny v rámci předmětu
Informatika od 7. ročníku.
Vyučující: Mgr. Martina Vrkočová
Přírodovědný kroužek – je určen pro žáky od 6. do 9. ročníku. V kroužku se rozvíjí zájem o
přírodní vědy, zejména v oblastech biologie a chemie. U žáků se zdokonaluje manuální
zručnost při mikroskopování i při vytváření jednoduchých chemických pokusů. Žáci jsou
také připravováni na soutěže v zoologické zahradě i na olympiády.
Vyučující: Mgr. Martina Vrkočová.
Kroužek německého jazyka – 13 žáků se seznamuje se základy konverzace a německého
pravopisu. Formou her se žáci seznamují s novou slovní zásobou a poznávají taje dalšího
cizího jazyka, který je tomuto kraji velmi blízký.
Vyučující: Mgr. Mariána Válová.
Kroužek anglického jazyka – navštěvuje jej 21 žáků 3. třídy 1x týdně. Děti se seznamují
s anglickou výslovností, pomocí her a říkanek zvládají slovní zásobu i jednoduché věty.
Důraz je kladen především na mluvené slovo a komunikaci, s mluvnicí a psanou formou
se děti setkají pomocí pracovních listů (doplňování názvů, hry…).
Vyučující: Mgr. Silvie Žvaková.
Kroužek ručních prací a vaření – navštěvuje jej 9 dívek z 5. a 6. třídy. Scházejí se 2x
měsíčně ve školní kuchyni. Snaží se připravovat jednodušší jídla, která by děvčata mohla
sama pak doma předvést svým maminkám. Začala pizzou, před vánočními svátky
připravovala silvestrovské jednohubky, v lednu pekla jablečný štrůdl a tvořila ovocné poháry.

Dívky jsou velmi šikovné, samy si zvolí, co budou připravovat, ve skupinkách si vše potřebné
nakoupí a pak vše připraví.
Vyučující: Ing. Jarmila Obermanová.
Přípravný kurz pro budoucí prvňáčky – po loňské dobré zkušenosti s tímto kurzem jsme se
rozhodli v něm pokračovat i letos. Probíhá od 8. února každou středu odpoledne - v tuto dobu
si chodí malí školáčci „hrát“ do ZŠ. Scházejí se ve své třídě, kde se hravou formou seznamují
s prostředím ZŠ. Součástí kurzu jsou logopedická cvičení, jazyková výchova, matematické
představy, grafomotorická cvičení, manipulace s barevnými předměty ….
Vyučující: Iveta Koperová
Taneční kroužek – pracuje na zdejší škole již několik let. Je určen žákům 9. třídy, kteří se
v něm připravují na předtančení u příležitosti školního plesu. Snažíme se, aby každý rok
žáci překvapili něčím novým. Tak jsme se již společně protančili muzikálem Rebelové,
hudebními filmy Pomáda, Horečka sobotní noci či různými mixy oblíbených písní.
Obzvláště musíme ocenit taneční výkony našich chlapců. Ve 2. pololetí pokračují v nácviku
pouze děvčata, která si na akcích školy ke konci školního roku „střihnou“ nějakou
„supermoderní“ věc.
Vyučující: Iveta Koperová

Při příležitosti letošního Dne učitelů bylo uděleno

paní Ivetě Koperové
„Ocenění za dlouholetou tvůrčí pedagogickou činnost“.
Na toto ocenění byla doporučena vedením školy, školskou radou a radou obce.

Gratulujeme

Poděkování
p. Helmutovi Spallkovi a manželům Wasserbauerovým, kteří se vzorně starali
o údržbu chodníku, především odstraňování sněhu před domem č. 21.
Za tento zodpovědný a vzorný přístup jim Rada obce Šilheřovice vyslovuje

veřejnou pochvalu.
Informace Ministerstva zdravotnictví o ptačí chřipce
Přibližně po třech letech výskytu v Asii se současný kmen vysoce patogenní ptačí chřipky
(aviární influenza, virus H5N1) rozšířil do Evropy. V říjnu 2005 byla přítomnost viru
potvrzena poprvé v Rumunsku, Turecku a v evropské části Ruska. V únoru a březnu 2006 se
nákaza rozšířila do dalších evropských států. Byla potvrzena především u volně žijících ptáků
(zejména labutí).
Co je ptačí chřipka?
Ptačí chřipka (přesnější je chřipka ptáků) je virové onemocnění postihující ptáky, jehož
rezervoárem je především migrující vodní ptactvo. U těchto hostitelů infekce probíhá obvykle
bezpříznakově, jen výjimečně je klinicky zjevná. Zasáhne-li však drůbež (slepice, husy, krůty,
kachny krocany), může se projevit jako vysoce infekční s prakticky stoprocentní úmrtností
v postiženém chovu.

Přenos ptačí chřipky
K přenosu obecně dochází především trusem nemocných ptáků, ale i infikovanými kadavery,
infikovanou podestýlkou atp.
Přesnou příčinu úhynu ptáka lze zjistit pouze laboratorně.
Lidé se mohou infikovat pouze velmi těsným kontaktem s infikovanými ptáky či uhynulými
ptáky nebo s jejich exkrety (výkaly, peří).
Dosud nebyl zaznamenán případ přenosu ptačí chřipky z volně žijících ptáků na člověka.
Virus je ničen záhřevem nad 70°C za několik sekund.
Dosud nebyl prokázán přenos nákazy z člověka na člověka.
Inkubační doba
Inkubační doba je časový úsek mezi kontaktem s virem a projevem klinických příznaků.
V případě ptačí chřipky H5N1 je to pouze několik dní (do jednoho týdne).
Příznaky ptačí chřipky u drůbeže
Drůbež je otupělá, má načepýřené peří, je netečná, odmítá se pohybovat.
Příjem krmiva je výrazně snížen, nebo zvířata nepřijímají krmivo vůbec. Rovněž snáška se
výrazně snižuje, nebo se úplně zastaví. Vejce jsou deformovaná a mají tenkou skořápku.
Některá zvířata mají příznaky nachlazení (výtok z nosu, kýchání).
V závislosti na stupni patogenity daného ptačího kmene (tj. na jeho schopnosti vyvolat
onemocnění) může v nakaženém chovu dojít až ke 100% úhynu.
Nebezpečí pro člověka
Při dodržení základních ochranných pravidel je pravděpodobnost nakažení mizivá. Je třeba se
vyvarovat všech zbytečných kontaktů s podezřelými a uhynulými ptáky, stejně tak s jejich
exkrety (trus, peří, kontaminovaná podestýlka atd.).
Možnosti ochrany
Zásady ochrany před nákazou:
chránit se kontaktu s uhynulými ptáky
nedotýkat se ptačích výkalů
informovat o nálezu většího počtu uhynulých ptáků veterinární správu
poučit děti, aby se nedotýkaly mrtvých opeřenců a nehrály si s drůbeží
dbát o osobní hygienu (umývání rukou, přezouvání, převlékání po kontaktu s drůbeží)
nezpracovávat nemocnou drůbež
při zahraničních cestách do rizikových oblastí postižených ptačí chřipkou dbát na základní
cestovatelské zásady, to je:
- vodu pouze z originálních obalů,
- konzumovat pouze tepelně opracované potraviny,
- zmrzlinu pouze z originálních obalů,
- vyhýbat se trhům s drůbeží, nekonzumovat zde jídla na ulici
Co dělat v případě, že máte u svého drůbežího hejna podezření na infekční chorobu?
Informujte ihned veterinárního lékaře nebo veterinární správu. Nedovolte vstup cizím osobám
do postiženého místa. Řiďte se přesně podle instrukcí soukromého nebo úředního
veterinárního lékaře.
V Praze dne 23. března 2006
Další informace naleznete na webových stránkách Státní veterinární správy ČR –
www.svscr.cz a Ministerstva zdravotnictví – www.mzcr.cz

Doporučení Krajské veterinární správy pro Moravskoslezský kraj při
neškodném odstranění jednotlivě nalezených uhynulých ptáků
V případě nálezu jednotlivých kusů uhynulých ptáků v přírodě nebo na místech, kde není
znám majitel ani správce území nálezu, je především nutné zachovat klid a k neškodnému
odstranění přistupovat bez obav z nejhoršího.
Občan má tyto možnosti:
• zakopání na místě nebo na nejbližším vhodném místě (z hlediska ochrany zdraví lidí a
zvířat a ochrany životního prostředí)
• spálení v kotli na pevná paliva
• oznámení nálezu obecnímu úřadu obce, na jejímž katastrálním území místo nálezu
leží.
Doporučená ochrana obyvatel přicházejících do styku s uhynulými ptáky :
• k manipulaci s uhynulými ptáky použijte přinejmenším ochranné rukavice, roušku a
pevné boty, čepici zakrývající vlasy
• po provedené likvidaci si důkladně umyjte ruce mýdlem
Při nálezu většího počtu uhynulých ptáků (nad 5 kusů) nebo i jednotlivých uhynulých
vodních ptáků vždy kontaktujte veterinárního lékaře místně příslušné krajské
veterinární správy.
Další informace týkající se chřipky ptáků jsou umístěny na adrese:

http://www.svscr.cz/files/pt.html

Přehled kulturních, společenských a sportovních akcí
česko-polské spolupráce na r. 2006
P.č.
Název akce
1 Křest knihy „Šilheřovice v historii a současnosti“
2 Międzynarodowy Przegląd Teatrzyków
Przedszkolnych
3 Velikonoční šachový turnaj
4 Projekt „Tradycja i współczesność w kulturze
pogranicza polsko-czeskiego”
Koncert „Tradycja i współczesność w kulturze
pogranicza polsko-czeskiego”
5 Střelecká soutěž (malorážka)
- memoriál B. Junga
6 Projekt „Tradycja i współczesność w kulturze
pogranicza polsko-czeskiego”
Plener Malarski „Sztuka sakralna pogranicza”
7 „Odemknutí“ Slunečních hodin, které byly v době
8
9
10

svého vzniku největšími slunečními hodinami tohoto
provedení v Evropě
Projekt „ Tradice a současnost v kultuře česko
polského pohraničí“: Koncert Hudba nezná hranic

– z muzikálu do muzikálu
Den matek spojený s vernisáži obrazů
Den matek – vystoupení žáků základní a mateřské
školy

Termín
10.2.2006
6.4.2006

Organizátor
Obec Šilheřovice
GZOKSiT Tworków

16.4.2006
29.–
30.4.2006

Obec Píšť
GZOKSiT Tworków

1.5.2006

Obec Píšť

1 – 6.5.2006

GZOKSiT Tworków

6.5.2006

Obec Píšť

7.5.2006
16.00 hod

Obec Hať

12.5.2006
14.5.2006

Obec Šilheřovice
Obec Hať

11

Projekt „Tradycja i współczesność w kulturze
pogranicza polsko-czeskiego”
Warsztaty Plastyczne „Sztuka sakralna
pogranicza”
12 Mezinárodní noční soutěž hasičů
13 Projekt „Tradycja i współczesność w kulturze
pogranicza polsko-czeskiego”
Seminarium „Tradycje i obrzędy ludowe, a
wczoraj i dziś pogranicza polsko-czeskiego”
Projekt
„ Tradice a současnost v kultuře česko
14

17.–
18.5.2006

GZOKSiT Tworków

19.5.2006
19.5.2006

Obec Píšť
GZOKSiT Tworków

9.6.2006

Obec Hať

polského pohraničí“

15
16
17

18

19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Výtvarná soutěž škol z partnerských obcí
8.ročník mezinárodní soutěže mladých hasičů O
24.6.2006
Obec Hať
pohár starosty obce
Tradiční „Haťský odpust“
25.6.2006
Obec Hať
27.5.2006
GZOKSiT Tworków
Projekt „Tradycja i współczesność w kulturze
pogranicza polsko-czeskiego”
Koncert Poświecony Twórczości F. Liszta i L. van
Beethovena
4. výročí ustanovení Mariánského poutního místa
11.6.2006
Obec Píšť
Píšť s venkovní Křížovou cestou a Lurdskou
jeskyní
Mezinárodní denní soutěž hasičů
25.6.2006
Obec Píšť
7. ročník mezinárodního turnaje v kopané žáků
Červen 2006
Obec Hať
O pohár starosty obce
Turnaj v minigolfu
13.7.2006
Obec Píšť
Międzynarodowy Turniej Piłki Nożnej Seniorów
16.7.2006
Gmina Krzyżanowice
Fotbalový turnaj dorostenců
22.7.2006
Obec Šilheřovice
„O pohár starostky obce“
Koncert duchovní hudby
12.8.2006
Obec Píšť
Tradiční „Píšťský odpust“
13.8.2006
Obec Píšť
Tradiční „Šilheřovický odpust“
20.8.2006
Obec Šilheřovice
Gminne Dożynki w Owsiszczach
27.8.2006
Gmina Krzyżanowice
XII.Dožínková slavnost
27.8.2006
Obec Hať
Pivní slavnost
2.9.2006
Obec Šilheřovice
Haťský krmáš
24.9.2006
Obec Hať
Krmášové slavnosti a výstava obrazů z plenéru
14.10.2006
Obec Píšť
Výstava k 10. výročí spolupráce ZŠ Chalupki říjen
Obec Šilheřovice
Šilheřovice
Projekt „ Tradice a současnost v kultuře česko
listopad
Obec Hať
polského pohraničí“

34
35
36
37

Kolaja 2006 - folklórní festival písní, tanců a
humorného vyprávění
Mikulášská nadílka
Setkání u stromečku
Zpívání koled pod vánočním stromem
Vánoční koncert duchovní hudby

6.12.2006
22.12.2006
26.12.2006
26.12.2006

Obec Hať
Obec Šilheřovice
Obec Hať
Obec Píšť

Nabídky :
Koupím stavební pozemek o výměře 1000 - 2000 m2 v Šilheřovicích.
L. Michálek, tel. 775 062 773

Prodám novou ještě originálně zabalenou laminátovou sedací vanu ( od firmy Vágner – Plast,
akrylátové vany), barva bílá, rozměr 120 x 70. Pořizovací cena byla 5.399 Kč. Prodejní cenu
stanovíme dohodou. Vana je k nahlédnutí v prodejně Domácí potřeby a železářství – u p.
Čecháčka.

Nabídka pracovních příležitostí
Jsme jeden z velkých a významných zaměstnavatelů osob zdravotně znevýhodněných.
Nabízíme pracovní uplatnění pro osoby s těžkým zdravotním postižením /plně
invalidní/,včetně psychického.Máme zájem Vám nabídnout spolupráci formou domácí
práce,jednalo by se o různé nepříliš náročné činnosti s respektováním Vašich možností a
schopností.Především by se jednalo o různé kompletování výrobků,polepování štítky,balení
do obalů,ale také v případě,že by byla možnost a vhodné podmínky a schopnosti i činnosti
náročnější,plně vycházející z Vašich dispozic/např.kontrola,evidence a zatřiďování
písemností,dat,tiskopisů,případně i zpracování na počítači,je-li k dispozici/.Našim cílem je
Vám nabídnout možnost seberealizace a zapojení.Naše společnost zaměstnává handicapované
spoluobčany a má v tomto dostatečné zkušenosti, včetně toho,že v případě potřeby jim
pomáhá řešit i jejich některé sociální a institucionální záležitosti.
Budeme potěšeni,když se nám buď telefonicky nebo písemně ozvete a my Vás
budeme kontaktovat, osobně navštívíme,pokud máte potíže s hybností a projednáme s Vámi
všechny další okolnosti možného zaměstnání.Kontakt s Vámi a závoz i odvoz pracovního
materiálu budou zajišťovat naši terénní spolupracovníci.
Těšíme se na Vaši spolupráci.
FROS ZPS s.r.o., Těšínská 29,746 01 Opava, tel. 553625252, 777072650
Mgr.Helena Ferfecká – jednatelka, PhDr.Eduard Fládr - prokurista
VE 2. KOLE PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2006/2007
ŠKOLA NABÍZÍ NĚKOLIK POSLEDNÍCH VOLNÝCH MÍST

VZDĚLÁVACÍ NABÍDKA pro školní rok 2006/2007
INDIVIDUÁLNÍ PROHLÍDKA:
Střední vzdělávání s výučním listem:
školu, dílny, ubytovací a stravovací
zařízení můžete
♦ 36-67-H/001 ZEDNÍK
♦ 36-52-H/001 INSTALATÉR
navštívit po předchozí telefonické
domluvě kdykoli
♦ 36-64-H/001 TESAŘ
♦ 26-51-H/003 ELEKTRIKÁŘ DALŠÍ INFORMACE:
♦ 36-55-H/001 KLEMPÍŘ ♦ 33-56-H/001 TRUHLÁŘ
telefonem na čísle 553 624 284 p.
Findriková
♦ 36-69-H/001 POKRÝVAČ
nebo e-mailem na adrese:
sekretariat@soustop.cz
Střední vzdělávání s maturitou:
PRESENTAČNÍ STRÁNKA ŠKOLY
♦ 33-41-L/006 OPERÁTOR dřevařské a nábytkářské výroby
na adrese: www.soustop.cz
TERMÍN PODÁNÍ PŘIHLÁŠEK: DO 20.5.2006. PŘIJETÍ BEZ PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK!

Komunální odpad

Ve dnech 07.04. – 09.04.2006 budou přistaveny kotejnéry na
velkoobjemový odpad. Budou umístěny v ulicích Horní, Ke Kovárně,
Farní, Ovocná, Dolní a na parkovišti pod kostelem.
Kontejner na nebezpečný odpad bude k dispozici od čtvrtku
06.04 – do pátku 07. 04.2006. Bude umístěn na parkovišti před
Restauraci Na Náměstí v ulici Střední.
Obsluha bude přítomna od 9.00-17.00 hod !

Vodné a stočné
Výběr vodného a stočného proběhne :
od 24.04.2006 do 28.04.2006
a v dalším týdnu od 02.05.2006 do 05.05.2006.
V úředních dnech od 8.- 11. hod. a od 13.-17. hod.
V úterý a ve čtvrtek od 8.- 15.hod.
V pátek od 8. – 11. hod.

Očkování psů
proběhne ve čtvrtek 25.05.2006
a doočkování v sobotu 10.06.2006
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