Šilheřovický zpravodaj
Červenec 2006

Výpis z Usnesení zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 28. 6. 2006:
Zastupitelstvo obce schválilo :
• Uzavření smlouvy s RS TRUCKS s. r. o. na nákup dopravního požárního
automobilu DA 8 v hodnotě 1. 999 990,- Kč,
• Přijetí dotace na realizaci projektu „Oprava cesty v ulici Farní“ v rámci
programu „Podpora obnovy a rozvoje venkova Moravskoslezského kraje 2006“
ve výši 200.000,- Kč,
• Navýšení dotace ZŠ a MŠ ve výši 40.000,- Kč v případě realizace odstranění
závad vodovodního odpadu v MŠ,
• Rozpočtové úpravy obce č. 2/2006,
• Provést změnu katastrální hranice mezi obcemi Šilheřovice a Ostrava a zároveň
mezi okresy Ostrava a Opava tak, aby byla celá budova č.p. 83 Antošovice
v katastru obce Antošovice,
• Stanovení počtu členů Zastupitelstva obce Šilheřovice pro příští volební období
2006 - 2010 v nezměněném počtu 15,
• Bezúplatný převod příjezdové pozemní komunikace pro stavební parcely
v lokalitě Škovránkovec a souhlasí se zahájením výstavby komunikace s ohledem
na možnosti finančního rozpočtu obce v roce 2007.
Zastupitelstvo obce neschválilo :
• Bezúplatný převod objektů stalého opevnění, které jsou ve vlastnictví České
republiky, obci Šiheřovice,
• Návrh Akademie klasické homeopatie realizovat výstavbu výrobny přírodních
léčiv v obci Šilheřovice.
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí :
• Zprávu o plnění usnesení zastupitelstva ze dne 29. 6. 2006 bez připomínek,
• Zprávu o vyřizování dotace na hasičské auto,
• Zprávu o činnosti RO a OÚ ve 2. čtvrtletí 2006,
• Poděkování od Svazu tělesně postižených Ludgeřovice za zaslání příspěvku na
činnost,
• Žádost o opravu chodníku v ulici Horní.
Zastupitelstvo obce pověřuje :
• Starostku obce ke svolání jednání za účasti vlastníků, uživatelů, orgánů státní
památkové péče a zastupitelů obce za účelem stanovení řádu návštěvnosti parku,
Vernera Kolasku dohledem při opravě vodovodního odpadu v MŠ

Zpráva starostky o činnosti RO a OÚ za 2. čtvrtletí 2006 pro ZO 28.6.2006

V průběhu 2. čtvrtletí byly řešeny následující záležitosti :
• Instalace elektronické podatelny na Obecním úřadě, která má adresu
epodatelna.silherovice@seznam.cz.
• Pronájem místností pro ordinaci lékařce MUDr. Markétě Kubaté, která je
jmenována praktickou lékařkou pro dospělé v Šilheřovicích.
• Pronájem přízemních nebytových prostor v budově č. 19 Pekárně M+K manželů
Lipinských k prodeji pečiva.
• Žádosti o pronájem bytů - v současné době nejsou žádné volné byty k dispozici.
• Kolaudace stavby „Chodník na ul. Střední – chodník a úprava potoka“ v obci
Šilheřovice.
• Návrh Smlouvy o realizaci připojení odběrných zařízení NN v ulici U Obory,
uzavření dohod se stavebníky.
• Vyjádření TJ Mittal a Českých lesů k navrženým cyklotrasám SOH. TJ Mittal
nesouhlasí s vedením cyklotrasy v areálu parku.
• Děkovný dopis p. Bettiny Looram ( z rodu Rothschildů ) za zaslanou knihu
„Šilheřovice v historii a současnosti“.
• Naučná stezka po linii československého opevnění z 30. let – pokračování již
navržené naší naučné stezky přes Černý les a Štípky.
• Lesy ČR – zájem o bezúplatný převod jednoho betonového bunkru
• Projednání připomínek uplatněných k novému návrhu vymezení Ptačí oblasti
Heřmanský les – Odra – Poolší.
• Pronájem orné půdy na parcelách dle Veřejných vyhlášek Statku Šilheřovice,
s.r.o. a p. Karlu Kučatému, Farní ul., za 0,15 Kč/m2. Cena pronájmu zahrnuje
daň z nemovitosti.
• Prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod z ČOV do povrchových vod a
kladné Vyjádření Povodí Odry k vypouštění těchto vod z ČOV obcí Šilheřovice.
• Organizace Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.
• Cenová nabídka na opravu omítky na budově č. 210.
• SOMA Markvartovice - Výroční zpráva 2005,
• Úprava koryta potoka v ulici Horní zařazena do programu roku 2006.
• Výběrové řízení dodavatele hasičského dopravního automobilu DA 8.
• Změna knihovníka k 31.8.2006.
• Oprava ulice Farní a Maštalní - schválení přijetí dotace MK ve výši 200 000 Kč,
schválení smlouvy s MK, předložení požadavků na rozsah opravy, výběrové
řízení na dodavatele realizace opravy, ohlášení akce na Referátu dopravy.
• Oznámení ztráty poklopu kanálu v ul. Sokolská Policii ČR – pachatel neodhalen
• Oprava výtluků obecních cest firmou JHF Heřmanovice
• Místní poplatek za veřejné prostranství za uskladněné cihly v Bamšule,
• Stavba Kapličky sv. Hubertovi na obecní parcele 1452/2 – investor Lesy Beskydy,
• Akce z česko – polského kulturního kalendáře příhraničních obcí (malířské dílny
v Tvorkově, Výtvarná soutěž škol partnerských obcí v Hati, Výstava obrazů
namalovaných českými a polskými malíři – amatéry v rámci programu
financovaného z EU, organizovaného Kulturním střediskem v Tvorkově při
příležitosti oslav Dne matek v Šilheřovicích, Turnaj v kopané žáků v Hati – „O
pohár starosty obce“, Turnaj v kopané seniorů v Benkowicích v neděli 16. 7.,
Mariánská pouť v Píšti a Otevření slunečních hodin v Píšti).

•
•

Olympiáda v lehké atletice žáků základních škol příhraničních obcí v Píšti. Naše
škola se umístila na 3. místě. Zvláštní ocenění za její výkony porota udělila
žákyni 7. třídy Markétě Michálkové. Gratulujeme !
Dotace Sdružení obcí Hlučínska ve výši 5 000 Kč na činnost souboru Majiček při
místní mateřské škole. Důvodem poskytnutí dotace je ocenění dlouhodobé
propagace hlučínské kultury i za hranicemi regionu.

Pozvánka na akce z Kalendáře česko-polské spolupráce příhraničních obcí :
16.7. 2006
22. 7. 2006
12. 8. 2006
13. 8. 2006
20. 8. 2006
27. 8. 2006
27. 8. 2006
2. 9. 2006
24. 9. 2006
14.10.2006
Říjen 2006

Turnaj seniorů v kopané v Benkowicích (Polsko) ve 13,00 hod
Turnaj juniorů v kopané v Šilheřovicích
ve 13.00 hod
Koncert duchovní hudby v Píšti
Píšťský odpust
Šilheřovický odpust
Gminné dožínky v Owsiszczach
XII. Dožínková slavnost v Hati
Pivní slavnost v Šilheřovicích
Haťský krmáš
Krmášové slavnosti a výstava obrazů z plenéru v Píšti
Výstava k 10. výročí spolupráce naší mateřské školy a mateřské školy
Chalupki v Šilheřovicích

Informace Mateřské školy:
Vážení spoluobčané.
Je konec školního roku a my, jako obvykle, hodnotíme naší celoroční snahu a
úsilí při práci s dětmi ve spolupráci s rodiči, polskými kolegyněmi, se školou i
s veřejností. Předkládáme Vám výčet akcí, které jsme pořádaly pro děti a s dětmi.
8.9.
12.9.
17.9.
18.9.
26.9.
27.9.
5.10.
6.10.
12.10.
19.10.
22.10.
25.10.
31.10.
1.11.

schůzka s kolegyněmi v Chalupkach
informační schůzka s rodiči v MŠ
vystoupení souboru Majiček v Hlučíně u příležitosti otevření nového náměstí
vystoupení souboru Majiček v Polsku ,,Dny Chalupek“, návštěva výstavy v ZŠ
,,Meandry Odry“
divadlo v MŠ ,,Zdravuška a Kuba- Hurá do školy“
setkání našich a polských dětí u hranice
setkání s polskými kolegyněmi v Chalupkach- Světový den učitelů
divadlo v MŠ ,,Jak se veverka Zrzečka chystala na zimu“
návštěva logopedické pracovnice v MŠ
vystoupení dětí z MŠ a souboru Majiček v hotelu Golf pro ,,Spolek přátel
Německa“
program pro jubilanty na našem obecním úřadě
výstava na místním obecním úřadě ,,Toulky hlučínskými chodníčky“
tradiční ,,Pochod broučků“ ukončený ohňostrojem a teplým čajem
dopolední návštěva hostů z italské Calabrie v MŠ,uvítání chlebem a
solí,fotografování,program dětí,předání pozorností vyrobených dětmi

večerní vystoupení „Majičku“ pro hosty ve velkém sále
8.11. fotografování dětí s vánočním námětem
10.11. cestování linkovým autobusem do Hlučína na vystoupení v kulturním domě
s názvem ,,Kabaret“, návštěva rozšířené výstavy v zámku „ Toulky hlučínskými
chodníčky“
11.11. pietní akt na hřbitově v 11 hodin: Den válečných veteránů
30.11. instalování vánoční výzdoby ve výloze samoobsluhy
2.12. zdobení vánočního stromku darovaného z lesa
6.12. dopolední nadílka dětí z 9 třídy ZŠ
odpoledne Mikulášská besídka v prostorách MŠ
7.12. účast učitelek na Mikulášské nadílce v Polsku
9.12. divadlo v MŠ ,,Zimní radovánky veverky Zrzečky“
13.12. cestování linkovým autobusem na dopolední vystoupení ,,Michal z Kouzelné
školky“
v podvečerních hodinách ,,Adventní koncert“ v kostele
14.12. vánoční nadělování pod stromečkem v MŠ- hračky pro děti
16.12. zpívání u stromečku před Obecním úřadem
20.12. odměna za výtvarnou soutěž ,,Krásné je žít“ v podobě nástěnných kalendářů
22.12. ,,Vánoční setkání s koledou“- předškole v Chalupkach
5.1. loutkové divadlo ze Šternberka s pásmem pohádek
13.1. účast na dětském karnevalu v Chalupkach
22.1. návštěva vystoupení v kostele v Chalupkach ,,Jaselka- Pro tebe koledujeme“
v odpoledních hodinách tradiční karneval v sále se zábavným programem
25.1. divadlo v MŠ ,,Pohádka o plamínkovi“ sponzorovaná plynárnami fa Maretti
2.2. odvoz dětí autobusem hrazeným SRPŠ na představení „Broučci“ do loutkového
divadla v Ostravě
10.2. vystoupení Majičku na obecním úřadě
14.2. divadlo v MŠ s názvem „Muzikantská pohádka“
15.2. setkání učitelek v Chalupkach u příležitosti oslavy svátku sv.Valentýna
21.2. cestování linkovým autobusem na hudební pásmo Pavla Nováka
15.3. předškolní děti si zajely do Ostravy na pedagogickou fakultu,kde se sypala
tibetská mandala
2.4. vystoupení souboru Majiček na „Vítání jara“ ve Štítině
6.4. každoroční účast na „Přehledu dramatické tvorby“ v Tworkowě, pódiové
vystoupení
18.4. do MŠ přijely pracovnice z nadace „Srdce“ v Opavě, hodnotily posun
znalostí integrovaného dítěte v naší MŠ
21.4. výlet do lesa,sázení stromků u příležitosti „Dne Země“
29.4. Tworkow – vystoupení Majičku na akci „Tance a zvyky našeho
pohraničí“…………
4.5. účast na akci České pojišťovny „Namaluj sluníčko“
6.5. děti ze souboru Majiček vystoupily se svým pásmem na posezení důchodců ke
svátku matek
7.5. spoluúčast na koncertu pořádaným obcí Hať pod názvem „Hudba nezná
hranice“
10.5. fotografování dětí k ukončení školního roku 2005-2006
15.5. do MŠ nastoupila praktikantka Markéta Krakowková
17.5. besídka ke „Dni matek“ v prostorách naší školky se zákusky z naší kuchyně
18.5. divadlo v MŠ ,pohádka „Lvíček a bolavý zub“

20.5. vystoupení Majičku v pivovaru v Hlučíně pro“ Spolek přátel Německa“ pod
názvem
23.5. „Komorní koncert pro děti“ je název směsi klavírních skladeb,které zahrála
praktikantka dětem a dospělým naší školky v rámci své praxe
27.5. účast na koncertu vážné hudby v Krzyzanowicích v Polsku……………
1.6. celodenní výlet dětí a dospělých do Polska, kde proběhly oslavy „Dne dětí“
společně s našimi polskými kamarády na ranči v Rogově
7.6. „Po stopách lesní zvěře“,dopolední vycházka do lesa za poznáváním života zvířat
17.6. Majiček – vystoupení
pro „Spolek přátel Německa“ v KD Hlučín –
„Hlučínské dny“
18.6. Majiček – vystoupení na celodenní okresní přehlídce dětských folklórních
souborů
v Hradci nad Moravicí
26.6. pasování předškoláků – slavnostní ukončení školního roku
Tento seznam akcí by nebyl tak dlouhý,kdyby zde chyběl zájem a ochota učitelek,
školnice a kuchařky, udělat vše pro spokojenost dětí a rodičů.Svou práci bereme jako
poslání, nikoli jako povinnost.Ale dobře víme, že samy bychom toho tolik nedokázaly.
Bez pomoci rodičů a mnoha lidí z řad občanů naší obce, kteří se jakýmkoli způsobem
podíleli na akcích mateřské školy, by se některé akce nemohly vůbec
uskutečnit.Nechceme tady vypisovat všechna jména,ale upřímně poděkovat za nezištnou
pomoc při naši práci.Ti, kteří nám pomáhali, vědí, že především jim patří velký dík. Ať
už to byla pomoc materiální, finanční nebo slovní uznání ,které nás posunulo v naší
činnosti dál.
Děkujeme
V mateřské škole probíhá druhým rokem seznamování dětí s různými
výtvarnými technikami v zájmovém kroužku s názvem „Barvička“.Jejím hlavním
smyslem je, aby se děti pobavily, objevovaly různé materiály a jejich
vlastnosti.Podstatný je samotný proces,nikoli výsledek.A tak bez ohledu na to, zda bude
jablíčko kulaté nebo šišaté, mohou děti držet v ruce tvárnou hmotu nebo malovat
lepidlem,vystřihovat z dortových tácků,kreslit svíčkou,samotné svíčky vyrábět ze včelího
vosku a také používat tmel na kreslení ovoce.Děti rády dělají různé otisky ,tak použily i
své ruce a nohy.To bylo smíchu, když se natíraly nožky,hrozně to lechtalo!Zajímavá
byla výroba vlastního dopisního papíru nebo foukání barevných bublin,na které jsme
použili prostředek na mytí nádobí.Z modelovací hmoty si děti vytvořily razítka se svými
jmény, na výkresy si vyrobily tašku,aby se jim nerozsypaly, až si je ponesou na konci
školního roku domů.Věřím,že si některé své práce vystaví doma a budou rády
vzpomínat na tyto chvíle .
Ráda jsem s dětmi trávila volný čas touto formou a doufám, že si odnesou
nejenom výkresy, ale i spoustu krásných zážitků.
Marcela Šlosárková
Národopisný soubor MAJIČEK působí při naší mateřské škole již od roku 1999.
Děti se scházejí 1x týdně a hrají si vlastně na své prababičky a pradědečky. Tak jak
kdysi oni hovořili „po našimu“ a hráli si různé hry při pasení krav, zpívali písně,
tancovali, stejně tak to teď děti v Majičku napodobují a moc se jim to líbí. Zpívají,
tancují a hrají si rády, což potvrzuje již sedm let působení souboru. Převážná většina
dětí je z mateřské školy, ale některé děti chodí do kroužku dál , ještě v 1. a 2. třídě.

Soubor reprezentuje nejen naši školu, ale také celou obec na folklórních festivalech,
slavnostech a různých kulturních akcích. Např. se po několik let účastní „Mezinárodní
přehlídky dětské dramatické tvorby“ v polském TWORKOWIE a na jiných akcích
v Polsku, dále tradičně vystupuje na okresních folkl.festivalech opavského a
karvinského okresu, vesnických slavnostech, pravidelně také zajíždí do sousední Hati na
festival KOLAJA. Rádi si naše děti poslechnou i důchodci ze Šilheřovic a členové
„Spolku přátel Německa“ z celého Hlučínska, no a samozřejmě v naší školičce, kde děti
vystupují hlavně pro svoje maminky a svoje nejbližší.
Děti tančí ve slezských krojích, které jsou ušity podle dobových fotografií, hovoří a
zpívají „šulerskim“ nářečím. Soubor může pracovat díky dobré spolupráci všech
zaměstnankyň mateřské školy, kterým patří za jejich volný čas a úsilí velké poděkování.
Slova uznání je třeba vyjádřit rovněž ochotným rodičům při pomoci s přepravou dětí do
blízkého i vzdálenějšího okolí, v tomto školním roce to jsou zejména manželé
V.a R.Čecháčkovi, A. a J.Čecháčkovi, B. a J.Lazarovi, M. a T.Kremserovi, paní
J.Klapcová, paní K.Fulnečková a všichni ostatní, jejichž děti jsou členy souboru.
Ve školním roce 2006/2007 bude soubor stejně aktivní jako v minulých letech a děti si
připraví několik pěkných pásem pro potěšení i pro zasmání publika.
Za kolektiv MŠ vedoucí souboru Barbara Labušová.

Informace Základní školy:
Akce Základní školy - 2.polol. šk.roku 2005/2006
P.č. Termín
1

1.2.

2

4.2.

3
4
5
6
7

10.2.
16.2.
16.2.
19.2.
21.2.

8
9

21.2.
27.2.

10
11
12

28.2.
1.3.
1.3.

13
14
15
16
17

2.3.
3.3.
8.3.
29.3.
5.4.

Poznámky
CERMAT - hodnocení výsledků vzdělávání žáků 9.
tříd
Ples Unie
rodičů(Vrkočová,Válová,Hluchníková,Koper.)
Program na akci Křest knihy ŠilheřoviceMgr.Válová
Školní kolo tecitační soutěže
Maškarní ples v Polsku
Maškarní ples Unie rodičů
Koncert Pavla Nováka 1. - 6. třída
Beseda s MUDr.P.Kovářem" Láska ano, děti ještě
ne"
Okrskové kolo recitační soutěže
Šk.kolo biolog.olymp.kateg.C, test + praktická
část
Šk.kolo biolog.olymp.kateg.C, pokračování
Okresní kolo olymp. v českém jazyce
Okresní kolo chem.olymp.(Michálková M.,Peřinová
D.)
Výtv. soutěž: "Kniha a já"
Kino Hlučín" Letopisy Narnie" - 1. - 4.tř.
Celonárodní liter.soutěž: Kámen mudrců
Soutěž Smilky - 4. tř.

Vrkočová
Mertová, Žvaková
Mertová, Žvaková
Válová
Kačmářová, Žvaková
všicuni vyučující
třídní učitelé
9. třída
Válová
Vrkočová
Vrkočová
Válová
Vrkočová
Kačmářová
tř. uč.
Válová
Kačmářová

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Velká cena ZOO Ostrava - téma Nosorožci 1.kategor. 6.-7.třída: Vavřincová, Šulová, Novotná
V., Štrichel, Lukaš D.,Michálková V.,Bohm
J.,Lazar, Kučatý M., Vavřinec, 2. kategorie: 8. - 9.
třída: Peřinová D.,Čajková, Starečková,
Jordánková, Chmelařová, Motýlová, Michálková
7.4.
M., Adamczyk, Maloň
7.4.
Divadlo loutek Ostrava: Stepující stonožka
5.4.
Velikonoční výstava v Petřkovicích
Velká cena ZOO-postup do
29.4. finále:Motýlová,Michálková
5.5.
Focení 9. tř. na závěrečné tablo
12.5. Školní akademie ke Dni matek
17.5. Školní výlety 1. - 6. tř.
Ukázka bojové techniky - bunkry Darkovičky, 9.
19.5. třída společně se ZŠ z Chalupek
24.Šk. výlet 9. tř.:Staré Hamry+exkurze UNIPAR
26.5. Rožnov
29.5. Mezinár. Výtv. soutěž Barevný svět - 1. a 4. tř.
31.5. Přátelský turnaj ve vybíjené a fotbalu se ZŠ Hať
7.6.
Hudební představení: " Viktor" - celá škola
9.6.
ZOO Ostrava - 10 žáků ze 6. třídy
Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava 12.6. Poruba - exkurze žáků 9. třídy
Tradice a současnost v kultuře česko-polského
14.6. pohraničí - 4 žáci 6. a 7. tř.(malířská dílna v Hati)
16.6. Kroužek keramiky - výlet na Ostravský hrad
červen Výlet 7. tř.: Ostravice - rafty
Slavnostní předání vysvědčení za 2.pololetí šk.
30.6. roku a rozloučení s vycházejícími žáky.

Vrkočová
Obermanová
vyšší stupeň
Vrkočová
Vrkočová
všichni ped.prac.
třídní uč.
Vrkočová
Vrkočová
Kačmářová,Koperová
Vrkočová, Hlaváčková
třídní učitelé
Vrkočová
Vrkočová
Žvaková
Lamschová
Fucimanová,Hluchníková
všichni ped.pracov.

Dávky sociální péče
V souvislosti s přijetím zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi a zákona č.
112/2006 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o životním a
existenčním minimu, dochází s účinností ode dne 1. ledna 2007 také ke změně zákona č.
114/1988 Sb., o působnosti orgánů ČR v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších
předpisů.
Tím dochází ke změně kompetencí obecních úřadů v oblasti rozhodování a poskytování
dávek sociální péče. O dosud poskytovaném příspěvku na individuální dopravu bude
s účinností
od 1. ledna 2007 rozhodovat obecní úřad obce s rozšířenou působností.
Ostatní dávky sociální péče, o kterých podle dosud platné právní úpravu rozhoduje
obecní úřad se ruší a dávka v mimořádných případech podle ustanovení § 8a odst. 3
zákona č. 482/1991 Sb., o sociální potřebnosti, ve znění pozdějších předpisů, se
transformuje do dávky pomoci v hmotné nouzi, o které bude rozhodovat pověřený
obecní úřad.
Z uvedeného vyplývá, že obecní úřady nebudou vyplácet od 1. ledna 2007
prostřednictvím státního rozpočtu žádné prostředky pro účely dávek sociální péče.

Informace k velkoobjemovému odpadu
Z důvodu novelizovaného zákonu o odpadech , začala platit vyhláška č.352/2005 sb. o
nakládání s elektrozařízením a elektroodpady.
Odpady , které jsou sebrány v obci se dělí do dvou skupin:
a) Elektrozařízení , to jsou kompletní použité výrobky – elektrospotřebiče
(jedná se o kompletní elektrozařízení , které bude dále rozebráno a vytříděno podle
druhu).Toto elekrozařízení odveze firma OZO Ostrava obci bezplatně.
b) Elekroodpady jsou neúplné použité elektrospotřebiče – například lednice – bez
kompresoru, zbytky z rozebraných televizí.Tyto elektroodpady již bude obec
hradit.

Žádáme občany, aby do velkoobjemových kontejnérů dávali pouze kompletní výrobky.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Další termín velkoobjemových kontejneru je
od 21. července do 23. července 2006.
Budou umístěny na ulici Horní, Ke Kovárně , U Parkoviště a na Pasekách.
Vodné a stočné
Výběr vodného a stočného proběhne
v týdnech od 17. 07. do 28. 07. 2006
V úřední dny: pondělí a středa: 8:00 – 11:00 a 13:00 – 17:00 hod.
V neúřední dny: úterý a čtvrtek: 8:00 – 15:00hod.
V pátek: 8:00 – 11:00 hod.

Chtěla bych touto cestou poděkovat všem příbuzným, známým a sousedům za
účast a kyticové dary na pohřbu paní Marty Nováčkové.
Za celou rodinu dcera Lýdie Kovácsová

Informace Severomoravské plynárenské, a.s.
Zákaznická kancelář v Ostravě se přesunuje na novou adresu do Obchodního centra
skupiny ČEZ, Nádražní 32.
Zákazníci tak mohou od 1. 8. 2006 na jednom místě vyřídit záležitosti spojené s odběrem
zemního plynu i elektřiny.
Provozní doba Zákaznické kanceláře SMP:
Pondělí a středa 8 – 17 hod.
Úterý a čtvrtek 8 – 14 hod.
Pátek 8 – 11 hod.
Kontakt: mail: info@rwe-smp.cz, zákaznická linka: 840 111 115

Nové knihy v Obecní knihovně
8 000 zajímavostí
Receptář na každý den
Baletka Tomáš Páni z Kravař z Moravy
Blersch Ines
Kameny a květiny
Booth Martin
Alchymistův syn
Booth Pat
Probuzení
Boudouxová
Princeta a Kapitán
Brown Dan
Andělé a démoni
Brown Dan
Šifra mistra Leonarda
Christofferso
Protokol
Gašerbrumu
Coelho Paulo
Rukověť bojovníka světla
Craftonová
H... jako hrozba
Craftonová
K... jako Kat
Cromptonová Jirka napravuje křivdy
Dunnettová
Souboj štírů
Durrell
Mluvící balík
Forsyth
Ikona
Forsyth
Žádné Stopy
Forsyth
Čtvrtý protokol
Harrod-Eagles Anna
Harrod-Eagles Emily III.
Harrod-Eagles Fleur
Horáček Petr
Keře v zahradě
Johns W. E.
Biggles v jícnu sopky
Kampwerthová Krásná a sebevědomá za 4
Kampwerthová Tohle zvládneš
Kraus Vilém
Pěstujeme révu vinnou
Kuršová Květa O klukovi z plakátu
Langrish Bob Kůň a pony
Levis C. S.
Lepotisy Narnie čarodějův
synovec
Levis C. S.
Letiposy Narnie Kůň a jeho
chlapec
Levis C. S.
Letopisy Narnie Lev,
čarodějnice a
Levis C. S.
Letopisy Narnie Poslední
bitva
Levis C. S.
Letopisy Narnie Princ
Kaspian
Levis C. S.
Letopisy Narnie Stříbná židle
Lightag
Čekání na bílou smrt
Macourek
Žofka
Malina Radek Turín 2006

Margolin
Mc Bain Ed
Mc Bain Ed

Krutá spravedlnost
Byla jedna holčička
Matthew Hope- poslední
naděje
Mc Bain Ed
Sněhurka
Mc Bain Ed
Ukolébavka
Mc Clure Ken Chameleon
McInthosh
Civilizace
Messner Reinhold GI GII výzva
Nix Garth
Ostravak
Ostravak
Parker Robert
Plaidy Jean
Plaček VIlém
Plaček VIlém
Reichsová
Richmondová
Rowlingová J.

Sabriel
Deník Ostraváka
Deník Ostraváka
Chladný jako kámen
Vítězná Viktorie
Šilheřovice
Šilheřovice
Smrtící rozhodnutí
Bylinky
Harry Potter a ohnivý
pohár
Rowlingová J. Harry Potter a vězeň z
Azkabanu
Rowlingová
Harry Potter a kámen
mudrců
Ríša Vlado
2005: Česká fantasy
Simpson Joe
Setkání se smrtí
Smith Sarah
Tajemná Voda
Pol Anne-Marie Taneční
Traa Mark
Člověk a vesmír
Tvrdá Eva
Dědictví
Volf Petr
Poslední akční hrdinka
Váňová Magda Tereza
Walter Moers
13 a 1/2 života Kapitána
Modrého
Woodall Clive Ptačí srdce
Ostarvak
Deník Ostraváka
Šimková
Krkonošská pohádka
Šnajdr
Stíhači RAF a jejich
protivníci
Štorblová
Hra na třetího
Štípalová
Pojď si hrát s koťaty!
Štípalová
Mezi námi koťaty
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