Šilheřovický zpravodaj
Září 2006
Unie rodičů – sdružení při ZŠ Šilheřovice
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu že jsme nestihli zhodnotit akce školního roku v červnu, činíme takto
nyní. Školní rok 2005/2006 byl pro naše sdružení poměrně úspěšný.
Proběhly tyto akce: 1) Drakiáda
2) Mikulášské disko
3) Rodičovský ples
4) Maškarní ples
5) Čarodějnické disko pro děti
6) Pálení čarodějnic
7) Dětský den
I přes některé problémy, které nám způsobilo počasí, se nám podařilo zajistit všechny
akce.
Chtěla bych poděkovat všem, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na zdárném
průběhu.
Hlavně pak sponzorům, TJ Sokolu a Obecnímu úřadu, bez kterých bychom jen velmi
těžko toto všechno zajistili.
Dále děkuji všem rodičům za účast, která byla částečně lepší než v loňském roce, přesto
všechny prosím, aby i nadále svou účastí podporovali naše sdružení.
Také chci poděkovat všem učitelům a ředitelce školy za spolupráci a čas který nám
věnovali.
V letošním roce unie přispěla částkou 22.600,- Kč na školní výlety. Pro končící
a začínající žáky jsme zakoupili hodnotné knihy.
Věřím že i v příštím školním roce s námi budete všichni spolupracovat pro dobro našich
dětí.
Pro školní rok 2006/2007 máme přichystány několik akci v těchto termínech:
1) Drakiáda
2) Praskání pro dospělé
3) Mikulášské disko pro děti
4) Dětský maškarní ples
5) Rodičovský ples
6) Dětské disko
7) Pálení čarodějnic pro dospělé
8) Dětský den

14.10.2006 – 15:00 hod. na hřišti
11.11.2006 – 20:00 hod. v kinosále
1.12.2006 – 16:30 hod. v kinosále
21.1. 2007 – 15:00 hod. v kinosále
3.2. 2007 - 20:00 hod. v kinosále
27.4. 2007 - 16:30 hod. v kinosále
28.4..2007 - 20:00 hod. v kinosále
2.6. 2007 - 14:30 hod. na hřišti

Rádi Vás uvítáme na všech těchto akcích, samozřejmě to platí i na akce konané pro
dospělé, kde si patřičně odpočinete od svých potomků.
Za výbor Marcela Lazarová

Co je nového v mateřské škole?:
Nový školní rok začal v pondělí 4. 9. 2006 nástupem nových dětí do školky.
V letošním roce je zapsáno 50 dětí, tedy plná kapacita mateřské školy. Stále však
přicházejí maminky, které by rády daly své dítě alespoň na čas do mateřské školy. Je
nám velmi líto, že je musíme odmítnout, ale pro letošní rok máme stavy naplněny.
Upozorňuji tedy maminky, že zápis pro další školní rok bude zřejmě začátkem března
2007. V době zápisu se maminkám zdá, že jejich dítě je ještě hodně malé a že školku
nebudou potřebovat, ale pak uplyne třičtvrtě roku a všechno se změní. Dítě psychicky i
fyzicky vyzraje, chce mezi kamarády nebo maminka najde práci apod. Nezapomeňte
tedy sledovat termíny zápisu na vývěskách.
První den školního roku jsme očekávaly jako každým rokem trošku pláče, trošku
zdráhání a těžkého loučení s maminkou nebo tatínkem, ale byli jsme příjemně
překvapeny náladou dětí, plnou očekávání něčeho nového. A tak rána v mateřské škole
jsou zatím klidná a bez větších problémů. Děti si našly každé svou značku ve své skříňce,
uložily své věci, a teď se je učí každý den ukládat a urovnávat do úhledného tvaru, tak
aby se do skříňky vešly, učí se nenosit si s sebou oblíbené hračky z domova, poznávat si
své věci, nezaměňovat si je apod.
Pro nové děti je to mnoho podnětů a nároků na ně najednou. Mají vydržet být
ve školce bez maminky, mají samostatně jíst, dodržovat hygienu, samostatně se
rozhodovat, umět uplatnit svůj názor, vyjádřit jej, mají se dělit se svými kamarády, mají
se učit naslouchat druhému, domluvit se s kamarádem, kdo si zrovna teď půjčí
oblíbenou hračku apod. Je to pro děti velký zlom v životě a tak se všichni snažme být
trpěliví, vždyť chceme, aby Vaše děti byly u nás spokojené.
K tomu přispělo velkou měrou také to, že děti mají k dispozici zrekonstruovanou
koupelnu, která se jim i nám velmi líbí. Máme teď někdy problém je z koupelny dostat.
Neustále se tam procházejí a „dospělácky“ se šlechtí. Ve třídách na ně každý den čeká
program plný her, plný konkrétních činností, při kterých si děti samy vyzkoušejí různé
postupy, techniky a možnosti své činnosti.
Ve spolupráci s klinickou logopedkou Mgr. Kantorovou, probíhá každé úterý
v MŠ dopoledne náprava řeči. Rodiče tak mají možnost využít této nabídky. Potřebují
k tomu jen potvrzení dětského lékaře a sešit pro dítě, ve kterém je každý týden
zaznamenán postup a návod na další procvičování. Od října bude pokračovat ve své
činnosti folklorní kroužek Majiček a výtvarný kroužek Barvička. Již teď se do něj děti
hlásí.
Pro celý letošní školní rok jsme připravily mnoho zajímavých akcí pro děti
i jejich rodiče. S jejich výčtem a propozicemi, celkovou koncepcí mateřské školy
a dalšími, Vás seznámíme na schůzce rodičů dne 27. 9. 2006, která se uskuteční
od 16.00 hodin v jídelně mateřské školy.
Všechny Vás již teď zveme na akce pořádané mateřskou školou. Určitě Vás včas
budeme informovat na vývěskách a nástěnkách v obci.
Všem přejeme dobrý start do nového školního roku!

Dětská ordinace v Šilheřovicích
MUDr. Martinásková
! nové telefonní číslo 608 809 945 !

Základní umělecká škola v Hlučíně – výtvarný obor
nabízí na pobočce ve vaší obci výtvarné vzdělání široké dětské populaci
od 6 do 18 let. Výuka je rozdělena na přípravné studium (6−8 let), základní studium
1. stupně (8−14 let) a základní studium 2. stupně (14−18 let). Probíhá jedenkrát týdně
v tříhodinovém bloku. Žáci se vzdělávají v předmětech plošná tvorba, prostorová
tvorba, objektová a akční tvorba, výtvarná kultura.
Talentovaným jedincům škola poskytuje program rozšířeného studia, které rozvíjí
jejich různé dispozice nebo je připravuje k talentovým zkouškám na střední a vysoké
školy s výtvarným zaměřením. Naši absolventi prošli středními uměleckými školami
v Ostravě a studovali vysoké školy - pedagogické fakulty a fakulty architektury.
Základní umělecké školy poskytují mimořádně kvalitní vzdělání. Výuka v ZUŠ má
pevná pravidla, jejichž dodržování je přísně kontrolováno Českou školní inspekcí:
Pedagogové ZUŠ musejí splňovat požadavek na vysokou odbornou způsobilost
- minimální vzdělání učitele je absolutorium konzervatoře, nebo umělecké školy
(na rozdíl od různých zájmových kroužků, domů dětí a mládeže nebo soukromé výuky,
kde mohou vyučovat lidé bez jakéhokoliv vzdělání a kvalifikace).
Základem studia v ZUŠ je individuální nebo skupinová výuka – tj. na jedné vyučovací
hodině se učitel věnuje pouze jednomu žáku, nebo malé skupině o 10 až 15 žácích. Tento
intenzívní způsob vyučování je v českém i světovém měřítku naprosto unikátní.
Vyučování v ZUŠ se řídí závaznými učebními plány a osnovami, které přesně stanovují
rozsah a obsah výuky.
Hlavním úkolem základní umělecké školy je především vychovávat budoucí amatérské
hudebníky a výtvarníky. ZUŠ je však zároveň jediným zařízením soustavně
připravujícím vybrané studenty pro další studium na středních a vysokých školách
s uměleckým zaměřením. Je proto nepostradatelným základním článkem v posloupnosti
ZUŠ – střední umělecké školy - vysoké umělecké školy.
Český systém základních uměleckých škol je v celosvětovém měřítku naprosto unikátní
a je proto častým předmětem obdivu zahraničních expertů.
Důležitost uměleckého vzdělání pro harmonický rozvoj osobnosti si uvědomuje stát
i zřizovatelé škol, proto výuku v ZUŠ významným způsobem finančně dotují. Díky těmto
dotacím se žáci podílejí na úhradě nákladů pouze symbolicky.
Podrobné informace o studiu a kontakt: Vladimír Harman tel.: 736 121 942

Komunální odpad - 2. splátka
Upozorňujeme občany, kteří mají platbu za komunální odpad rozdělenou do dvou
splátek, aby tak učinili do poloviny měsíce října.

UPOZORNĚNÍ

Ve dnech 6. – 8. října 2006 budou
přistaveny kontejnery na velkoobjemový
odpad.
Umístění :

uliceHorní
ulice Ke Kovárně
parkoviště pod kostelem
ulice Farní
horní vrata v Baumšuli
ulice Dolní /u statku /

Nebezpečný odpad bude od 5.10. do 6.10.2006
Umístěný na parkovišti před restauraci p. Špalkové.
Obsluha bude přítomná od 9.00 – 17.00 hod.

Do kontejnerů nepatří stavební suť a železný šrot.
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 elektrozařízení odveze firma OZO Ostrava obci bezplatně.
b) Elektroodpady jsou neúplné použité elektrospotřebiče – například lednice – bez
kompresoru, zbytky z rozebraných televizí.Tyto elektroodpady, již bude obec
hradit.

Výzva transfúzní stanice v Opavě
Naléhavě prosíme dárce všech krevních skupin, aby přišli darovat krev na transfúzní
stanici v Opavě.
Krev můžete darovat v pátek od 6.30 do 7.30 hodin – po telefonické objednávce na čísle
553 766 493 a bez objednání v pondělí od 6.00do 11.00 hodin a v úterý 6.00 do 15.00
hodin. Transfúzní stanice se nachází v nové budově v areálu Slezské nemocnice v Opavě,
vchod z Olomoucké ulice. Pro dárce je zde také parkoviště, vjezd z Olomoucké ulice.
Informace na tel. číslech 553 766 493, 553 766 495.
Děkujeme za pochopení a pomoc při zabezpečení potřebných zásob transfúzních
přípravků pro pacienty.
S přáním hezkého dne
Ing. Helena Štohanzlová, VŠ pracovník HTO

Informace o likvidaci autovraků
Město Hlučín ve spolupráci s firmou ŽDB GROUP a. s. Bohumín uskuteční sběr
autovraků (vozidel určených k likvidaci)

dne 10. 10. 2006 v době 8.00 – 13.00 hod.
Místo sběru:
HLUČÍN, ulice Markvartovická (areál Technických služeb)
Odebírat se budou:
kompletní autovraky osobních automobilů
Příplatek za odvoz ( do místa likvidace):
500,-Kč/vozidlo
Cena za fyzickou likvidaci autovraku:
1. kompletní autovrak: - bezplatně
2. nekompletní autovrak: - bez motoru 600,-Kč
- bez převodovky 350,-Kč
Potřebné doklady:
1. majitel vozu: - občanský průkaz
- velký technický průkaz vozidla
2. ostatní osoby: - plnou moc od majitele vozidla – souhlas k likvidaci
- velký technický průkaz
Majitelé takto předaných autovraků obdrží na místě od ŽDB GROUP a. s. (vlastnící
souhlas KÚ Moravskoslezského kraje pro sběr, výkup a využívání autovraků a ostatních
dopravních prostředků) „Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru
autovraků“ – doklad potřebný pro vyřazení vozidla z evidence motorových vozidel.
Využijte tuto možnost ekologického odstranění autovraků.
Bližší informace Vám poskytnou :
Pracovníci odboru životního prostředí a komunálních služeb Městského úřadu Hlučín,
tel.: 595 020 233
TS Hlučín s. r. o., tel.: 595 041 445
Recyklace ŽDB GROUP a. s., tel.: 596 083 671

Obecní úřad Šilheřovice
VYHLAŠUJE

HUMANITÁRNÍ

SBÍRKU

 Letního a zimního oblečení /dámské, pánské, dětské/
 Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon, látek
 Domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky - vše jen
funkční
 Peří, péřových a vatovaných přikrývek, polštářů a dek
VĚCI, které z ekologických důvodů VZÍT NEMŮŽEME:
ledničky, televize, nábytek, počítače a dětské kočárky - ty se transportem
znehodnotí.

Sbírka se uskuteční
dne: 14. 10. 2006
čas: od 800 do 1400 hodin
místo: kinosál
Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace u Ing. Thomasové – tel. 595 054 120
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