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Ustavující zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice.
Dne 6. listopadu 2006 se konalo v sále obecního úřadu ustavující zasedání Zastupitelstva
obce Šilheřovice. Ustavujícím je označováno proto, že je na něm voleno nové vedení obce
a to starosta, místostarosta, členové rady obce. Také v tomto případě tomu bylo tak.
Po nezbytných formálních procedurách byly zahájeny volby.
Zasedání zahájila a do zvolení starosty řídila dnes již bývalá starostka Mgr. Ludmila
Janoschová, pak dle zákona řízení zasedání převzal nově zvolený starosta Ing. Martin
Čecháček.

Zastupitelstvo obce zvolilo:
starostou obce: Ing. Martina Čecháčka (Sdružení nezávislých kandidátů )
místostarostou: p. Pavla Kolasku (Sdružení nezávislých kandidátů )
dalšími členy Rady obce Šilheřovice:
Mgr. Marcelu Niedermeierovou (Sdružení nezávislých kandidátů)
p. Ericha Chlebiše (Sdružení nezávislých kandidátů)
Mgr. Sylvu Žvakovou (KDU-ČSL)
Po mírném napětí z očekávání,které vždy tyto volby přinášejí, rozhodovalo
zastupitelstvo již v uvolněné atmosféře o členech finančního a kontrolního výboru.
Předsedou finančního výboru byl zvolen Ing. Pavel Smolka, za členy p. Marie Rumpová
a p. Štěpán Kopia.
Předsedou kontrolního výboru byl zvolen Ing. Stanislav Lipinský, za členy
Mgr. Marcela Niedermeierová a Mgr. Ludmila Janoschová.
V závěru zasedání nový starosta obce Ing. Martin Čecháček ve svém projevu vyjádřil
poděkování za důvěru, které se mu dostalo a ujistil všechny, že vloží všechny své síly
do rozvoje naší obce.

Slovo starosty…
Vážení spoluobčané,
Je pro mne velkou ctí, že jsem se mohl ucházet o důvěru členů nového zastupitelstva.
Jako starosta obce vynaložím všechny své síly a znalosti ve prospěch Vás, občanů naší
obce. Věřím, že Šilheřovice jsou místo, kde stojí za to žít, na které jsme všichni náležitě
hrdí, které já i Vy označujeme váženým pojmem „domov“. Pro domov člověk je schopen
vykonat mnohé, obětovat svůj čas a píli.
Vím, že Vy, občané Šilheřovic, jste lidé zodpovědní a pracovití a věřím, že budeme
společně vytvářet odpovídající podmínky pro život v naší obci. Považuji to za jeden
z hlavních úkolů nově zvoleného zastupitelstva.
V nastávajícím čtyřletém volebním období nás čekají nelehké úkoly, ujišťuji Vás však,
že využijeme všechen um a zkušenosti zastupitelů, kterým jste Vy vyslovili svou důvěru.
Děkuji všem občanům, kteří svou účastí ve volbách prokázali, že jim věci veřejné nejsou
lhostejné.
Ing.Martin Čecháček
starosta obce

Opravy komunikací
Byla provedena oprava hlavní silnice v úseku od křižovatky zvané „U orla“ až
po autoopravnu – Paskuda (ulice Horní). Opravu provedla firma Silnice Morava
se sídlem v Krnově. Opravou silnice by měly ustat vibrace způsobené přejezdy těžkými
nákladními automobily a navíc jsme získali důstojný vjezd do naší obce.
Dále v současné době probíhá oprava a rekonstrukce ulic Maštalní a Farní, tyto opravy
by měly být dokončeny do konce listopadu, opravu provádí firma ODS Ostrava.
Vzhledem k pokročilému datu již v letošním roce není vhodné provádění oprav dalších
komunikací. Původně plánovaná oprava ulice Ovocné (v úseku od ul. Polní až po dům
p. Ricka) by se měla realizovat až v jarním období, navíc pravděpodobně někteří občané
si ještě provedou napojení inženýrských sítí ke svým pozemkům na výše jmenované
komunikaci. Pak po schválení zastupitelstvem obce by se mohla provést již finální
úprava komunikace asfaltovým povrchem.
Ing.Martin Čecháček
starosta obce

Tělocvična
K dotazům našich občanů sděluji, že provoz tělocvičny - její plné využívání začne
pravděpodobně k 1. únoru roku 2007. Je již žádoucí, aby ti občané, kteří budou chtít
v budoucnu tělocvičnu využívat v pravidelných cyklech, vznášeli své požadavky
na obecní úřad.

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY !!!
Ukončení platnosti občanských průkazů bez strojově čitelných údajů vydané
do 31. prosince 1996 – platnost končí 31. prosince 2006.
Občané jsou povinni požádat o vydání nového občanského průkazu.
Výjimka!!
Občanům narozeným před 1. lednem 1936 se prodlužuje lhůta pro výměnu občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů do 31. prosince 2008.

Zpívání u stromečku
Srdečně zveme všechny občany na již tradiční předvánoční „Zpívání u stromečku“,
které se bude konat 22. 12. 2006 od 17:00 před Obecním úřadem. Občerstvení Grog
a horká medovina zajištěna.
Zve Obecní úřad Šilheřovice

Dosud známé plesy pro rok 2007
13. ledna Obecní ples
20. ledna ples Klubu důchodců
21. ledna Maškarní ples ZŠ
28. ledna Maškarní ples MŠ
3. února Ples Unie rodičů při ZŠ
10. února Ples TJ Sokol
17. února Ples Sboru dobrovolných hasičů

Znečištění potoka
Žádáme občany, kteří bydlí kolem našeho potoka, aby v žádném případě nevhazovali
shrabané listí, spadaná jablka do koryta potoka ani na břeh. Obec je pak nucena koryto
potoka za nemalé náklady vyčistit.

Pro majitele psů:
V poslední době se stále více objevují na chodnících psí výkaly. Upozorňujeme majitelé
psů,že na tyto psí sekrementy již existují patřičné sáčky a patří k běžné kultuře tyto
sáčky používat a sekrementy odstraňovat. Věříme že se toto ujme i v naší obci a zároveň
děkujeme za udržování čistoty.
Obecní úřad Šilheřovice

Mateřská škola:
Vážení spoluobčané,
určitě někteří z Vás zaregistrovali, že naše mateřská škola pořádala výstavu v sále
obecního úřadu u příležitosti 10-ti leté spolupráce s przedskolem v Chalupkach. Několik
občanů naši výstavu navštívilo a své dojmy napsali do kroniky. Byla to slova pochvalná
a my za ně děkujeme. A Vy, kdo jste z jistých důvodů nemohli tuto výstavu navštívit,
přijměte od nás informace, které přiblíží naši práci v této oblasti. Všechno začalo
na koncertu v Krzyzanovicích, kterého se zúčastnila paní učitelka Labušová spolu
s paní starostkou Janoschovou a manžely Warzechovými. Navázala kontakty s paní
učitelkou z przedskola v Chalupkach a 8. listopadu 1996 podepsaly ředitelky obou
školek smlouvu o vzájemné spolupráci. Ta se rozjela hned naplno. Po několika
návštěvách v Polsku jsme poznaly celý kolektiv a naše sympatie byly oboustranné.
Spolupráce se začala rozvíjet nejenom v pracovní rovině, ale i v soukromé oblasti.
Začalo přibývat společných akcí, rok od roku je plán spolupráce obohacen o nové
prvky.
Tradičně jsou naši přátelé zváni i s dětmi a rodiči na karnevaly, na pochod broučků,
na Mikulášskou nadílku, na koncerty, výstavy, oslavy Dne dětí a další. Učitelky se
účastní metodických dnů, kde si vyměňují zkušenosti pro práci s dětmi po odborné
stránce, zveme i učitelky z jiných mateřských škol a zástupce pro oblast předškolního
vzdělávání z pozice úřadů.
Už několik let jsme stálými hosty na Přehledu divadelní tvorby v Tworkowě a naši
přátelé zase na Mateřinkách, které se konají v různých městech, např. v Krnově,
Ostravě, Opavě. Zde se každá mateřská škola prezentuje krátkým vystoupením
na téma, které je zadáno.
Vzájemně se informujeme o výtvarných soutěžích, na které posíláme práce dětí,
jež vyrobily v mateřské škole. Zároveň se děti prezentují drobnými dárky a přáníčky
k různým příležitostem jako jsou Den matek, Den babiček a dědečků, vánoce,
velikonoce,Valentýn, při setkání na hranici a další.
Jsme zváni na významné akce obecního charakteru. U nás to bylo Jaro na vsi, kácení
máje a jiné, v Polsku jsme byli hosty na Dnech Chalupek, koncerty v Krzyzanovicích,
dožínkách aj.
Společná setkání probíhají i mimo rámec naší pedagogické náplně v odpoledních
hodinách, kdy v přátelském ovzduší debatujeme o všem možném.
Naše vztahy se natolik prohloubily, že s námi jezdí kolegyně na zájezdy,
do divadla, oslavují i rodinná výročí.
10 let je dlouhá doba a v životě se děje mnoho událostí, které jej nějakým způsobem
ovlivní.
Náš život je po této stránce obohacen o mnoho pozitivních zážitků. Našly jsme kolegyně,
ale hlavně dobré přátelé a na setkání s nimi se vždy těšíme. Škoda, že většina z Vás
nemohla zhlédnout výstavu, kde byla přehledným způsobem tato rozsáhlá spolupráce
předvedena. Snad Vás zaujmeme tímto krátkým článkem, který zdaleka neobsahuje
vše, co se mezi našimi mateřskými školami děje, protože kdybychom měli psát o všem,
co jsme společně podnikli,byla by to slušně silná kniha. Určitě ji vydáme za dalších deset
let česko – polské spolupráce.
Kolektiv mateřské školy

„ADVENTNÍ TRHY,,
které proběhnou ve dnech 5. a 6. prosince 2006 v prostorách mateřské školy.

Na co se můžete těšit a přijít podívat?
Program: úterý 5.12.

středa 6.12.

9.00 –zahájení – vystoupení národopisného souboru
„MAJIČEK“ z naší MŠ
9.30 – o adventních a vánočních tradicích povypráví
oblíbená hlučínská básnířka paní Jana
Schllossárková
10.00 – 15.00 – bude pro zájemce a návštěvníky k nahlédnutí
malá výstava „betlémů“ ,adventních věnců a
vánočních svícnů a ozdob, dále ukázky
výroby krajkových háčkovaných ozdob,
zdobení perníčků a tradičních
„prajských“vrkočů apod.
9.00 – 14.00 – opět ukázky jako předešlý den
15.30 - Mikulášská besídka s pásmem zimních a vánočních
písní a veršů v podání dětí naší MŠ a souboru
„MAJIČEK“

Po besídce bude připraveno pohoštění – káva,čaj
a domácí zákusky.
Dodatečné objednání adventních věnců je možné v průběhu Adventních trhů
5 . - 6. prosince v MŠ.

Akce Základní školy

( zpracovala Mgr. Silvie Žvaková)

V letošním školním roce byla výuka zahájena 4. září 2006. Stalo se již tradicí, že žáci
I. třídy a jejich rodiče i prarodiče jsou slavnostně uvítáni v sále Obecního úřadu.
Přítomnost představitelů školy i obce dodá tomuto výjimečnému dni patřičnou váhu
i noblesu. Program pro všechny přítomné si tento školní rok připravila Mgr. Ludmila
Hlaváčková.
7. října se Mgr. Mariána Válová podílela na přípravě programu pro místní jubilanty,
který byl přednesen v němčině, což se všem přítomným obzvláště líbilo.
14. října se uskutečnila ve spolupráci s Unií rodičů na hřišti TJ Sokol Drakiáda. Žáci
přišli v hojném počtu vybaveni nádhernými draky a tak nakonec jediné, co opravdu
citelně chybělo, byl silný vítr.
24. října se uskutečnila exkurze žáků VIII. třídy na čističku odpadních vod
v Šilheřovicích. Výklad o provozu čističky podali přímo její zaměstnanci a Mgr. Martina
Vrkočová.

26. - 28. října v době podzimních prázdnin jela VII. třída se svou třídní učitelkou
Mgr.Vrkočovou na třídenní mimoškolní výlet na Malou Morávku. Všichni účastníci se
vrátili nadšeni a velmi spokojeni.
Že ne každý den se podobá jako vejce vejci, se přesvědčili žáci naší školy dne
8. listopadu, kdy proběhlo vyučování formou besed na téma:
“Ochrana člověka za mimořádných událostí“.
K těmto besedám byli pozváni i členové Hasičského záchranného sboru v Opavě, kteří
poutavým způsobem a zajímavými ukázkami dětem přiblížili i momenty, které nás
mohou v nečekaných situacích překvapit.I žáci však tato témata znají a s hosty
diskutovali.
Přejme si jen, aby nabyté znalosti nemuseli nikdy prakticky použít a ochranu osob
při složitých situacích ohrožení znali „jen“ teoreticky. (Mgr. Mariána Válová)
9. listopadu se žáci naší školy pod vedením Mgr. Vrkočové zúčastnili soutěže v ZOO
Ostrava pod názvem SOUTĚŽ MLADÝCH ZOOLOGů. Téma pro letošní rok: Ptáci
a savci Madagaskaru. Ze 4 družstev postoupila do finále 3 v tomto složení:
VII. třída : Hana Vavřincová
VI. třída: Lenka Štěpánová
Veronika Kaštovská
Diana Šulová
Andrea Chlappková
Kateřina Tkačíková
Tomáš Čajka
Denis Lukaš
Jaroslav Rzidky
Rostislav Krzikalla
VIII. třída: Veronika Michálková
Martin Lazar
David Vavřinec
Martin Kučatý
Jan Böhm
11.listopadu se uskutečnil na místním hřbitově pietní akt Den válečných veteránů, jehož
se žáci i vyučující každoročně zúčastňují, aby tak uctili oběti všech válek.
11. listopadu pořádala Unie rodičů akci s názvem Praskání, kterou vyučující vždy rádi
podpoří alespoň svou účastí. Akce proběhla poprvé v loňském roce a pro veliký ohlas
a zájem i bezchybnou organizaci se pravděpodobně stane tradicí.
14. listopadu navštívil naše žáky šermířský spolek a předvedl všem ukázku historického
šermu v KD.
22. listopadu organizujeme pro celou ZŠ návštěvu kina v Hlučíně, kde shlédneme 2. díl
filmu Garfield. Navážeme tak na díl první, který jsme viděli v minulém školním roce.
30. listopadu jako každý rok se zúčastníme Andřejkové diskotéky v Polsku

O dalších akcích Vás budeme informovat zase v některém příštím zpravodaji.
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