Šilheřovický zpravodaj
Prosinec 2006
Sněhové vločky k zemi se snáší,
mráz si s okny pohrává,
chybí už jen pár stran v kalendáři,
vánoční čas nastává.
Stromek se těší na nový kabát
do něhož se zahalí.
" Co bude pod ním?"
To smíme hádat, než se dárky rozbalí.

Vážení spoluobčané,
blíží se závěr roku, období na které se tak trochu těšíme, čas vánočních
svátků.Vánoce patří bezesporu k nejkrásnějším svátkům v roce. Je to období
s neopakovatelnou atmosférou, zvláště můžeme - li ho prožít doma v prostředí
rodinného kruhu se svými blízkými.
Ne každý ale tuto možnost má, pamatujme proto alespoň vlídnou myšlenkou
na ty, kteří to potřebují a šiřme kolem sebe sváteční atmosféru pokoje.
Přeji Vám a Vaším nejbližším, ať prožijete Vánoce v klidu, pohodě a
porozumění.
Nový rok 2007 ať je pro Vás naplněný štěstím, zdravím a osobními úspěchy.
Ing.Martin Čecháček
starosta obce

Hezké a příjemné prožití vánočních svátků
a nový rok 2007 naplněný štěstím, zdravím,
osobními úspěchy a životní pohodou
Vám přeje
kolektiv pracovníků obecního úřadu

Mateřská škola Vám všem, sponzorům, dárcům,
rodičům a všem, kteří jste nás po celý rok 2006 podporovali v naší
činnosti, přeje klidné a pohodové svátky.
Do Nového roku 2007 Vám přejeme pevné zdraví, mnoho štěstí, elánu
a jenom samé krásné dny v roce 2007 !!!

Tříkrálová sbírka 2007
Sdružení Česká katolická charita pořádá v prvních dnech roku celostátní akci nazvanou
Tříkrálová sbírka. Obecným účelem sbírky je pomoc rodinám a lidem v nouzi u nás i
v zahraničí, podpora charitního díla, formování veřejnosti k sociálnímu cítění a
k pomoci bližnímu.

Sbor dobrovolných hasičů Šilheřovice
Přejeme všem občanům příjemné prožití Vánočních svátků a šťastný nový rok.
Zároveň si dovolujeme upozornit všechny členy Sboru dobrovolných hasičů
v Šilheřovicích, že Výroční členská schůze se koná v neděli 7. ledna 2007 v 15:30 hod.
v restauraci Na náměstí.
Výbor SDH

Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce
Zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice se koná dne 29. prosince 2006 v 16.00 hod na
obecním úřadě.

Vánoce – doba míru, lásky, klidu a pokory - doba, kdy se rádi vracíme i do časů
minulých a především do dětství.
Pro žáky naší Základní školy jsme zpříjemnili tyto dny velmi pěkným vzdělávacím
programem, který jsme prožili v romantickém prostředí v Rožnov pod Radhoštěm.
Zde se žáci seznámili se všemi starodávnými zvyky a především s přípravou Vánoc
v dávných dobách.
Při prohlídkách jednotlivých zvyků ve starobylých dřevěných chaloupkách za účasti
Mikuláše, čertů a „bílých Lucek“ žáci ani nedutali.
Ochutnávky perníčků, medovníčků vyšly na každého.
Tímto bychom chtěli poděkovat především Unii rodičů za nemalý finanční příspěvek
všem žákům Základní školy.
I naše „mikulášské koledování“ se vydařilo. Teď jen společné zazpívání u stromečku
spojené s vánoční výstavou prací našich žáků a potom už vytoužené vánoční prázdniny.

Na závěr bychom za všechny žáky, učitele a zaměstnance naší školy popřáli
všem klidné, spokojené Vánoce a mnoho osobních úspěchů a zdraví
v roce 2007.
Zpracovala Mgr. Mariána Válová

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozvánka
Základní škola Vás srdečně zve

na vánoční výstavu prací našich žáků,
která se uskuteční 22. 12. 2006 v sále Obecního úřadu

od 9.00 hod. do 20.00 hod.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinace praktického lékaře MUDr. Markéty Kubaté
má nové telefonní číslo:
597 589 282.

Dovolujeme si Vám připomenout, že již tradiční

„Zpívání u stromečku“
se uskuteční
dne 22. 12. 2006 v 17:00
před obecním úřadem.
Přijďte si zpříjemnit vánoční atmosféru,
zaposlouchat se do zpěvu Vánočních koled,
zahřát se horkou medovinou, svařákem či grogem,
pochutnat si na hrachové polévce, cukroví či vánočce.

Zastupitelstvo obce ve spolupráci s Obecním úřadem v Šilheřovicích
si Vás dovoluje pozvat na svůj

tradiční ples,

který se koná v sobotu 13. ledna 2007 ve 20.00 hod.
v místním kinosále.
K tanci a poslechu hraje skupina Klasik.
Vstupné: 70,- Kč
Předprodej vstupenek bude na Obecním úřadě od 3. ledna 2007.
Srdečně zve Zastupitelstvo obce a pracovníci Obecního úřadu.
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