Šilheřovický zpravodaj
Únor 2005
Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice dne 22.12.2004
Zastupitelstvo obce schválilo:
1. Zlepšení hospodářského výsledku za r. 2003 ve výši 44.020,- Kč a jeho
přidělení do rezervního fondu příspěvkové organizace Základní školy.
2. Rozpočtové úpravy na r. 2004 dle předloženého návrhu
3. Rozpočet na rok 2005
4. Rozpočtový výhled na r. 2006, 2007
5. Prodej bytového domu č.p. 207
6. Obecně závazné vyhlášky č. 3/2004 a 4/2004 o zrušení příspěvků na
neinvestiční náklady mateřské škola a školní družiny
Oznámení ordinace praktického lékaře
MUDr.Hana Škaler, telefon 595 054 182 :

pro

dospělé

-

Šilheřovice,

Pondělí 7 – 11
a pro pozvané 11 – 12 hod.
Úterý
7 – 11
a pro pozvané 11 – 12 hod.
Středa 7 - 11
a pro pozvané 11 – 12 hod.
Čtvrtek 13 – 17
a pro pozvané 17 – 18 hod.
Pátek
7 – 11
a pro pozvané 11 – 12 hod.
Úterní ordinační hodiny se od 17. 1. 2005 přesouvají na dopoledne!
V době mé nemoci ordinuje MUDr. Markéta Kubatá, specialista v oboru
praktický lékař pro dospělé a v oboru anesteziologie a resuscitace.
MUDr. Hana Škaler
Výměna průkazů VZP
Upozorňujeme občany, že dochází k výměně průkazů Všeobecné zdravotní
pojišťovny. Nové průkazy VZP je možno si vyzvednout na Obecním úřadě
Šilheřovice v úřední dny, a to pondělí a středa od 08.-11.00; 13.00 – 17.00 hod.
Termín: do 15. února 2005
Oznámení České pojišťovny
Od 14. února 2005 bude každé pondělí v době od 13.00 do 15.00 hod.
probíhat v sále Obecního úřadu Šilheřovice poradenská služba pro klienty
České pojišťovny. Mimo tuto dobu je možno kontaktovat p. Kubicovou na tel.č.
602 520 764, nebo p. Smolku na tel.č. 777 109 200.

Půjčovní doba v obecní knihovně:
Pondělí:
13.30 – 17.00
Středa :
18.30 - 20.30 včetně možnosti práce s internetem
Znovu upozorňujeme, že v naší knihovně ( budova č. 19) je veřejně přístupný
internet, který můžete využít v době půjčovních hodin!
Úřední hodiny Pokladny Finančního úřadu v Hlučíně
Pondělí, středa :

08.00 – 11.30

12.30 - 15.30

Majitelům pozemků pro zástavbu
Na obecní úřad přicházejí zájemci o zakoupení stavebního místa. Žádají
po nás informace, kdo nabízí pozemky – stavební pozemky - k odprodeji.
Bohužel, my tyto informace nemáme. Pokud by někdo měl zájem nabídnout
k prodeji pozemek, který už je v územním plánu obce Šilheřovice určen
k zástavbě, má možnost nám tuto informaci poskytnout a my budeme tyto
zájemce za ním posílat.
L. Janoschová, starostka

Informace Evidence obyvatel

S účinností od 1. ledna 2005 jsou povinni státní občané České republiky provést
výměnu občanských průkazů bez strojově čitelných údajů, vydaných :

1. do 31. prosince 1994, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji
nejpozději do 31. prosince 2005. Žádost o vydání tohoto občanského průkazu
občan předloží nejpozději do 30. listopadu 2005.
2. do 31. prosince 1996 za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji
nejpozději do 31. prosince 2006. Žádost o vydání občanského průkazu občan
předloží nejpozději do 30. listopadu 2006.
3. do 31. prosince 1998, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji
nejpozději do 31. prosince 2007. Žádost o vydání občanského průkazu občan
předloží nejpozději do 30. listopadu 2007.
4. do 31. prosince 2003, za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji
nejpozději do 31. prosince 2008. Žádost o vydání občanského průkazu občan
předloží nejpozději do 30. listopadu 2008.
Žádosti na vyřízení občanských a cestovních dokladů přijímá Obecní úřad
Ludgeřovice a Městský úřad Hlučín.
S. Gromnicová, evidence obyvatel

Poděkování
V pátek 17.12.2004 proběhlo „Zpívání koled“. Skvělou hrachovou polévku
pro nás uvařil p. Ján Martiček. Vánoční strom dostala obec darem od p.
Martina Fulnečka. Touto cestou chceme oběma poděkovat.

Ordinační hodiny Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost
MUDr. Františka Martinásková, Šilheřovice, Střední 21
Hať
Šilheřovice
7,30 – 11,00
12.00 – 15,00
7,30 – 11,00
----12,00 – 15,00 (Poradna pro kojence)
Středa
12,00 – 15,00
7,30 – 9,30
9,30 – 11,15 (Poradna pro kojence)
Čtvrtek
7,30 – 11,00
----11,30 – 13,00 (Pozvání pacienti)
Pátek
7,30 – 11,00
11,30 – 13,30
Tel. Hať : 595 056 250
Tel. Šilheřovice : 595 054 200
Pondělí
Úterý

Sponzoři obecního plesu
MUDr. Mikulová
MUDr. Škaler
Klub důchodců
Lesy ČR
Sbor dobrovolných hasičů
PRESTO p. Eva Krőmrová
Základní škola Šilheřovice
Český svaz včelařů
Drogérie R. Kučatá
TJ Sokol Šilheřovice
Unie rodičů
Potraviny Magda Čurajová
Mateřská škola Šilheřovice
Stolařství Miník
Kadeřnictví Kamila Vařechová
Kateřina Fulnečková
Obec Šilheřovice
Ignác Fulneček
Restaurace Rudolf II.
Pekárna M+K
Lesy Beskydy, a.s.
Jan Čecháček
Ing. Marek Brychcin
Ing. Martin Čecháček

manželé Šeligovi
manželé Machalovi
manželé Rickovi
manželé Čecháčkovi
manželé Piskallovi
manželé Krőmrovi
manželé Jenští
manželé Čočkovi
Rudolf Smolka
manželé Thomasovi
manželé Pavlínkovi
manželé Janošovi
manželé Žvakovi
manželé Robenkovi
manželé Matuškovi
manželé Jordánkovi
manželé Vařechovi
manželé Gromnicovi
manželé Niedermeierovi
manželé Lipinští
manželé Sochovi
manželé Janoschovi
manželé Křesťanovi

Všem sponzorům srdečně děkujeme !
za Kulturní komisi S. Gromnicová

Akce Základní školy v prvním pololetí
školního roku 2004/2005
Září – 5.-6.9.2004 – naše škola se zúčastnila akce, kterou pořádala VŠB – TU Ostrava při 56.
sjezdu chemických společností, s názvem Jarmark 2004 – Chemie patří k životu.
21.9.2004 – proběhly třídní schůzky s rodiči, byli přítomni i zástupci některých
středních škol, aby informovali rodiče o možnosti studia na svých školách
23.9.2004 – žáci 6.tř. si prověřili své znalosti ve SCIO testech KVALITA 2004
27.9.2004 - výtvarná soutěž Prázdninový zážitek ve vodě – účastnily se děti
1.,3.,4. třídy a školní družiny

Říjen – 5.10.2004 – exkurze žáků keramického kroužku v keramické dílně p. Čecháčkové
7.10.2004 – Výtvarná soutěž Jak plamínek našel domov – své práce poslali žáci
1.,3.,4. třídy a školní družiny
20.10.2004 – 9. třída se zúčastnila besedy s naším předním sexuologem Mudr.
Radimem Uzlem
25.10.2004 – exkurze žáků 8. třídy na čističku odpadních vod
26.10.2004 – akce NATURA 2000 – zájemci z naší školy navštívili přednášku o
brouku „Páchníkovi hnědém“ včetně ukázky míst jeho přirozeného prostředí
28.10. – 30.10.2004 – během podzimních prázdnin uskutečnila 6. třída třídenní
výlet na Malou Morávku, který se velmi vydařil
Od října do listopadu se zájemci ze 6. třídy účastnili soutěže
S bílým koněm ve znaku.
Listopad – 1.11.2004 – 14dnů probíhala výstava podzimních prací na nižším stupni
24.11.2004 - Soutěž mladých zoologů v Ostravě . Vítězové školního kola
soutěžili v ZOO Ostrava.
1. kategorie: Wasserbauerová Nikol
Matušková Kateřina
Michálková Veronika
Lazar Martin
Bohm Jan
2. kategorie: Motýlová Dorota
Michálková Markéta
Chlappek Lukáš
Adamczyk Pavel
Bartusková Dominika
Čecháčková Edita
Michálková Pavla
Smolková Lucie
Rymerová Lucie

6. třída

8. třída

9. třída

Po celý listopad probíhala v 5. třídě matematická soutěž KOSOČTVEREC. Nejlepšího
umístění dosáhly žákyně Hana Vavřincová a Diana Šulová( po prvním kole 4. místo).
Prosinec – až do 15. května bude probíhat soutěž ZDRAVÉ ZUBY,které se účastní celý nižší
stupeň.
2.12.2004 – celá ZŠ navštívila v kinosále vystoupení skupiny historického šermu
3.12.2004 – INFORMA Ostrava – 8. a 9. třída měla možnost získat informace

o svém budoucím povolání
6.12.2004 – žáci 9. třídy si vyzkoušeli řešení testů SCIO
7.12.2004 – stejně jako v minulých letech i letos dodrželi naši žáci tradici
MIKULÁŠSKÉ NADÍLKY
11.12.2004 – proběhlo finále soutěže Mladých zoologů, ve kterém se družstvo
8. třídy umístilo na 1. místě (Motýlová, Michálková,Adamczyk,
Chlappek).
13.12.2004 – Olympiáda v českém jazyce
17.12.2004 – všichni žáci ZŠ vyrobili výrobky na VÁNOČNÍ VÝSTAVU
VÝTVARNÝCH PRACÍ, zájemci vystoupili i večer na akci
Zpívání u stromečku
22.12.2004 – stalo se už tradicí, že poslední den před vánočními prázdninami
navštěvujeme ZŠ v Chalupkách, abychom s nimi přivítali
nadcházející svátky
Leden - 12.1.2005 - první akcí letošního roku byl maškarní ples v Polsku, kterého se
zúčastnily děti 1. – 4. třídy. Chtěli bychom poděkovat rodičům,
jenž nám pomohli s odvozem našich žáků – p. Vařechové,
p. Kačmářové, p. Tomáškové, p. Antošovi, p. Warzechovi a p.
Machalovi – bez nich bychom tuto akci nemohli realizovat.
21.1.2005 – proběhne zápis do 1. třídy
Za všechny školní i mimoškolní aktivity chci poděkovat všem vyučujícím i správním
zaměstnanců, protože bez jejich ochoty, snahy a nadšení by náš program nikdy
nemohl být tak bohatý a pestrý.
za ZŠ Mgr. Silvie Žvaková

Vážení spoluobčané,

Rády bychom Vám v krátkosti přiblížily činnost dětí v mateřské škole za
uplynulé pololetí školního roku 2004 – 2005.
Stalo se už tradicí, že se hned na počátku roku v měsíci září setkáváme s dětmi
polské školky v Chalupkach na hranici. Vyfotíme se, vyměníme si dárečky,
společně si povídáme a zpíváme. V září jsme za pěkného počasí stihli navštívit
ranč v Hlučíně, kde jsme se povozili na koních. Kulturní dům v Hlučíně nabízí
pestré programy a my jsme si vybrali vystoupení dětského baviče a mima
Michala Nesvadby. Děti ho mají ve velké oblibě, jeho nápady jsou vždy skvělé.
Už několik let pořádaný ,,Pochod broučků“ byl letos zpestřen malým
ohňostrojem na naší zahradě a dobrým čajem, který nám uvařily paní kuchařka a
paní školnice.
Měsíc listopad byl velmi bohatý na různé druhy aktivit. Předškolní děti se byly
seznámit s prostředím 1. třídy základní školy, byli jsme účastníky položení
věnců u památníku ,,Obětem války“, několik dětí předneslo pásmo básní a písní
na vítání občánků.
Neopomenuli jsme načerpat nové informace o přírodě, konkrétně jsme
besedovali s lesákem p. Vlastimilem Pačákem o životě v našich okolních lesích.

Letos jsme reprezentovali naši obec v Hati na festivalu ,,Kolaja“ a podle ohlasu
publika a veřejnosti se všem folklórní pásmo velmi líbilo.
Atmosféru blížících se vánoc nám ve školce přiblížil pan fotograf, který udělal
hezké vánoční kalendáře s fotografiemi dětí.
Pro zpestření kulturního dění jsme si zajeli do divadla loutek v Ostravě na
zajímavé představení Jiřího Trnky – Zahrada.
Mikuláš navštívil společně s anděly a čertíky děti v MŠ 6. prosince a chválil je,
jak hezky zpívají a přednášejí. Však se taky děti snažily a poctivě program
dlouho nacvičovaly, aby byl bez chybičky.
Zkontrolovat ratolesti, zda jsou opravdu hodné, přišel Mikuláš znovu na druhý
den v podání dětí ze základní školy z deváté třídy.
V prosinci byly pedagogické pracovnice pozvány na rozloučení u příležitosti
odchodu do důchodu ředitelky předškola v Chalupkach Henryky Otawa a
zároveň uvedení nové ředitelky do funkce paní Agaty Maciang. Vše proběhlo
za účasti hlavních představitelů gminy Krzyzanowice, metodičky předškolní
výchovy a inspektorek z Ratiboře.
V polském kostele jsme zhlédly ,,Příchod do Betléma“ v podání všech dětí
z mateřské školy v Chalupkach. Pěkný byl rovněž program dětí ze základní
školy.
Do výčtu práce s dětmi letos přibyl v naší MŠ úplně nový prvek. Ještě nikdy se
v obci neuskutečnil koncert v kostele. Myslíme si, že podle toho, jaký byl ohlas
z řad diváků, měl veskrze kladnou odezvu. Uznání a pochvala Vás všech
potěšila děti i hosty, ale hlavně kolektiv dospělých v mateřské škole a
povzbudila nás v další práci. Pokud nastanou příznivé okolnosti, budete možná
bohatší o další kulturní zážitky i v příštím roce.
Za kolektiv MŠ zpracovala M.Šlosárková

Vážení občané,
obracíme se na Vás s následující prosbou. Jak jistě víte, existuje v naší
obci při Mateřské škole Šilheřovice folklórní soubor Majiček a pěvecký soubor
Šuleřanek, který již mnohokrát úspěšně reprezentoval naší obec na různých
přehlídkách. Vysoce to hodnotí i starostové hlučínských obcí a jejich přičiněním
již několik let dostává soubor finanční příspěvek na vybavení.
Dá to hodně práce naučit tak malé děti veřejně vystupovat a ještě
v našem původním nařečí, což jistě potvrdí paní učitelky, které veškerá
vystoupení s dětmi připravují. Je škoda, že po přechodu dětí na základní školu
tato činnost nepokračuje nemohou dále rozvíjet to, co se naučily. Bohužel,
nenašel se nikdo, kdo by starší děti dále vedl.
Proto si dovolujeme Vás oslovit, zda by někdo z Vás nebo z okruhu Vašich
známých, či příbuzných, neměl opravdový zájem v tomto již započatém úsilí
pokračovat a vést Folklórní kroužek v naší obci pro děti od 6 let.
Pokud byste o někom takovém věděli, prosím, informujte nás.
Děkujeme.
Za Kulturní komisi S. Gromnicová
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