Šilheřovický zpravodaj
Květen 2005
Informace o uskutečněných, probíhajících a připravovaných akcích v letošním roce.
Do konce května letošního roku byly provedeny následující práce :
• Vodovod v ulici Ovocná
• Rekonstrukce bytu v č. 117
• Rekonstrukce bytu v č. 210 a omítky ve vstupních prostorech
• Oprava bytu v č. 21 je před dokončením
• Umístění dopravního zrcadla v ulici Kostelní
• 2. etapa dlažby na hřbitově a instalace osvětlení zbytku hřbitova
• Oprava opěrné zdi na Zahradnictví u Němcových
• Zakoupení stolů do sálu na OÚ
• Zakoupení sedacích souprav pro venkovní kulturní akce
V současné době řešíme :
• Vyspravení výtluků na místních cestách a na cestě na Důlky
• Opravu krajské průjezdní komunikace v ulici Horní a u hraničního přechodu
• Žádosti o půjčky na opravy rodinných domů z Fondu rozvoje bydlení
• Výběrové řízení na výměnu oken, dveří a opravu fasády zdravotního střediska
• Bezbariérový vstup a opravu schodiště na poštu
• Asfaltový koberec v ulicích Záhumenní a Spojovací
• Parkoviště u pošty
• Zpevnění břehu a chodník mezi školou a ulici Horní
• Nákup malotraktoru pro údržbu obce
• Zpevnění části břehu potoka
• Plynofikaci sálu v č. 210 (bývalý kinosál)
• Plynové topení v dalších 2 bytech č.p 117 a 210
• Stavbu sociálního zařízení, pódia a zpevněné plochy v Baumšule
V prosinci 2004 byly doplaceny půjčky SFŽP a tak uvolněny i zástavy na obecní nemovitosti.
Vzhledem k tomu, že obec dostala vyplacen, mimo plánovaný rozpočet obce, podíl z vynětí
ze zemědělského půdního fondu za cca 9 ha pro dálnici D 47, ve výši 2,5 milionů korun,
bude předložen na červnovém zasedání zastupitelstva návrh na proinvestování těchto peněz.
Plánujeme :
• Zpevnění 260 m cesty v ulici Ovocná po dokončení všech inženýrských sítí
• Výměna oken, nový vstup do sálu v č. 210, oprava fasády, nátěr střechy
• Oprava cesty k Černému lesu, předpokládané náklady jsou v úseku od hotelu Golf po
Ostravskou bránu 520 tisíc Kč a od brány k lesu 1,1 milionu Kč.
• Stavba technického zázemí pro vybavení údržby
• Oprava cesty ulice Farní (po vyřešení majetkových záležitostí podám žádost o dotaci
z programu INTEREG (příhraniční čs.- polský)
Zpracovala jsem tyto žádosti o dotace :
- na stavbu chodníku od školy k ulici Horní, na opravu budovy a plynofikaci sálu – letos,
- na nákup požárního auta, bezdrátový rozhlas a stavbu tělocvičny pro rok 2006.
L. Janoschová, starostka

Informace k možnosti sjednávání různých druhů pojištění
Každé pondělí v době od 13.00 do 15.00 hod. probíhá v sále Obecního úřadu Šilheřovice
sjednávání životního pojištění, pojištění chat, chalup, rodinných domů, bytů, aut, dále
pojištění odpovědnosti, penzijní pojištění, stavební spoření a sjednávání půjček, úvěrů a
hypoték. Mimo tuto dobu je možno kontaktovat zástupce České pojišťovny na tel. čísle:
602 520 764 – p. Kubicová
777 109 200 – p. Smolka
Informace Základní umělecké školy
Základní umělecká škola Hlučíně, pobočka v Šilheřovicích oznamuje, že každou středu od
měsíce května budou probíhat přijímací zkoušky. Děti se mohou hlásit na obor housle,
akordeon (harmonika), zobcová flétna a keyboard v době od 15.00 do 17.00 hodin v dolní
budově Základní školy Šilheřovice.
Pronájem RD
Hledám menší rodinný domek s velkou zahradou k pronájmu za údržbu a vlídný nájem do
3.000,- měsíčně, nejlépe stranou obce. Suché WC nevadí, je nutná elektrika a voda.
Tel.: 723 669 165
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost do 19 let
MUDr. Radmila Olšarová, Ludgeřovice, Markvartovická 59/1200, tel.: 595 052 216
Ordinační hodiny:
Pondělí:
8.00 – 12.00
13.00 – 14.00 jen pro zvané
Úterý:
8.00 – 11.00
12.00 – 15.00 jen pro zvané
Středa:
8.00 – 11.00
11.00 – 12.00 jen pro zvané
Čtvrtek:
8.00 – 11.00
12.00 – 15.00 poradna pro děti do 18 měsíců
Pátek :
8.00 – 12.00
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Upozornění
Před asi dvěmi týdny došlo v naší obci k situaci, kdy přijeli k rodinnému domu cizí lidé a
představili se jako noví zaměstnanci obce s tím, že jsou opisovat stav vodoměrů.
Chtěli bychom Vás informovat, že pro opisování stavu vodoměrů je určen zaměstnanec obce
Šilheřovice p. Ferdinard Hofrichter a pro výměnu a kontrolu vodoměrů p. Verner Kolaska.
Nikdo jiný nemá oprávnění k jakékoliv manipulaci s vodoměry.
Soutěž
Kulturní komise Rady obce Šilheřovice vyhlašuje soutěž „Rozkvetlé Šilheřovice“ v těchto
kategoriích :
- Rozkvetlý balkón
- Předzahrádka
Vyhodnocení proběhne v září nezávislou komisí, jejichž členové nejsou občany obce.
Ceny:
1. místo: 1 000 Kč
2. místo: 2 000 Kč,
3. místo: 3 000 Kč
Pronájem nebytových prostor
Na Úřední desce Obecního úřadu visela nabídka na pronájem uvolněných prostor v čp. 19
v ul. Střední o velikosti 24,5 m² (původně prodejna textilu). Obec měla záměr tyto prostory
pronajmout okolním lékárnám, ale bohužel tyto prostory nevyhovují požadavkům lékárny,
která musí mít dle norem prostory o velikosti 36 m² a samostatnou místnost pro přípravu
léků.

PNEUSERVIS V ŠILHEŘOVICÍCH NABÍZÍ:
- výběr nových pneu různých rozměrů všech výrobců dle objednání včetně disku
- vyvážení kol před sezónou
- opravy poškozených pneu
AKCE ČERVEN :
- ROSAVA
165/70/13
850 Kč
- TRAYAL
165/70/13
880 Kč
- BARUM
165/70/13
1150 Kč
Objednávky na tel.čísle: 606 740 577
KAMA – Lumír Vařecha
Na Stráni 184, 747 15 Šilheřovice
Doočkování psů
Doočkování psů proběhne v sobotu dne 11. červena 2005 v době od 14.00 – 14.15 hod. před
budovou Obecního úřadu. Pes musí mít náhubek a být v doprovodu dospělé osoby. Vezměte
si sebou oč kovací průkaz psa.
Nabídka brigády
Hledáme do dvojice spolehlivého pracovníka k provádění večerní závlahy golfového hřiště
(18.00 – 23.00 hod.). Dobrý zdravotní stav, pracovní dny podle potřeb zaměstnavatele. Mzda
55,-Kč/hod. hrubého.
Kontaktní osoba: Ing. Návrat – 595 054 144 nebo 606 277 247
Akce základní školy
Žáci naší školy se pravidelně účastní mnoha soutěží.V letošním roce byli velmi úspěšní a
umístili se na čelních místech v okresních a krajských kolech.
Pod vedením Mgr. Martiny Vrkočové obsadilo družstvo 8. a 9. třídy 1. místo v SOUTĚŹI
MLADÝCH ZOOLOGŮ – téma SLONI (podzim 2004)
Složení družstva: Dorota Motýlová - kapitán
Markéta Michálková, Pavel Adamczyk, Lukáš Chlappek
7.3.2005 – proběhlo okresní kolo chemické olympiády – kategorie D. Ze školního kola, které
se uskutečnilo na naší škole ve dnech 26.1. a 3.2.2005 postoupila Edita Čecháčková. Tato
žákyně pak obsadila 8. místo v okresním kole.
9.4.2005 – VELKÁ CENA ZOO 2005 – téma ŠELMY. Naši žáci obsadili 2. místo ve
II. kategorii = 8. a 9. třídy ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií.
Složení družstva: Dorota Motýlová – kapitán
Markéta Michálková, Pavla Michálková, Edita Čecháčková
12.4.2005 – okresní kolo BIOLOGICKÉ OLYMPIÁDY – kategorie C. Na základě výsledků
školního kola biologické olympiády, které se uskutečnilo na naší škole dne 1.3.2005,
postoupily do okresního kola Dorota Motýlová a Edita Čecháčková.
Dorota Motýlová obsadila 2. místo a postoupila do krajského kola.
Edita Čecháčková obsadila v silné konkurenci l3. místo.
12.5.2005 proběhlo KRAJSKÉ KOLO biologické olympiády, ve kterém byla

Dorota Motýlová na 2. místě

A co nás ještě čeká?
8.6.2005 – žáci 9. ročníku se zúčastní exkurze do pivovaru Ostravar v rámci rozšíření
poznatků v oblasti výroby piva probírané v hodinách chemie.
Velkou radost máme i z dalších žáků naší školy. Žákyně 4. třídy Lenka Štěpánová nás velice
úspěšně reprezentovala v matemetické soutěži KOSOĆTVEREC, kterou každoročně
organizuje ZŠ Hornická v Hlučíně. Ze 129 soutěžících z 15 škol skončila po 4 kolech celkově
na 2. místě.
V naší ZŠ je také mnoho sportovců. Patří mezi ně i žák 4. třídy Petr Friedl, který je členem
Sdružení sportovních klubů Vítkovice, kde se intenzivně zabývá atletikou. Od 3. třídy trénuje
2x týdně běh na dlouhé tratě. V současné době již sklízí první úspěchy. Tím posledním bylo
krásné 7. místo (z 32 atletů) v Ostravském běžeckém poháru mládeže 2005 v běhu na 750m.
Všichni mu držíme do budoucna palce a těšíme se na další úspěchy.
Rovněž kulturní program na naší škole byl velmi bohatý.
- filmové představení v Hlučíně Příběh žraloka
- beseda s MuDr. Radimem Uzlem na téma: Rizika lásky ( KD Hlučín)
- šermířské představení v místním kulturním domě Příběh o rytíři Petrovi
- filmové představení: Kocour Garfield ( Hlučín)
- divadlo v Ostravě: Kejklíři
- v rámci enviromentální výchovy a ke DNI ZEMĚ naše ZŠ navštívila OZO Ostrava, kde se
žáci seznámili se zpracováním a tříděním odpadu
- akce s rádiem Orion v Ludgeřovicích
Návštěva divadla v Ostravě a kina v Hlučíně plánujeme i v měsíci červnu.

Naši žáci v hojném počtu vystoupí i na slavnosti KÁCENÍ MÁJE : někteří v souboru
Majiček pod vedením p. uč. Návratové a Labušové, jiní v kroužku Rytmiky s p. uč.
Kačmářovou, nebo žáci 1. třídy s vedoucí Tanečního kroužku p. uč. Koperovou.
V neděli 5. června k tomuto dni proběhne veliká slavnost na hřišti TJ ve spolupráci s Unií
rodičů.
Posledních 14 květnových dnů proběhly na naší škole výlety, 1.-5. třída jednodenní, 6. třída 4
dny, 8. třída 3 dny a 9. třída rovněž 4 dny(včetně exkurze v Praze).
V červnu se uskuteční volba MISS ve školní družině, proběhne fotografování žáků a v závěru
měsíce se celá škola slavnostně rozloučí s 9. třídou.
Oznámení
Od 01.6. do 30.6.2005 z důvodu generální rekonstrukce elektroinstalace bude farní kostel
Nanebevzetí P. Marie uzavřen.
Ke slavení nedělní mše svaté v náhradních prostorách místního kinosálu se poprvé sejdeme
05.6.2005 v obvyklý čas: v 7.00 a v 8.30 hod. Vše se podobně (pokud nebude u vedeno jinak)
bude opakovat i o dalších nedělích měsíce června.
Ve všední dny budou mše svaté slouženy v kapli sv. Petra a Pavla v Antošovicích (datum a
čas upřesníme).Taktéž pohřby, pohřební mše svaté budou slouženy po tuto dobu v kapli
v Antošovicích. Prosím všechny o mimořádnou trpělivost a shovívavost.
Děkuji
P. Petr Huvar, administrátor
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