ŠILHEŘOVICKÝ ZPRAVODAJ
Červenec 2005
Vybráno z Usnesení zasedání Zastupitelstva obce dne 15.6.2005:
Zastupitelstvo obce schválilo :
1. Darování dílu c parcely č. 359 obcí Šilheřovice a darování dílu a parc. č.
361, který je majetkemu Obce Šilheřovice.
2. Prodej parc.č. 93/2 a nákupu parc.č. 1679/6 a 1679/7 za cenu 1,- Kč/m².
3. Vyřazení vozidla AVIA SPZ OP 74-31 z majetku obce Šilheřovice..
4. Instalaci dopravní značky „POZOR DĚTI“ s blikajícím osvětlením u budovy
Základní školy.
5. Pořízení leteckých snímků obce a 2 druhů pohlednic.
6. Nákup malotraktoru s příslušenstvím.
7. Oprava části komunikace Za Farou a U Parkoviště.
8. Rozpočet na výměnu oken, dveří, opravu fasády a přemístění autobusové
čekárny
9. Odprodej par. č. 614/22 a 614/23.
10.Odprodej dílu a par. č. 30.
11.Změnu názvu příspěvkové organizace Základní škola Šilheřovice, okres
Opava, příspěvková organizace, vykonávající činnost školy na „Základní
škola a mateřská škola Šilheřovice, příspěvková organizace”.
12.Jmenování P. Kolasky a Ing. Thomase do dalšího volebního období Školské
rady a od 1.9.2005 změnu názvu Rady školy na Školskou radu
Muzeum Hlučínska je tu pro Vás
Vážení občané, dovolte, abychom Vás informovali o nově zřízeném Muzeu Hlučínska,
které bylo založeno k 1. lednu tohoto roku a které sídlí na zámku v Hlučíně.
Muzeum Hlučínska navazuje na činnost městského muzea Hlučín založeného v roce
1948, které bylo v roce 1954 přeměněno na muzeum okresní, jehož činnost byla
přerušena v důsledku reorganizace státní správy delimitací sbírek do Slezského
zemského muzea Opava v roce 1962.
Současné muzeum se zaměřuje nejen na město Hlučín, ale na celý region Hlučínska v
jeho historických hranicích. Hlavním posláním je zachování a rozvíjení identity
Hlučínska a jeho etnografie, umění, přirodovědy a vlastivědy. Muzeum chce
nejrůznějším způsobem dokumentovat Hlučínsko v jeho historii i současnosi a uchovat
živé místní tradice a kulturní dědictví pro další generace.

Dovolujeme se proto obrátit na všechny, kteří vlastníte nejrůznější historické předměty
(řemeslné a zemědělské nářadí, obrazy, vybavení domácností, umělecké předměty,
kroje, listiny, dokumenty, fotografie, zbraně apod)., a rádi byste je muzeu věnovali do
jeho stálé expozice, kde budou vystaveny s uvedením jména dárce. V případě zájmu se
můžete na nás obrátit na níže uvedených kontaktních údajích. Předem děkujeme všem,
kteří se na nás obrátií, za projevený zájem a vstřícnost.
Kontakt:
Muzeum Hlučínska
Tel.: 595 041 337
Zámecká 4 (Zámek)
www.hlucin.cz/ic
748 01 Hlučín
muzeum.hlucinska@seznam.cz

Uzávěra autobusového nádraží Hlučín
V době od 03.7. – 31.12.2005 (předpokládaný termín ukončení) bude z důvodu
rekonstrukce uzavřeno autobusové nádraží Hlučín.
Z tohoto důvodu jsou změněny trasy autobusových linek a přestěhovány zastávky.
Informace o změně zastávek je na Úřední desce Obecního úřadu.

Opisování stavu vodoměrů
V minulém zpravodaji jsme Vás informovali o změně pracovníka, který provádí
opisování stavu odebraného množství vody na vodoměru každé čtvrtletí.
Připomínáme, že v současné době tuto práci vykonává p. Ferdinand Hofrichter. K
jeho povinnostem patří také zkontrolovat stav měřidla, jeho funkčnost, stav
plomby, napojení na domovní vodovodní řád. Žádáme majitele domů, aby mu
zajistili možnost kontroly přímo v místě umístění vodoměrů, aby se tak odtranila
podezření, že je nelegálně manipulováno s měřidlem.
Řešení problémů v dopravě
V posledních měsících byly předloženy Petice občanů týkající se požadavku na opravu
nerovnosti krajské komunikace III/4696 v ulici Horní, omezení rychlosti na 40 km/hod v
celé obci, požadavku na vážení nákladních souprav dopravujících materiál na stavbu
dálnice D 47.
Požádali jsme o řešení Správu a údržbu silnic MK v Ostravě, Referát dopravy a
silničního hospodářství při MěÚ Hlučín, Správu a údržbu silnic MK, středisko Opava,
Dopravní inspektorát České Policie v Opavě, Ředitelství silnic a dálnic, středisko Ostrava
a náměstka hejtmana MK p. Pavla Lukšu. Za podavatele petice se jednání zúčastnila
RNDr. S. Prášková.
Po několika jednáních je následující závěr zúčastněných :
- v žádném případě nelze omezit rychlost v celé obci,
- omezení rychlosti na 40 km/hod může být jen v některých úsecích jen po
prokázání nebezpečnosti nebo porušování rychlosti 50 km/hod.,
- je to krajská silnice rychlostní a má sloužit k rychlému přesunu aut,
- rychlost porušují hlavně řidiči osobních aut, případně řidiči místních firem,
- přes obec po komunikaci III/4696 nejezdí žádná nákladní auta obsluhující stavbu
dálnice D47, kromě těch, která dopravovala ornici místním občanům (rozvoz
ornice je již ukončen) a těch firem, které sídlí v naší obci,

- Ředitelství silnic a dálnic schválilo pro přesun materiálu pro stavbu dálnice pouze
silnice I. a II. třídy, což se netýká obce Šilheřovice,
- v současné době se řeší výměna dopravních značek před budovou ZŠ v ulici
Střední za značku světelnou,
- připravuje se výstavba chodníku podél potoka v ul. Střední
- Spravou a údržbou silnic MK budou vyspraveny nerovnosti na části cesty v ul.
Horní do 30.9.2005.
- Obecní úřad požádá o zapůjčení měřiče od Městské policie Hlučín ( půjčovné 500
Kč/den), ve dnech kdy je největší provoz, tj. je při příjezdu žáků do místního
učiliště a ve dny trhů v Zablkově.

Bavíme se – sportujeme.

V sobotu 23. července ve 14.00 hodin se koná na hřišti TJ Sokol turnaj
dorostenců příhraničních obcí „O pohár starostky obce”.
V sobotu 10. září v odpoledních a večerních hodinách uspořádáme již po třetí
Pivní slavnost v areálu Baumšula. Těšíme se na Vaši účast.
V pondělí 20.6.2005 se uskutečnila sportovní akce na golfové louce pro mládež
družebních příhraničních obcí s názvem „Setkání s golfem“, kterou sponzoroval
provozovatel cvičné louky, Ing. Vítek. Po treningu bylo malé, ale velmi dobré
pohoštění na terase Mléčnice. Všem se tato akce velmi líbila a těší se, že se bude
příští rok opakovat. Naše poděkování patří Ing. Vítkovi, trenérům Liboru
Křesťanovi a Romanu Pinkovi a správci cvičné louky p. Lumírovi Dorníkovi.
Unie rodičů – Sdružení při ZŠ Šilheřovice

Vážení spoluobčané,
tímto článkem bych chtěla zhodnotit všechny akce,které proběhly ve
školním roce 2004/2005.Jsou to tyto akce:
1) Drakiáda
25.9.2004
2) Mikulášské disko
10.12.2004
3) Rodičovský ples
29.1.2005
4) Maškarní ples
13.2.2005
5) Praskání
16.4.2005
6) Čarodějnické disko
29.4.2005
7) Dětský den-hledání pokladu 11.6.2005
Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem sponzorům, rodičům, učitelům, TJ Sokolu a
ostatním spoluobčanům, kteří se podíleli na zajišťování těchto akci.
Je velice smutné, že i když na akcích pořádaných pro děti, je vždy zajištěno
občerstvení i pro dospělé, účast rodičů je velmi malá.
Pokud se těchto akci zúčastníte, uděláte určitě svým dětem i nám radost.
Peníze z těchto akci jsou určené pro děti, z kterých nakupujeme například:
knihy pro 1 a 9 třídu, každý rok přispíváme na výlety a letos jsme přispěli na koupě
školních lavic a židlí. V následujícím školním roce proběhnou podobné akce a věříme
že se na nich uvidíme.
Za výbor UR Marcela Lazarová

Zájmové útvary na ZŠ Šilheřovice
KERAMIKA

Slovo keramika je řeckého původu a odkazuje k pojmu hlíny ve všech jejich
podobách. Žádné jiné řemeslo nemá tak dlouhou tradici ani takové množství výrazných
možností jako keramika.
Kroužek keramiky běží na naší ZŠ již od října 2003 – tedy druhým rokem a vystřídalo
se v něm na 40 žáků. Vedení školy umožnilo proměnu učebny technické výchovy
v keramickou dílnu, kterou jsem skromně vybavila a činnost kroužku mohla začít.
Nejdříve jsem žáky učila základním technikám: tvarování z jednoho kusu,
slepování válečků a stlačování kousků.
Před vypalováním si mohli svoje dílko vyzdobit. Problém však nastal právě s vypalová ním výrobků. V loňském školním roce nám v 1. pololetí pomohla ZŠ Markvartovice a
během týdne byly výrobky vypáleny, ve 2. pololetí jsme oslovili ZUŠ Hlučín.
V letošním roce nás pozvala na exkurzi do své keramické dílny paní Dorota Čecháčková
ze Šilheřovic. Děti s rozzářenýma očima pozorovaly, jak z hlíny figurky a jiné předměty
tvoří, prohlédly si keramickou pec i celé vybavení její dílny. A posteskly si:“ Taková
keramická pec – to je věc!“ Ale to ještě nikdo z nás nevěděl, že budeme moci svoje
výrobky od roku 2005 vypalovat ve vlastní keramické peci!
Blíží se konec školního roku a já musím konstatovat, že žáci si osvojili v kroužku
keramiky všechny dostupné techniky práce s hlínou, byli velmi kreativní a šikovní.
Činnost kroužku už pro naše žáky není jen zdrojem zábavy, ale prostřednictvím kusu
hlíny, která je poslouchá, dělají radost především sobě a určitě i těm, které
obdarovávají.
Můj dík za pomoc při zavádění nového kroužku a vytváření prostoru pro keramickou
dílnu patří vedení školy- paní ředitelce Mgr. J. Mertové a paní zást. Mgr. S. Žvakové.
Rovněž děkuji paní Čecháčkové za cenné rady a zejména za vypalování keramických
výrobků v tomto školním roce.
Činnost kroužku jsme v tomto školním roce uzavřeli společným výletem do lázní
v Klimkovicích, který se uskutečnil v sobotu 18.6.2005. Zvládli jsme pěší turistiku a
ochutnali vyhlášené tvarůžky. Přálo nám báječné počasí a skvělá nálada!
Mgr. Eva Lamschová
RYTMIKA
V naší ZŠ již 4. rokem pracuje zájmový kroužek věnující se pohybu. Děti se zde
učí ladnosti pohybu s hudbou, správnému držení těla, pohybu s náčiním a souhry
jednotlivců ve skupině.
V letošním školním roce intenzivně cvičilo 25 dětí, které byly rozděleny do dvou skupin.
V první skupině se mladší děti učily základům, ve druhé se ty zkušenější zdokonalovaly.
Letošní ozdobou druhé skupiny byli 2 chlapci, kteří si mezi dívkami vedli velmi dobře.
Obě skupiny pracovaly velmi snaživě s viditelnou chutí a zájmem. Pokud byla možnost,
rády se objevily na veřejnosti.
Při našich setkáních vládla vždy dobrá atmosféra, pohoda, často se ozýval i smích dětí
jako projev radosti z pohybu. Rádi uvítáme nové členy s chutí a zájmem cvičit.
Velký dík patří nejen dětem za jejich snahu, ale i rodičům za podporu a pochopení.
Zvláštní poděkování patří paní Vlastě Schindlerové, která již několik let velmi ochotně a
bezplatně šije pro děti kostýmy a pomáhá s přípravou dětí před vystoupením.
Všem dětem přeji hezké prázdniny a těším se na všechny tanečníky a tanečnice v novém
školním roce.
Mgr. Pavla Kačmářová

NĚMECKÝ JAZYK
Kroužek jazyka německého navštěvovalo v tomto šk. roce 10 žáků (5 z 8. ročníku a 5 z 9.
ročníku). Kroužek byl bezplatný. Žáci se seznamovali se základními pravidly
německého pravopisu a s jednoduchými konverzačními tématy. Pravidelná výuka
probíhala vždy v pátek od 12.45 – 13.30 hodin.
Žáci pracovali se školními učebnicemi Nj autorů Maroušková – Niedermaierová.
Pracovní náplň a činnost kroužků v tomto školním roce byla splněna.
Mgr. Mariána Válová
ANGLICKÝ JAZYK
Kroužek navštěvovalo 16 žáků z 6. a 8. třídy. Výuka probíhala bezplatně každý pátek od
13.00 hodin.
Náplní zájmového útvaru bylo procvičování a opakování slovní zásoby formou soutěží a
osmisměrek, procvičování a opakování gramatických jevů – překlad vět, doplňování,
písemné testy, a rozšiřování jazykových znalostí pomocí her, zábavných kvízů i
anglických textů .
Žáci pracovali s nafocenými materiály, školními pomůckami a učebnicemi z daného
ročníku.
Vyučující Miroslava Hrubá
INFORMATIKA
Počítače a naši malí žáčci – je tradicí, že každé pondělí už půl hodiny před zahájením
kroužku informatiky, to na chodbě hučí. Třeťáci a čtvrťáci se stěhují na chvíli do
„horní“ budovy školy, aby získali ta nejlepší místa za počítači. Takový zájem
samozřejmě potěší. Do kroužku informatiky chodí téměř 30 dětí ve věku od 8 do 12 let a
nejvíce se těší na hry a na internet. No a taky se učí. Kromě výukových programů si
zkoušejí práci se soubory, jednoduché úpravy textů, obrázků a tabulek. Na internetu
dokáží vyhledat nejrychleji informace, které zajímají právě děti. Tak je asi
nejoblíbenější stránkou www.alik.cz. Taky stránky o hudbě se těší velkému zájmu a
stránky s oblíbenými seriály – s Rodinnými pouty v čele. Pro děti příjemnou formou se
tak učí to základní, co potřebují = ovládání programu a orientaci na internetu.
Mgr. Petr Langer
PŘÍPRAVNÝ KURZ pro budoucí prvňáčky
V letošní školním roce jsme zavedli nový kroužek – a to přípravný kurz pro budoucí 1.
třídu. Nechali jsme se inspirovat školami, kde tento kurz již běží s úspěchem pár let.
Také my jsme chtěli našim dětem nabídnout něco navíc, něco, co jim pomůže překonat
nejistotu z nového a neznámého prostředí. Každou středu v 16.00 hodin se 15
předškolních dětí scházelo ve své budoucí třídě. Cílem kurzu bylo připravit děti na
školní prostředí. V rámci kurzu byla prováděna logopedická cvičení, příprava na psaní,
čtení, jazyková výchova. Pozornost byla věnována vytváření matematických představ.
Především jsme se zaměřili na schopnost dětí plynule pracovat 45 minut. Jak byl kurz
úspěšný, zhodnotí Mgr. Žvaková, která bude 1. třídu od září učit. Už teď můžeme říci,
že děti od února do června udělěly velký kus práce.
Přejeme jim do 1. třídy mnoho úspěchů!
Vyučující Iveta Koperová, vychovatelka ŠD
TANEČNÍ KROUŽEK
Stalo se pěknou tradicí, že každoročně ples naší školy zahajují žáci 9. třídy
předtančením. I v tomto školním roce 12 žáků navštěvovalo taneční kroužek. Každý
pátek v tělocvičně krůček po krůčku zvládali taneční skladbu složenou z písní retrofilmu

Rebelové. Žáci věnovali spoustu volného času přípravě i mimo taneční kroužek.
Výsledkem byl potlesk spokojeného publika. Můžeme říci, že i letošní 9. třída se
„vytáhla“. Už se těšíme na to , co nám předvede ta příští!
LOUČENÍ S DĚTSTVÍM
„Musíš vědět, co chceš, protože život tě vybízí k běhu. Když to víš, postav se mu a
rozejdi se vlastními kroky. Pak z tebe může vyrůst osobnost“.
R. Rolland
Ani jsme se nenadáli a naše loučení se školou je přede dveřmi. Dny školní docházky na
této naší milé školičce se naplnily. Zpočátku dny plné očekávání, co vlastně škola je,
první písmenka abecedy, sčítání, odčítání a vědomosti, které každý prvňáček vstřebává.
Dále nás jen provázely každoroční nová kvanta učiva, spousta písemných prací,
zkoušení, poznávání nových vyučujících, ale také blahodárné přestávky, třídní
lumpárny. Ke konci prázdnim jsme se připravovali a těšili na staré dobré kamarády a
známé tváře učitelů. Jací budou a co na nás opět chystají?
A najednou jakoby kouzelným proutkem pokročil ten věčně spěchající čas a odvál nám
něco, co nám vždy bylo nejbližší. Bere nám celé naše dětství a brána, kterou před námi
rozevírá, je pro nás cizí, nová, plná nástrah. Z nás, malých prvňáčků, vyrostli statní
chlapci a štíhlá děvčata, ale především se změnily naše charaktery. Jsme si nějak blíž,
jsme na sebe vlídnější, milejší i obětavější. Chlapci brání a děvčata koketují. V očích
mnohých se objevuje zasněnost, melancholie. To, o co jsme dříve prosili, aby prázdniny
trvaly aspoň jednou tolik, toho se najednou obáváme, a přejeme si, aby se neoblomný
čas aspoň na chviličku zastavil.
Každoroční rozloučení s učiteli nemůže nikdy obsáhnout to, co cítíme. Vždyť tito přísní
pedagogové se najednou změnili v naše nejbližší přátele, rádi nám ve všem pomáhají a
náš vztah k nim dává zapomenout na všechny nepříjemnosti, které se tu a tam občas
objevily.
S poděkováním nesmíme zapomenout ani na naše rodiče, kteří s námi prožívali celou
naši školní docházku a i oni svým „zlatým dětem“ vždy vše rádi odpustili.
Opět se uzavírá kapitola jedné generace dětí, dětí revolučního roku 1989. Na naši malou
vesnickou školičku rádi vzpomeneme, tyto vzpomínky z dětství nám už nikdo nikdy
nezmění a nesebere.
Žáci IX. třídy
KVALITNÍ VÝKON Kateřiny Solarové
Asi každý ví, že se naše žákyně 6. třídy Kateřina Solarová věnuje sportovní gymnastice.
O víkendu 11. a 12. června proběhlo v Ostravě Mistrovství republiky v tomto sportu.
Kateřina Solarová z TJ SOKOL Moravská Ostrava soutěžila v kategorii jednotlivkyň
VS4 a obsadila ve velmi silné konkurenci děvčat z celé naší republiky krásné 6. místo.
Katka se tomuto sportu věnuje již od útlého věku a takové výsledky těší nejen ji, ale i nás.
Gratulujeme ke skvělým výkonům a přejeme úspěch a dobrou formu i do příštích
závodů!
Mgr. Langer, tř. uč.

Webové stránky obce
Jistě jste již navštívili webové stránky www.silherovice.cz . Určitě se najdou mezi naší
mládeži schopní, kteří by uměli zpracovat informace o obci zajímavěji a častěji je
doplňovat. Hledáme zájemce především z řád studentů. Máte-li zájem, přihlaste se na
Obecním úřadě.

V NAŠÍ OBCI BUDOU OD ZÁŘÍ 2005 PROBÍHAT

KURZY
ANGLIČTINY

PRO ÚPLNÉ ZAČÁTEČNÍKY A PRO MÍRNĚ POKROČILÉ.
Pro bližší informace a přihlášky volejte pí. Ivanu Gibson,
BEPSON Ostrava s.r.o. na tel. čísle: 60 88 77 11 0.

REALIZACE
interiérů, škol, nemocnic, výroba nábytku,
podlah a zahradního nábytku.
Tel. : 596 238 059, 777 946 106
E-mail : drevounimex@seznam.cz
Výběr vodného a stočného
Pondělí, středa : od 8. 00 – 11. 00 a od 13. 00 – 17. 00
Úterý, čtvrtek : od 8. 00 – 15. 00
Pátek
: od 8.00 – 11. 00
Vydal: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice
Uzavřeno: 30.6.2005, vydáno: 500 ks – zdarma
Zpracoval: S. Gromnicová, Mgr. L Janoschová
Tel/Fax: 595 054 120
e-mail: urad @cmail.cz
www.silherovice.cz

HUMANITÁRNÍ POMOC

Sběr humanitární pomoci probíhá pravidelně každý čtvrtek od 14.30 do 16.30 hod
v budově bývalé mateřské školy Hlučín-Rovniny (kolem ruského hřbitova po hlavní
směrem na Vráblovec). Naším prostřednictvím můžete darovat:
o ošacení (dámské, pánské, dětské, zimní i letní) – zvlášť potřebné jsou mikiny,
trička, košile, tepláky, spodní prádlo, svetry, bundy, kalhoty, kšiltovky
o lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony, závěsy, látky, vlny, příze
o péřové přikrývky (i samotné peří), polštáře, deky, spací pytle
o škol. a sport.potřeby,hračky,nenošená,nepošk. obuv,kabelky,batohy, škol. tašky
o jakýkoli potrhaný textil (lůžkoviny, utěrky, ručníky, košile, tepláky)
o kožené i koženkové oblečení, bundy, pravé i umělé kožichy (i mírně potrhané)
o nádobí skleněné, porcelánové, kovové, funkční domácí spotřebiče
o prací a čistící prostředky, hygienické a toaletní potřeby

o knihy,noviny,časopisy, smíšený papír–noviny, časopisy, kartony i poškozené knihy.
Mgr. Lukáš Volný, Charita Hlučín

Obecní úřad přeje hezké prázdniny a dovolenou !

