Šilheřovický zpravodaj
Březen 2015

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
úvodní strana březnového vydání Zpravodaje je určena fotografii, která byla nalezena
při úklidu obecního archivu začátkem tohoto roku. Jedná se o historicky velmi cenný
kousek – první obecní zastupitelstvo naší obce v rámci ČSR – a prosíme vás tedy o jmenné
určení co největšího množství osob na snímku!
Určitě všichni víme, že po připojení naší obce k tehdejšímu Československu roku 1920 jsme
až do roku 1923 byli pod správou vládního komisaře, nejdříve Dr. Otto Wodaka, poté pana
Urbana Skřečka (místní sedlák). Obdobný osud potkal i dalších 35 obcí tehdejšího
Ratibořska (dnešního Hlučínska). Za zmínku v tomto období určitě stojí přijetí skupiny
58 předních činitelů z Hlučínska (včetně pana Urbana Skřečka) u prezidenta republiky
T. G. Masaryka na Pražském hradě dne 5. 1. 1921. Dne 16. 9. 1923 se konaly v naší obci,
stejně jako v ostatních obcích Hlučínska, první volby do obecního zastupitelstva v rámci
ČSR, a ukončily tak nedemokraticky dosazenou komisařskou správu obce. <použitá
literatura: V. a M. Plačkovi - Šilheřovice >
Radní obce se v uplynulém měsíci zabývali předvoláním k soudu o určení právního vztahu
k nemovitostem a na vyklizení (Obec Šilheřovice versus potomci Rothschildů –
Geoffrey Robert Hoguet, New York, USA;
Nancy Hoguet Tilgham, New York, USA;
The 2009 Irrevocable Trust for Peter A. Looram, Colorado, USA;
The 2009 Irrevocable Trust for Bettina L.Bur, Cambridge, USA).
Mezi další body únorových jednání můžeme zařadit řešení územního plánu obce,
mimosoudní náhrady škody (těžká havárie motorkáře z dubna 2014 v úseku Antošovice –
Šilheřovice), kolaudace šaten Baumšula, schůzky s předsedou představenstva Tempo –
obchodní družstvo a komunitního plánování sociálních služeb.
Blížící se nástup jara přináší s sebou úklid cest a veřejného prostranství. Nejde to však hned
najednou!!! Poznámka - hlavní cesta napříč obcí, tzn. ulice Horní, Střední a Dolní patří
pod správu Moravskoslezského kraje.
Závěrem bych rád poděkoval všem těm z vás, kteří zametete či uklidíte i část obecního
pozemku před vaším domem a Spolku rybářů za vyčištění a vyplůtkování odtoku rybníka
do potoka!

Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta
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RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 11. 2. 2015 č.10/2015
RO schvaluje:
ad 10/2015/4 Mimosoudní náhradu škody poškozeného p. XXXXX. Celkově prokázaná
škoda na zdraví – bolestném, škoda na motocyklu a související poplatky činí
celkem 205.310,- Kč, jedná se o náhradu definitivního odškodného
ad 10/2015/13 Text Smlouvy o skladování směsného komunálního odpadu mezi Obcí
Šilheřovice a Statkem Šilheřovice s. r. o., Sokolská 225, Šilheřovice
ad 10/2015/17 Účast Obce Šilheřovice na školení, které pořádá společnost PC HELP
ad 10/2014/19 Udělení povolení zvláštního užívání místní komunikace – chodníku parc.
č. 1652 v k. ú. Šilheřovice k provedení Podzemní kabelové přípojky NN
k pozemku parc. č. 358 za dodržení daných podmínek

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 25. 2. 2015 č.11/2015
RO schvaluje:
ad 11/2015/2 Cenovou nabídku na vypracování Entomologického posudku asanace aleje
v k. ú. Šilheřovice, vypracovanou XXXXX, za cenu 4.850,- Kč
ad 11/2015/3 Cenovou nabídku na dopravní studii „Zklidnění dopravy na silnici III/4696
v obci Šilheřovice“ od firmy DOPRAVOPROJEKT Ostrava, spol. s. r. o.
za cenu 59.230,- Kč včetně DPH
ad 11/2015/4 Text Příkazní smlouvy v rámci projektu „Obec Šilheřovice – biologicky
rozložitelný odpad“ mezi Obcí Šilheřovice a jk grant s. r. o.
ad 11/2015/5 Cenovou nabídku na Poruchovou signalizaci plynové kotelny – dodávka
měření a regulace do kotelny ZŠ Šilheřovice – tělocvična od f. Kamil
Bunček, Hlučínská 1078/30a, Ludgeřovice za cenu 25.998,- Kč bez DPH
ad 11/2015/8 Žádost o ukončení nájmu nebytových prostor č. p. 19 k 31. 5. 2015
p. XXXXX, XXXXX, Šilheřovice
ad 11/2015/10 Text Výzvy k podání nabídek na dodávku ICT techniky pro základní školu
– horní budovu
ad 11/2015/11 Text Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu a poskytování služeb uzavřenou
mezi Obcí Šilheřovic a DEVELOP centrum s. r. o.
ad 11/2015/20 Nákup 2 ks tenisových křesel – Umpire, dle cenové nabídky firmy BECKER
– HUCK s. r. o., Vanišova 552, 533 74 Horní Jelení.
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HOSPODAŘENÍ OBCE

Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 2. 2015
do 28. 2. 2015:
ZŠ Šilheřovice – příspěvek 02/2015
TALPA – RPF, s. r. o. – oprava potoka
J. Miník – regály + stůl (archiv)
Požární bezpečnost – oděvy JSDH
Sdružení obcí Hlučínska - členský příspěvek r. 2015
Pragoplyn – plyn
SmVaK 1/2015
ČEZ Prodej – elektřina ČOV
ALS AGRO – nájem traktoru
CHLEBIŠ s. r. o. – nájem malého traktoru
Deutsche leasing – splátka fekálu

190 000,- Kč
407 791,72 Kč
35 000,- Kč
14 806,- Kč
39 700,- Kč
8 300,- Kč
200 418,- Kč
38 058,- Kč
16 335,- Kč
14 944,- Kč
10 612,- Kč

Dále v tomto období obec hradila běžné výdaje spojené s chodem obce, obecního úřadu
a údržbou obce.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Velkoobjemové kontejnery
Ve dnech 20. – 22. března 2015 budou přistaveny kontejnery na velkoobjemový odpad.
Umístění:

ulice Horní
ulice Ke Kovárně
parkoviště pod kostelem
ulice Sokolská
ulice Dolní (u bývalého statku)
Paseky
Nebezpečný odpad bude od 20. 3. – 21. 3. 2015.
Umístění:
Obsluha:

před budovou OÚ
20. 3. 2015 12:00 - 17:00 hod.
21. 3. 2015
8:00 - 12:00 hod.

Do kontejnerů nepatří stavební suť a železný šrot.
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Pozvánka

na 4. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice, které se uskuteční
ve středu 25. března 2015 v 17:30 hod.
v sále Obecního úřadu v Šilheřovicích

PROGRAM:
1. Zahájení, kontrola usnášeníschopnosti
2. Určení zapisovatelky a skrutátora jednání
3. Návrh a schválení ověřovatelů zápisu
4. Potvrzení platnosti zápisu z 3. zasedání ZO
5. Kontrola usnesení z 3. zasedání ZO
6. Zpráva o činnosti rady obce č. 4/2014 – 11/2015
7. Zpráva o výsledcích inventarizace majetku obce za rok 2014
8. Výroční zpráva Obecního úřadu v Šilheřovicích za rok 2014 o poskytování informací
dle zákona č. 106/1999 Sb.
9. Účetní závěrka obce Šilheřovice k rozvahovému dni 31. 12. 2014
10. Rozpočtové opatření č. 1/2015
11. Obecně závazná vyhláška obce Šilheřovice č. 1/2015, o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Šilheřovice
12. Vnitřní směrnice pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu Obce Šilheřovice
13. Územní plán obce Šilheřovice – sběr podkladů
14. Předložení návrhu na pořízení územního plánu obce Šilheřovice
15. Soudní předvolání – Obec Šilheřovice vs. Geoffrey Robert Hoguet, Nancy Hoguet
Tilghman, The 2009 Irrevocable Trustfor Peter A. Looram and Bettina L. Burr
16. Diskuse
17. Závěr jednání

Volně pobíhající psi
V poslední době se množí případy volně pobíhajících psů v obci, bez jakéhokoliv označení,
kdy je pes těžko identifikovatelný.
Proto upozorňujeme na povinnost majitelů psů označit psa známkou vydanou na obecním
úřadě.
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Pořádek na hřbitově
Vážení spoluobčané a návštěvníci místního hřbitova,
udržujte pořádek na hřbitově. Veškeré vypálené svíce patří do kontejneru na hřbitově.

Výměna a opis vodoměrů
Od 23. března 2015 bude opět v obci probíhat výměna vodoměrů, kterou bude provádět
p. Verner Kolaska. Ten provede konečný opis vyměněného vodoměru.
Dále od 30. 3. 2015 budou v naší obci probíhat opisy vody, které bude provádět náš
zaměstnanec pan Jaroslav Audezdský.

Svoz zeleně již od 23. 3. 2015
Vážení spoluobčané,
na základě vývoje klimatických podmínek se firma OZO Ostrava s. r. o. rozhodla zahájit
sezónu svozu zeleně už v 13. týdnu, tj. od 23. března. Harmonogram se nemění, zůstává
rozdělen na sudé a liché týdny ve stejných svozových dnech jako vloni.

Uzavření tělocvičny a tenisových kurtů
Vážení spoluobčané,
ve dnech 5. – 6. 4. 2015 budou tělocvična a víceúčelové hřiště Baumšula uzavřeny!

Odstranění kontejneru na sběr šatstva
Z důvodu nepodepsané smlouvy s firmou REVENGE a. s. byly odstraněny kontejnery
na šatstvo na ulici Horní a Ke Kovárně.
Sběr šatstva s firmou Diakonie Broumov, s. d. se bude nadále konat 2 krát ročně jako
doposud.
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
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PLESOVÁ SEZÓNA – PODĚKOVÁNÍ

Unie rodičů při ZŠ
Dovolujeme si touto cestou srdečně poděkovat všem sponzorům, kteří přispěli a tím tak podpořili
bohatou tombolu jak na RODIČOVSKÉM PLESE, tak i na DĚTSKÉM MAŠKARNÍM PLESE.
Věříme, že se všem letošní 16. ročník plesu líbil a budeme se těšit na další ples, který se bude konat
30. 1. 2016, na který vás tímto srdečně zveme.
Výbor sdružení Unie rodičů
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Poděkování účastníkům uličního plesu
Dne 24. ledna 2015 se v našem kulturním domě uskutečnil
Strassenfesťácký ples pořádaný ulicemi Kostelní a Školní.
Prostřednictvím zpravodaje bychom rádi poděkovali všem
hostům z ulic za hojnou účast, výbornou náladu, kterou si
s sebou do sálu přinesli a vytvořili příjemnou plesovou
atmosféru.
Zvláštní dík patří všem, kteří přispěli do bohaté tomboly, také zastupitelům
obce za vstřícnost a všem, kteří nějakým způsobem přiložili roku k dílu při
organizování této akce.
Pořadatelé

Sponzoři plesu SDH Šilheřovice konaného dne 21. 2. 2015
Potraviny Rita Struhalová
Lesy ČR
manželé Lukáš a Barbora Mučkovi
manželé Luboš a Monika Michálkovi
manželé Radmila a Miroslav Piskallovi
Tomáš Paskuda
Roman Rumpa a Monika Tomková
manželé Marie a Jiří Rumpovi
manželé Michal a Lenka Šomodi
za200.cz
manželé Miloš a Pavla Hofrichterovi
Lukáš Žoffaj
manželé Miroslav a Renata Žoffajovi
manželé Karel a Jana Matuškovi
Klub důchodců p. Nováčková a p. Miklová
Gabriela Hofrichterová
Kristýna Smolková
Radek Janoš a Miroslava Miketová
Kateřina Matušková
Sylva Lazarová
manželé Jarmila a Jiří Thomasovi
Kuchyně IB Ilona Bartschová
manželé David a Pavla Robenkovi
Květiny a dekorace Jolana Musilová
fa. Viega
manželé Martin a Alena Fulnečkovi

Mgr. Radek Kaňa
Obec Šilheřovice
ODS Šilheřovice
KDU – ČSL Šilheřovice
manželé Eva a Ivo Tvrdí
Unie rodičů při ZŠ v Šilheřovicích
Rothschildova cukrárna
Radek Hofrichter
Tomáš Rzidký
Tomáš Hruška
Zámečnictví Petr Hruška
manželé Teresa a Hubert Hruškovi
Restaurace Stará pekárna
Martin Hudeček
Restaurace Dolní dvůr – Lehnertová
Monika
KAMACAR servis s. r. o.
Pekárna M + K
Restaurace a penzion Na Náměstí
Střední škola hotelnictví, gastronomie
a služeb SČMSD s. r. o.
Kateřina Lazar Fulnečková
Kadeřnictví Eva Wilertová
manželé Iveta a Jan Čecháčkovi
Michael Bašista
Libor Pindur
Stolařství Petr Hudeček
Svěrkoš Jan

Děkujeme všem sponzorům tohoto plesu a v případě, že jsme na někoho zapomněli, tak se
velice omlouváme. S pozdravem a velkým poděkováním hasiči ze Šilheřovic.
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Poděkování sponzorům Dětského maškarního plesu
Dne 8. 2. 2015 se uskutečnil DĚTSKÝ MAŠKARNÍ PLES, který pořádalo SRPŠ
při Mateřské školce Šilheřovice ve spolupráci s učitelkami MŠ.
Ples byl velmi úspěšný. Sešlo se spoustou krásných masek. Pro děti byl přichystaný pěkný
program a bohatá tombola.
Tímto bychom chtěli poděkovat všem našim sponzorům:
Kateřina Lazar Fulnečková, Karin Kulčárová, Obec Šilheřovce, Klub důchodců
Šilheřovice, Výtahy Ostrava, Lumír Vařecha, Jan Čecháček, Valdemar Kupka, Marcela
Lazarová, Unie rodičů při ZŠ Šilheřovice, Pekárna M+K, Restaurace Stará pekárna,
Rothschildova cukrárna, Restaurace Na Náměstí, Anežka Plačková, Jana Navrátová
a rodičům dětí z MŠ.
Velký dík za pomoc patří paní Čurajové, paní Niedermeierové, paní Thomasové, paní
Práškové, paní Dudkové a členům výboru SRPŠ a učitelkám MŠ.
Výbor SRPŠ

OBECNÍ KNIHOVNA

Informace z Obecní knihovny
Obecní knihovna Šilheřovice je zařazena mezi malé knihovny. K 1. lednu 2015 bylo
zde 3579 svazků. Knižní fond byl tvořen základním fondem 3288 svazků, to byly knihy
v majetku obce a putovním regionálním fondem, který je každoročně obměňován a čítal
291 knih. Tyto knihy zajišťuje v rámci regionální pomoci Knihovna Petra Bezruče v Opavě.
Kromě beletrie pro dospělé i mládež, jsou zde knihy z různých oborů – zoologie, biologie,
historie, zeměpisu, sportu, psychologie, náboženství, lékařství i různé učebnice. Poučení zde
najdou milovnici zahrádek i kuchařských specialit. Máme zde pohádkové knihy
a leporela i pro nejmenší děti. V posledních letech jsem se zaměřila na doplnění
doporučené literatury pro žáky základní školy a studenty středních škol k maturitě.
Většina je již v knihovně a v příštím roce budu v nákupu těchto knih ještě pokračovat.
V loňském roce bylo v knihovně 196 zaregistrovaných čtenářů. Skutečný počet
čtenářů je daleko větší, protože si na průkaz jednoho čtenáře půjčuje několik členů rodiny.
V roce 2014 navštívilo knihovnu 1906 návštěvníků a bylo vypůjčeno 3892 knih.
Tak jako každoročně i v tomto roce proběhlo několik kulturních a vzdělávacích akcí
pro žáky základní školy, kde jsme se věnovali jak všeobecné informaci o obsahu knihovny,
tak o konkrétních našich i cizích významných autorech a ilustrátorech literatury pro děti
a mládež. Pěkná akce v knihovně byla Pasování prvňáčku na čtenáře. Pasování provedla
bývala paní starostka Ing. Jarmila Thomasová.
V srpnu minulého roku proběhla za přítomnosti vedoucích pracovníků Regionální
knihovny Petra Bezruče v Opavě revize knih. Vyřazené knihy jsou volně k dispozici
ve vstupním prostoru ke knihovně.
Knihovna má své webové stránky. Na této adrese:
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www.knihovnasilherovice.webk.cz je možno získat základní informace, případně různé
zprávy a především odkazy na potřebné webové adresy. Do katalogu knih je možný
elektronický přístup na adrese: www.okpb.cz/clavius/silherovice.
Zde můžete případně v dolní části stránky přepnout na informaci:
„Zde se můžete přepnout do on-line katalogu OPAC 2.0“.
Na této adrese se dostanete do katalogu Carmen Knihovny OKPB v Opavě, kde je možno si
vybrat kterýkoliv katalog knihovny patřící do její správy.
Kromě toho je možné v rámci meziknihovní výpůjční služby za poplatek a poštovné zajistit
knihu z jiné knihovny.
V letošním roce 2015 byl knihovní fond navýšen o dalších 96 knih. Jedná se o knihy
jak pro začínající čtenáře, tak pro mládež školou povinnou i studující.
Pro dospělé jsou zde další bestsellery i historické knihy, např. s válečnou tématikou.
Potěšující je, že se v poslední době výrazně zvýšila návštěvnost v knihovně, a to jak dětí,
které si půjčují četbu doporučenou jejich učiteli, tak nových dospělých čtenářů.
Na závěr bych chtěla poděkovat dárcům knih, a to p. Janě Gebauerové za její,
v poslední době vydanou knihu, Obrázky ze Šilheřovic, kterou se spoluautorkami
Mgr. Evou Tvrdou a Dagmar Václavíkovou věnovala naší knihovně. Dále dárcům
Ing. Antonínu Gabrielovi, Mgr. Elišce Dorníkové a p. Verneru Kolaskovi, kteří darovali
naší knihovně každý několik desítek knih ze své rodinné knihovny.

Informace pro nové zájemce :
Půjčovní doba je každé pondělí od 14.00 do 18.00 hodin.
Registrační poplatek pro děti do 15 let je 20,- Kč/rok,
pro mládež od 15 let a dospělé 50,- Kč/rok,
pro seniory od 70ti let je registrace zdarma.
Půjčovní doba je měsíc a je možno si ji prodloužit osobně nebo e-mailem:
knihovna.silherovice@seznam.cz, případně telefonicky na č. 597 589 806 – v době
půjčovní.

Zpracovala:

Mgr. Ludmila Janoschová

MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Den paní učitelky v mateřské škole
Mnozí rodiče se mylně domnívají, že pracovní náplň učitelky mateřské školy spočívá
v tom, že děti ve školce hlídá. Spousta nezasvěcených lidí nemá vůbec představu, co obnáší
profese učitelky MŠ, asi tak, jako učitelky nemohou mít přesný obraz o povolání ostatních.
Úkolem následujícího článku je: přiblížit, jak vypadá běžný den učitelky MŠ Šilheřovice
a její další pracovní náplň. Není možné děti jen hlídat, docházelo by tak k neplnění
základních pracovních povinností. Takže „hlídání“ přenechme soukromým agenturám
k tomu účelu povolaným a podívejme se na to, co všechno děti během pobytu ve školce
dělají, na co se musí učitelka připravit.
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6,00 – 8,15: děti se scházejí ve třídě, střídavě „veverek“ a „berušek“ a přidávají se k nim dle
potřeby také žáci nižšího stupně ZŠ – školní družiny. Tyto děti tráví čas až do otevření
základní školy, tedy do 7,45 hodin ve třídě společně s dětmi předškolního věku. Zatímco
si děti hrají s hračkami dle vlastní volby, probíhá poslední příprava pomůcek, vyhledávání
v knihovně metodických materiálů, kopírování pracovních listů, dohoda s kolegyněmi
o náplni dne, pokud je něčím netradiční – angličtina, plavání, divadélko, společná vycházka,
atd....., postupný rozchod do jednotlivých tříd, rychlá úprava třídy pro plánované činnosti.
Postupně, jak přicházejí děti, snaží se je zapojovat do připravených činností nebo si děti
často samy zvolí hru, činnost. Přijímá běžné informace i mimořádné požadavky rodičů,
vyřizuje telefonáty, připomíná dětem pitný režim, dodržování hygienických návyků
po použití WC, při kýchnutí, zakašlání, vysmrkání. Smrká s dětmi, které tento návyk
„bohužel ještě nemají“ - je jich mnoho. Zapisuje docházku, případně dopisuje nové
záznamy do dokumentace dětí. Sleduje pohyb dětí ve třídě, herní zaujatost, bezpečnost,
věnuje se dětem při činnostech u stolečků, řeší dotazy a konflikty.
Stává se běžně, že děti přivádějí rodiče do MŠ i po 8,30 - návštěvy u lékaře, pozdní příchod
rodiče atd. Tím jsou narušovány prováděné činnosti, které probíhají do této doby, kdy
se většinou postupným ukončováním činností a úklidem (abychom měli dostatek volného
prostoru) přechází ke společnému rannímu společnému přivítáním, rozhovoru (ranní,
komunitní kruh) a následuje cvičení. Děti, které přicházejí pozdě, mají navíc absenci
při ranních hrách (nestačí si vzít do ruky ani hračku).
Plánované činnosti nabízené přibližně do 8,15 hodin:
na koberci: stavby z kostek všech druhů, konstruktivní stavebnice, dřevěné skládačky,
veškeré námětové hry, volné cvičení atd. Děti si samy vytvoří skupinky podle zájmu
a vyberou činnost.
U stolečků: puzzle, společenské hry (nutný dohled učitelky – dodržování pravidel), výukové
zábavné hry Domino, Sudoku, Aktivity a další spousta her. Samozřejmostí je modelování,
tvoření z písku, kreslení a malování čímkoliv, vystřihování, nalepování, vše je sice „stále
při ruce“, ale „dolaďuje se“ na přání dětí, plánovaná výtvarná činnost vyžaduje téměř
trvalý dohled a pomoc dětem nebo alespoň radu, vše se odvíjí od věku dětí, jejich
individuálních schopností a náročnosti úkolu. Pracuje obvykle jedna skupinka, které vše
učitelka vysvětlí, někdy i několikrát, další skupince vysvětluje znovu. Nabízí klasické
i netradiční techniky. Kontroluje správné návyky při práci a používá svěřených materiálů,
při držení nůžek a tužky (těmto návykům malé děti teprve učí, ony samy se učí rovněž
pozorováním a nápodobou starších dětí). Většinou mají děti z domova velmi malé
zkušenosti, velkých pokroků dosáhnou především v MŠ. Nejstarší děti plní úkoly v rámci
přípravy na školní docházku (rozumové úkoly na procvičení paměti, logiky, úkoly
na procvičování grafomotoriky, pracují s pracovními listy, aj......). Stále se snaží sledovat
všechny děti v rámci bezpečnosti, jejich pohybu po třídě i mimo ni – na WC, koupelna,
starší děti se pověřují vyřízením vzkazů do druhé třídy, paní učitelka je nesmí ztratit
z podvědomí.
8,30- 10,00: následuje pravidelný „komunitní kruh“ - přivítají se již všichni, společně
si popovídají o všem, co děti potřebují sdělit a naopak, co jim potřebuje sdělit paní učitelka
– co děti čeká během dne, někdy i týdne, zadá úkoly jednorázové, trvalejší, prozradí, kdo
slaví narozeniny, svátek atd. A už je čas na ranní cvičení. Podle situace si děti zouvají
bačkůrky. Zařazujeme úvodní rozehřátí, průpravné zdravotní nebo protahovací cviky,
pokud je „velké cvičení“ v tělocvičně, převlékáme se do cvičebního úboru. V tělocvičně pak
využíváme lavičky, molitany, overbaly a další tělovýchovná nářadí a náčiní (obruče, míče,
kužely, drátěnky, tyče aj.) Po cvičení opět převlékání, hygiena, pitný režim.
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V rozmezí 8,30 – 9,30 (dle tříd) – svačina: svačina je důležitým okamžikem dne, často
se stává, že rodiče přivádí do školky „bez snídaně“, což je velká chyba!!! Dle třídy probíhá
organizace stolování, paní učitelka pomáhá nejmenším, starší děti se samy obslouží
při namazání pečiva pomazánkou, dolévají si samy nápoje, učitelka pomáhá menším
a nejmenším dětem, s přidáváním jídla, pití, kontroluje správné stolování, likviduje
„vzniklé nehody“ atd. Po jídle navazují další vzdělávací činnosti – s celou skupinou dětí
nebo s jednotlivými skupinkami u stolečků i na koberci nebo koutcích. Čtení a poslech,
práce s texty, u klavíru, zpívání dál jen pro radost, encyklopedické činnosti, hra na kapelu,
rytmické hry, hry na udržení rytmu, děti si osvojují novou písničku, básničku, pohybově ji
ztvárňují, učí se dramatickou nebo pohybovou hru, pracují s pracovními listy...... atd. Děti
pokračují v činnostech započatých dříve, provozují obdobné další činnosti opět jako
po ránu. Vše zakončuje postupný úklid, po „sejití v kroužku“ hodnotí všichni doposud
proběhlé činnosti, uspořádají výstavku prací apod. Před opuštěním třídy zvládají děti opět
WC a hygienu a jdeme se převlékat na pobyt venku.
10,00 – 11,30: připomeneme si, jak se vhodně obléknout. Pomoc dospělého je přiměřená
věku, šikovné děti oceníme pochvalou, zkontrolujeme, doupravíme. Méně šikovné nebo
pomalejší děti v nás mají oporu, ale ne sluhy!!! Konečně se jde obléknout i paní učitelka,
hlavně nezapomenout klíče od zahrady, papírové kapesníky a při vycházce výstražné vesty
a terčíky. Při „cestování“ mimo zahradu sleduje paní učitelka, aby děti udržely „útvar“,
nechodily příliš blízko obrubníku u silnice, náročná je především bezpečnost u hlavní
silnice. Učitelka smí jít sama na procházku maximálně s 20 dětmi!!! Je nutné být neustále
ve střehu a plné soustředěnosti, rychle reagovat a předvídat situace. Jednomu dítěti
zavazuje botu a přitom se musí dívat, co dělají ostatní děti v zástupu, některé vzdálené
i několik metrů. Cestou si na přání dětí často zahrajeme hry na volném prostranství
a vhodných odlehlých místech. Využijeme volnosti prostoru – nutností je prostor vizuálně
zkontrolovat a projít, odstranit a upozornit děti na nebezpečné předměty – připomínání
a vysvětlování, že po cestě nesbíráme žádné odpadky a podezřelé předměty, nikdy
nedáváme nic do pusy, to vše je na denním pořádku. Před přecházením vozovky paní
učitelka děti upozorňuje na zklidnění před přechodem a reagování na její pokyny.
Zhodnotí a odsouhlasí přecházení na druhou stranu, první dvojice dostává pokyn, kde
na druhé straně zastavit, aby to nebylo ani moc daleko, ani moc blízko. Na první dvojici
musí být přitom dobrý spoleh. Pokud děti takto „cestují“, protože děti občas musí „vyrazit
do reality“, téměř vždy se pak ještě zastaví s dětmi na zahradě – je to oáza klidu a bezpečí.
11,30-12,30: převlékání z pobytu venku je také pracovně velmi náročné, srovnat a uklidit
vše na své místo nebo správné místo – mokré a špinavé věci a boty (hlavně v zimním
období) rozložit k dosušení. Po převléknutí jdou děti opět na WC a hygienu, paní učitelka
kontroluje a odhaluje „podvodníky čistoty“, kteří se sklopenou hlavou odcházejí napravit
svůj hříšek! Kvůli „ prvnímu místu“ mají snahu a „odvahu“ paní učitelku šidit. Následuje
oběd. Vždy jdou k obědu nejprve menší děti. Malé děti dokrmujeme, dbáme na správné
držení lžíce, likvidujeme vzniklé nehody – polití, rozlití, zdravotní obtíže u jídla apod.,
mezitím do sebe rychle „naházíme“ polévku i druhé jídlo, kolikrát nemáme čas vnímat,
co jíme a už se předávají „pooběďáci“ rodičům a ostatní děti se „korigují“, než-li i poslední
loudové dojedli.
A starší – předškoláci mají v tomto časovém úseku chvilky jógy, angličtiny nebo klidovou
chvilku nad pohádkou nebo příběhem, který se učí převyprávět s druhou paní učitelkou
ve vedlejší třídě. Pak pomohou paní učitelce pro nejmenší děti nachystat lehátka
k odpolednímu spánku. Poté přecházejí do jídelny k obědu. Vše začíná znovu s tím
rozdílem, že děti si rozloží příbor. U jídla dbáme na správné návyky, držení lžíce i příboru,
slušné chování.
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12,30 – 14,45: u malých dětí pomáhá učitelka s převlékáním do pyžamek, ukládáním
na postýlky. Všichni poslouchají polední pohádku, stále se předávají děti rodičům,
předávání důležitých informací o dítěti a rovněž o jejich přijímání a zaznamenávání
pro kolegyně. Paní učitelka z dopolední směny „odchází většinou od dětí“- přechází
si připravovat pomůcky a materiál na činnosti na další den, uvede svou třídu do pořádku,
sklidí pomůcky a materiály používané během dění např. nástěnky novými výtvory dětí,
roztřídí výkresy dětí, zapíše do třídnice...... .
Zatímco malé děti odpočívají, učitelka doplňuje diagnostické listy, pročítá metodickou
literaturu, připravuje pracovní a grafomotorické listy. Neopouští děti během spánku.
Vymýšlí program na další den, týden, promýšlí materiály a pomůcky, hledá náměty,
obkresluje, vystřihuje pro malé děti, připravuje netradiční materiály, dodělává resty apod.
Vstávání, převlékání dětí. WC a hygiena po spánku. Paní učitelka pomáhá s převlékáním,
s urovnáním postýlky, holčičky chtějí učesat, upravíme se a jdeme na svačinu – odpolední
svačina probíhá v jídelně v rozmezí od 14,30 do 15,00 hodin.
Předškoláci zatím dokončili svou „přípravu na školu“ vyplňováním grafomotorických listů,
zájmovou pracovní nebo výtvarnou činnost, vycházkou do přírody nebo poznávací exkurze
a vrací se k odpolední svačině ve 14,00 – 14,30 hodin. Mezitím nastává obvyklý „ šrumec“
v šatně, obvyklé předhánění, kdo bude první apod. Učitelka na vše dohlíží a opět vybízí
k udržování pořádku v šatně i koupelně dětí.
15,00 – 16,30 hodin: hry dle volby dětí ve svých třídách, dle zájmu pracovní, výtvarné,
pohybové nebo didaktické činnosti. Děti postupně odcházejí domů. Ze tříd
se po 16,00 hodině scházejí do jedné, ve které provoz končí. Učitelky si dopředají potřebné
informace o dětech, končící učitelka zkontroluje upravenost třídy, douklidí pomůcky,
zkontroluje okna a zabezpečí prostor MŠ.

Pro mnohé učitelky pracovní den odchodem dětí nekončí, některé činnosti dokončují ještě
doma nebo mimo MŠ: účastní se akcí v rámci dalšího vzdělávání, studují potřebné
publikace k přípravě na výchovnou činnost, pročítají odbornou literaturu, vyrábějí
výzdobu školky a aplikují ji, pečují o knihovnu, promýšlí další akce školky, doplňuje
webové stránky, plní úkoly zadané ředitelkou........atd.
Stává se, že kromě pedagogické činnosti se paní učitelky v mimořádných situacích také
„rekvalifikují“ např. na paní uklízečky, na paní kuchařky, malířky apod. Při akcích MŠ
se stávají zdravotníkem, úředníkem, technikem, manažerem i obyčejným nádeníkem (nejen
úprava zahrady apod.) Předpokládá se, že paní učitelka je „při všech profesích“ stále
vybavena notnou dávkou trpělivosti, psychické vyrovnanosti, empatie, tolerance, asertivity.
Automaticky se očekává, že je zodpovědná, spravedlivá, komunikativní, důsledná
…......................................................................

JE TO JEŠTĚ POVOLÁNÍ ??? NEBO JE TO POSLÁNÍ ???
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Akce Základní školy Šilheřovice v únoru 2015
Datum
2.2
2.2.

5.2.

9.2.

ÚNOR
17.2.
19.2.

24.2

28.2.

Akce
ŠD – výtvarná soutěž PLUJEME PO PLANETÁCH
VESMÍRU (Iveta Koperová)
2. třída – výtvarná soutěž PŘÍRODA KOLEM NÁS
(Mgr. Kačmářová)
Recitační soutěž v Hlučíně
Lucie Svobodová
Zdeněk Nevrtal
Adam Návrat – 3. místo
Dominika Nováčková
Filip Gavliček – 1. místo
Školení ped. pracovníků ZŠ v rámci grantu Učitelé online
(tablety)
Beseda se spisovatelkou Mgr. Evou Tvrdou, ilustrátorkou
Václavíkovou a p. Janou Gebauerovou o knize OBRÁZKY
ZE ŠILHEŘOVIC
Olympiáda v anglickém jazyce – ÚČASTNIL SE Jakub
Špes – žák 9. tř. (příprava Mgr. Hluchníková)
Divadélko pro školy – Hradec Králové
1. stupeň – POHÁDKY ZE MLÝNA
2. stupeň – CO VY NA TO, SHAKESPEARE?
Romeo a Julie
Marná lásky snaha
Richard III.
Dětský maškarní ples pořádaný UR

Ve čtvrtek 19. února proběhla v Hlučíně v Domě dětí a mládeže recitační soutěž pro žáky
základních škol Hlučína a okolí. Této tradiční akce se zúčastnili také naši školáci. Byli
vybráni nejlepší recitátoři z jednotlivých tříd:
Lucie Svobodová
Zdeněk Nevrtal
Adam Návrat
Dominika Nováčková
Filip Gavliček.
Všem těmto dětem patří velká pochvala za vzornou reprezentaci naší školy.
Zvláště pak bych chtěla vyzvednout výkon Filipa Gavlička z 5. třídy, který se v silné
konkurenci umístil ve 2. kategorii na krásném 1. místě s básní Miloše Kratochvíla Nevěsty.
Tento žák nás bude reprezentovat v březnu v Opavě v okresním kole této soutěže.
Neméně bych chtěla ocenit žáka 3. třídy Adama Návrata, který uspěl v 1. kategorii
na pěkném 3. místě s básní Jiřího Žáčka Strýček Jean. Jeho recitátorské, ale i herecké
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nadání můžeme zhlédnout v hlavní roli pohádky Miloše Macourka Papoušek má jedničky,
kterou připravuje literárně dramatický kroužek naší školy.
Zároveň bych chtěla poděkovat třídním učitelkám žáků za vhodný výběr básní a přípravu
dětí na soutěž. Doufám, že i v příštích ročnících se naše škola bude úspěšně prezentovat
na této akci.
Mgr. Ivanka Lukavcová

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Mini žáci a žáci
Fotbaloví fandové,
zimní příprava našich mini žáků (starší přípravka) a žáků je
v plném proudu.
V naší tělocvičně Mini žáci sehráli tři přátelská utkání proti
Hlučínu s těmito výsledky:
Šilheřovice - Hlučín 10:14, 1:9, 13:6.
Díky česko-polské spolupráci jsme byli pozváni na turnaj
do polského Tworkova, který se bude konat 26. 6. 2015.
Tato družba s polskými sousedy má velkou odezvu.
Chtěl bych vyzvednout všechny trenéry za jejich trpělivou práci a čas strávený na hřišti.
Dále připomínám, že od 4let je možno přivést kluky i dívky na kterýkoliv trénink.
Momentálně Mini žáci trénují v tělocvičně každou neděli od14:00 – 15:30 hod.
Žáci každý čtvrtek od 18:00 – 19:00 hod.
Schulla Roman
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VÝSLEDKY A ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE – ZIMNÍ PŘESTÁVKA
V průběhu měsíců února a března jsou rekonstruovány (ohoblovány a natírány) lavičky
u hřiště. Dochází také k odzimování celého areálu TJ SOKOL Šilheřovice – je znovu
napuštěna voda do potrubí v areálu (konkrétně do zavlažování, na toalety a do staré
tribuny).
V únoru a březnu se také odehrály následující přípravné zápasy mužů:
4.2. Šilheřovice – Bílovec 4:7
6.2. Šilheřovice – Heřmanice 0:5
20.2. Šilheřovice – Svinov 2:2
6.3. Šilheřovice – Vřesina 7:2
Dne 29. 3. začíná pro naše muže, kteří jsou po podzimní části na krásném druhém místě,
jarní část fotbalové sezóny v domácím zápase s Darkovicemi od 15:00 hodin. Srdečně zveme
všechny fanoušky fotbalu.
Pro všechny příznivce šilheřovické kopané jsme připravili tabulku rozlosování pro týmy
mužů, dorostu, žáků a minižáků k jarní části fotbalové sezóny, kterou najdete v příloze
tohoto zpravodaje.

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka
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ROZLOSOVÁNÍ JARO 2015
MUŽI
DATUM

ČAS

ZÁPAS

DEN

29.3.2015

15:00

Šilheřovice - Darkovice

NE

4.4.2015

15:30

Dolní Lhota - Šilheřovice

SO

12.4.2015

15:30

Vřesina - Šilheřovice

NE

19.4.2015

16:00

Hať - Šilheřovice

NE

26.4.2015

16:00

Šilheřovice - Ludgeřovice

NE

2.5.2015

16:30

Velká Polom - Šilheřovice

SO

10.5.2015

16:30

Šilheřovice – Ostrava-Jih

NE

17.5.2015

17:00

Kozmice - Šilheřovice

NE

23.5.2015

17:00

Stará Bělá - Šilheřovice

SO

31.5.2015

17:00

Šilheřovice - Hlubina

NE

6.6.2015

17:00

Václavovice – Šilheřovice

SO

13.6.2015

17:00

Staříč - Šilheřovice

SO

21.6.2015

17:00

Šilheřovice - Fryčovice

NE

DOROST
DATUM

ČAS

ZÁPAS

DEN

28.3.2015

15:00

Vřesina - Šilheřovice

SO

4.4.2015

13:00

Štěpánkovice - Šilheřovice

SO

12.4.2015

13:15

Píšť - Šilheřovice

NE

19.4.2015

13:30

Kozmice - Šilheřovice

NE

26.4.2015

13:45

Šilheřovice - Vřesina

NE

3.5.2015

14:15

Hněvošice - Šilheřovice

NE

10.5.2015

14:15

Šilheřovice - Těškovice

NE
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17.5.2015

14:15

Darkovice - Šilheřovice

NE

24.5.2015

14:45

Šilheřovice - Bolatice

NE

31.5.2015

10:00

Raduň - Šilheřovice

NE

7.6.2015

14:15

Šilheřovice – Mokré Lazce

NE

14.6.2015

14:30

Horní Benešov - Šilheřovice

NE

ŽÁCI
DATUM

ČAS

ZÁPAS

DEN

18.4.2015

14:15

Bohuslavice - Šilheřovice

SO

25.4.2015

16:00

Šilheřovice - Háj

SO

2.5.2015

16:30

Šilheřovice - Bolatice

SO

10.5.2015

14:30

Vřesina - Šilheřovice

NE

16.5.2015

17:00

Šilheřovice - Štěpánkovice

SO

23.5.2015

17:00

Šilheřovice - Darkovice

SO

31.5.2015

10:00

Chuchelná - Šilheřovice

NE

MINIŽÁCI
DATUM

ČAS

ZÁPAS

DEN

20.4.2015

16:30

Hlučín A - Šilheřovice

PO

25.4.2015

14:00

Šilheřovice – Baník C

SO

2.5.2015

14:30

Šilheřovice - Dobroslavice

SO

9.5.2015

15:00

Hať - Šilheřovice

SO

16.5.2015

15:00

Darkovičky - Šilheřovice

SO

23.5.2015

15:00

Šilheřovice - Píšť

SO

30.5.2015

15:00

Kozmice - Šilheřovice

SO
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POZVÁNKA
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INZERCE
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Wüstenrot – stavební spořitelna a. s.
Stavební spoření
Půjčky na bydlení
Pojištění domů – domácnosti – sleva až 30%

Životní pojištění
Úvěry – Hypotéky
Cestovní pojištění

kontakt: F. P.
Sanetříková Helena
mobil: 605 407 479
helena.sanetrikova@obchod.wuestenrot.cz

KALENDÁŘ

Kalendář kulturních a sportovních akcí v roce 2015 pořádaných místními
spolky, složkami a organizacemi v obci Šilheřovice

Termín

Název

Pořadatel

Místo

22. března 2015

Den babiček a dědečků

Klub důchodců

sál OÚ

5. dubna 2015

Hledání velikonočních vajíček

Unie rodičů při ZŠ

Baumšula

17. dubna 2015

Setkání seniorů – jarní grilování

Klub důchodců

Baumšula

18. dubna 2015

Pochod po katastru obce

Obecní úřad

Baumšula

30. dubna 2015

Stavění máje a pálení čarodějnic

Obecní úřad

Baumšula

2. května 2015

Rybářské závody

Sdružení rybářů

Park - rybník

3. května 2015

Dětská hasičská soutěž o pohár
starosty obce + hlučínská liga

Hasiči

Baumšula

7. května 2015

Den matek

Základní škola

Kulturní dům

9. května 2015

TFA – silová soutěž dospělých

Hasiči

Baumšula

16. května 2015

Tenisový turnaj

p. Jaloviec

Baumšula

22. května 2015

Smažení vaječiny

KDU - ČSL

Baumšula

23. května 2015

Nohejbalový turnaj

p. Kupka

Baumšula

29. května 2015

Beseda

Základní škola

Baumšula

29. května 2015

Kácení máje

Obecní úřad

Baumšula
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30. května 2015

Vesnický turnaj

TJ Sokol

Hřiště TJ Sokol

31. května 2015

Dětský den

Sdružení rodičů MŠ

Baumšula

6. června 2015

Netradiční soutěž v hasičském
sportu - dospělí

Hasiči

Baumšula

9. června 2015

Mezinárodní sportovní olympiáda MŠ

Základní škola

Baumšula

18. června 2015

Mezinárodní sportovní olympiáda ZŠ

Základní škola

Baumšula

19. června 2015

Mezinárodní fotbalový turnaj 8. a 9.
tříd základní školy

Základní škola

Baumšula

26. - 28. června
2015

Stanování

Unie rodičů při ZŠ

Hřiště TJ Sokol

11. července 2015

Pivní slavnosti

Obecní úřad

Baumšula

15. srpna 2015

Odpustová zábava

TJ Sokol + ODS

Hřiště TJ Sokol

16. srpna 2015

Šilheřovický odpust

Obecní úřad

Baumšula

5. září 2015

Rybářské závody

Sdružení rybářů

Park - rybník

5. září 2015

Šilheřovický šlaušek

Prajzský sportovní klub

Hřiště TJ Sokol

12. září 2015

Strassenfest ulice U Obory a Na Stráni

15. září 2015

Mezinárodní školní fotbalový turnaj
„O pohár starosty obce“

Základní škola
+ Obecní úřad

Hřiště TJ Sokol

20. září 2015

Mše svatá u příležitosti 638 let obce

Obecní úřad

Kostel

3. října 2015

Drakiáda

Unie rodičů při ZŠ

Hřiště TJ Sokol

17. října 2015

Travesti show

Unie rodičů při ŽS

Kulturní dům

27. listopadu 2015

Rozsvěcování vánočního stromu

Obecní úřad

OÚ

28. listopadu 2015

Pletení adventních věnců

Obecní úřad

sál OÚ

4. prosince 2015

Karaoke pro děti

Unie rodičů při ZŠ

Kulturní dům

27. prosince 2015

Vánoční koncert

Obecní úřad

Kostel
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Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2015 partnerských
obcí v rámci česko-polské spolupráce
Lp.

Nazwa imprezy

Termin

Organizator

1.

Novoroční koncert

11.01.2015

Obec Hať

2.

Den pro ženu

07.03.2015

Obec Šilheřovice

3.

Wielkanocna Procesja Konna
w Bieńkowicach

06.04.2015

Gmina Krzyżanowice

4.

Pochod po katastru obce

18.04.2015

Obec Šilheřovice

22-23.04.2015

Gmina Krzyżanowice

15.05.2015

Obec Píšť

5.
6.

Międzynarodowy Przegląd Teatrzyków
Przedszkolnych w Tworkowie
Mezinárodní noční soutěž hasičů družstev
mužů i žen

7.

Koncert „Hudba nezná hranic“, sál KD

17.05.2015

Obec Hať

8.

Jarmark na granicy w Chałupkach

17.05.2015

Gmina Krzyżanowice

9.

Koncert Poświęcony Pamięci Franciszka
Liszta i Ludwika van Beethovena

30.05./07.06.2015

Gmina Krzyżanowice

10.

Noc kostelů s programem – koncert aj.

.05.2015

Obec Píšť

11.

Pivní slavnosti – 4. ročník

.05.2015

Obec Píšť

12.

HAFEST – hudební festival

06.06.2015

Obec Hať

13.

13. výročí ustanovení Mariánského poutního
místa Píšť s venkovní křížovou cestou

07.06.2015

Obec Píšť

14.

Mezinárodní sportovní olympiáda MŠ

09.06.2015

Obec Šilheřovice

15.

Cyklovýlet v Šilheřovicích

14.06.2015/
23.08.2015

Obec Šilheřovice

16.

Nocne Zawody Pożarnicze w Bolesławiu

20.06.2015

Gmina Krzyżanowice

17.

XVI. ročník - Turnaj o pohár starosty obce –
kopaná, žáci

20.06.2015

Obec Hať

18.

XVII. ročník - Soutěž mladých hasičů

20.06.2015

Obec Hať

19.

Výstava drobného hospodářského zvířectva

20-21.06.2015

Obec Píšť

20.

III Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych

21.06.2015

Gmina Krzyżanowice

21.

Den obce – 765 let od první zmínky

27.06.2015

Obec Hať

.06.2015

Gmina Krzyżanowice

05.07.2015

Gmina Krzyżanowice

22.
23.

Młodzieżowe Zawody CTIF
w Krzyżanowicach
Powiatowe i Międzynarodowe Zawody
Sikawek Konnych w Bieńkowicach

24.

Pivní slavnosti

11.07.2015

Obec Šilheřovice

25.

Międzynarodowy Turniej Oldbojów o Puchar
Wójta Gminy Krzyżanowice

18.07.2015

Gmina Krzyżanowice

26.

Tradiční turnaj v minigolfu

.07.2015

Obec Píšť

27.

Odpustová veselice ODPUST-FEST 2014 pro
starší a pokročilé na prostranství před
obecním úřadem

07-08.08.2015

Obec Píšť
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28.

ODPUST – odpustový koncert duchovní
hudby

08.08.2015

Obec Píšť

29.

Zábavný lunapark, tradiční ohňostroj

08.08.2015

Obec Píšť

30.

Tradiční Píšťský odpust (konání 2 bohoslužeb
a odpolední koncert duchovní hudby

09.08.2015

Obec Píšť

31.

XXII. Dožínková slavnost

30.08.2015

Obec Hať

32.

Šilheřovický šlaušek

05.09.2015

Obec Šilheřovice

33.

Dożynki Gminne w Owsiszczach

13.09.1015

Gmina Krzyżanowice

34.

Mezinárodní školní fotbalový turnaj
„O pohár starosty obce“

15.09.2015

Obec Šilheřovice

35.

VII. Slezská výstava - chovatelé

18-20.09.2015

Obec Hať

36.

Zahrádkářská podzimní výstava ovoce,
zeleniny a hobby

19-20.09.2015

Obec Píšť

37.

Zahrádkářská výstava

20.09.2015

Obec Hať

38.

Krmáš ke cti sv.Matouše

20.09.2015

Obec Hať

39.

Mezinárodní sportovní olympiáda škol

.09.2015

Obec Píšť

40.

Vánoční koncert

27.12.2015

Obec Šilheřovice

41.

Vánoční ladění

.12.2015

Obec Hať

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

Naši jubilanti
Všem našim občanům, kteří tento měsíc oslaví své narozeniny nebo životní jubilea, přeje
obecní úřad do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti.
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Vydal: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice
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