Šilheřovický zpravodaj
březen - červen 2020

„Rekonstrukce školního hřiště
za dolní budovou ZŠ a MŠ“

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
úvodem vám chci vystavit jedno velké poděkování. Toho, jak jsme společně zvládli
a zvládáme společně uplynulé měsíce, si nesmírně vážím. Teprve když přijde krize, člověk
zjistí, vedle koho žije. Chci vám moc poděkovat! Za to, jak nikdo zbytečně neřečnil
a všichni šili roušky, nebo se zapojili do ostatní potřebné pomoci vsi.
Uplynulé týdny a měsíce byli také o investicích v naší obci:
-

proběhla kompletní rekonstrukce školního hřiště za dolní budovou ZŠ a MŠ
probíhá výstavba nové učebny fyziky a chemie na horní budově ZŠ
ve spolupráci s farností probíhají práce na odvodnění další části hřbitova/kostela
probíhá renovace pískovcového latinského kříže u bočního schodiště do kostela
a další opravy

Závěrem chci vám všem popřát spoustu trpělivosti, energie a životního optimismu
do dalších dnů.
P. S. Pan starosta z Hati ve spolupráci s naším obecním úřadem sepsal několik slov k situaci
kolem polní cesty „Důlky“. Pokud naleznete volnou chvíli, přečtěte si je.

Za Radu obce, Radek Kaňa - starosta

ZASTUPITELSTVO OBCE

Výpis z usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice ze dne 4. 3. 2020
Zastupitelstvo obce schválilo:
ad 7/2020/1
Program jednání, předložený starostou obce doplněný o body: „Dohoda
o zrušení věcného břemene“ a Smlouva Senior taxi“ a rozhodlo, že o každém
bodu programu se bude hlasovat samostatně a veřejně
ad 7/2020/3
Ověřovatele zápisu Ludmilu Maloňovou a Radima Janoše
ad 7/2020/5
Zprávu starosty obce o kontrole usnesení ZO č. 6 konaného dne 11. 12. 2019
ad 7/2020/9
Účetní závěrku obce Šilheřovice k rozvahovému dni 31. 12. 2019
ad 7/2020/11 Smlouvu o nájmu a provozování splaškové kanalizace a vodovodu
ad 7/2020/13 Uzavření Dohody o zrušení věcného břemene uzavřené podle § 1300 zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění
ad 7/2020/14 Uzavření Smlouvy o provozování služby SENIOR TAXI
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí:
ad 7/2020/4
Platnost zápisu ze zasedání ZO č. 6 konaného dne 11. 12. 2019
ad 7/2020/6
Zprávu o činnosti Rady obce č. 22/2019 – 26/2020
ad 7/2020/7
Rozpočtová opatření č. 9 - 10/2019 a 1/2020
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ad 7/2020/8
ad 7/2020/10
ad 7/2020/12

Zprávu o výsledcích inventarizace majetku obce za rok 2019
Výroční zprávu Obecního úřadu v Šilheřovicích za rok 2019 o poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Smlouvu o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce
elektrické energie a skutečnost, že bude uhrazena zálohová platba ve výši
1.243.400,- Kč

Zastupitelstvo obce pověřilo:
ad 7/2020/11 Starostu obce podpisem Smlouvy o nájmu a provozování splaškové
kanalizace a vodovodu
ad 7/2020/14 Starostu obce podpisem Smlouvy o provozování služby SENIOR TAXI

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 29. 1. 2020 č. 26/2020
RO schvaluje:
ad 26/2020/3
ad 26/2020/6
RO souhlasí:
ad 26/2020/4

jako nejvýhodnější nabídku od firmy Fastaxi Šilheřovice (IČ: 06016677) –
„Provozování služby SENIOR TAXI v Šilheřovicích“.
rozpočtové opatření č. 1/2020.

s projektovou dokumentací a vydáním územního rozhodnutí k akci
s názvem „D1 Doplnění oplocení dálnice v úseku Rudná (exit 354) – státní hranice,
190210“. Jedná se o p.č. 1323/6 v k.ú. Šilheřovice.

RO neschvaluje:
ad 26/2020/5
žádost o příspěvek na poplatky v archivech a poplatky za vedení www stránek.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 26. 2. 2020 č. 27/2020
RO schvaluje:
ad 27/2020/3
zprávu o výsledcích inventarizace majetku obce za rok 2019.
ad 27/2020/4
cenovou nabídku na zřízení místa pasivního odpočinku na p.č. 1396
od fy Dvořák, Lesy, Sady, Zahrady s.r.o., IČ:26825261. Cena prací: 96.427,50 Kč
bez DPH.
ad 27/2020/5
cenovou nabídku na realizaci zpevněných ploch a okapových chodníků na p.č. 4/1
a 4/3 od fy Ing. Stanislav Machala, IČ:63691311. Cena prací: 334.091,61 Kč.
ad 27/2020/6
cenovou nabídku na montáž a demontáž plotu na p.č. 4/1 od fy Petr Hruškazámečnictví, IČ:76120953. Cena prací: 77.050 Kč.
ad 27/2020/7
cenovou nabídku na vypracování projektové dokumentace úprav veřejného
prostranství návsi v Šilheřovicích od Ing. arch. Ondřeje Vysloužila, Brandlova
1685/9, Moravská Ostrava, 702 00 ve výši 743.000,- Kč bez DPH.
ad 27/2020/8
jako nejvýhodnější cenovou nabídku na zhotovení projektové dokumentace
k provedení stavby (Polyfunkční dům) od firmy Atelier38, IČ:25858343. Celkem
za práce 802.000,- Kč bez DPH.
ad 27/2020/9
rozpočtové opatření č. 2/2020.
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 11. 3. 2020 č. 28/2020
RO schvaluje:
ad 28/2020/4
rozpočtové opatření č. 3/2020.
ad 28/2020/5
Smlouvou o zřízení věcného břemene pod názvem „Šilheřovice, p.č. 1619/66
rozšíření kNN“.
ad 28/2020/6
Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí dotace (č.06871/2018/RRC) z dotačního
programu „Program na podporu přípravy projektové dokumentace 2018“.
ad 28/2020/7
cenovou nabídku na modernizaci kamerového systému od SAO Computers, Lipová
78, Hať. Celková cena bez DPH je 319.008,-- Kč.
RO uděluje souhlas:
ad 28/2020/2
a) vlastníka sousedních pozemků pro stavbu RD na p.č. 1619/13 a 1619/12.
b) ze strany provozovatele s připojením na vodovodní řád a splaškovou kanalizaci.
Domovní přípojky a to vodovod polyethylen o průměru 32 mm a oddílná splašková
kanalizace PVC 160 mm jsou již vyvedeny na dotyčný pozemek p.č. 1619/13
a 1619/12.
c) , že v souběhu s přípojkou pitné vody bude vedeno potrubí tepelného čerpadla.
ad 28/2020/3
se stavbou „Polyfunkční dům v centru Šilheřovic – SO 02 Přeložka splaškové
kanalizace na pozemku p.č. 33/1, 35“.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 31. 3. 2020 č. 29/2020
RO schvaluje:
ad 29/2020/3
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zajištění služeb na svoz a likvidaci jedlých olejů a tuků
od OZO Ostrava s. r. o..
ad 29/2020/4
Dohodu o umístění stavby – „Rozšíření veřejného osvětlení na ulici Úzká“.
ad 29/2020/5
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o sdružených službách dodávky elektřiny
od 1.1.2021 do 31.12.2021 od společnosti Pražská plynárenská, a. s..
ad 29/2020/6
Dodatek
č.
9
ke
Smlouvě
o
sdružených
službách
dodávky
a odběru zemního plynu od 1.1.2021 do 1.1.2022 od společnosti Pražská
plynárenská, a. s..
ad 29/2020/7
rozpočtové opatření č. 4/2020.
RO uděluje:
ad 29/2020/2

souhlasné stanovisko vlastníka místní komunikace parc. č. 1619/16 k zřízení sjezdu
na pozemek p.č. 1619/13 a 1619/12, vše v k.ú. Šilheřovice s tím, že je nutno doložit
stanovisko Policie ČR – Dopravní inspektorát Opava. Místní komunikace je
v majetku obce.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 15. 4. 2020 č. 30/2020
RO schvaluje:
ad 30/2020/2
žádost ředitele ZŠ a MŠ Šilheřovice, p. o. o přerozdělení kladného hospodářského
výsledku školy za uplynulý rok ve výši 7.739,18 do Rezervního fondu.
ad 30/2020/3
cenovou nabídku od firmy MV Stavby Vjačka s.r.o. na třetí (pokračující) etapu
odstranění vlhkosti hřbitova/kostela na jižní straně kostela Nanebevzetí Panny
Marie. Cena díla činí 181.760,99,-Kč bez DPH.
ad 30/2020/4
vypsání záměru na nájem stožáru pro umístění internetového přijímače a vysílače.
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OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Velkoobjemové kontejnery
Ve dnech
13. června 2020

8:00-11:00 hod.
a

18. července 2020 8:00 – 12:00 hod.
budou přistaveny
kontejnery na velkoobjemový
a nebezpečný odpad.
Umístění: parkoviště pod kostelem
Sběr odpadu je určen pouze pro občany Šilheřovic.
Na místě bude stát pracovník obecního úřadu,
který bude kontrolovat občanské průkazy.

Očkování psů
V sobotu 30. května 2020 proběhne v obci
očkování psů proti vzteklině.
Očkování proběhne na těchto místech:
-

ulice U Dvora

10.00 – 10.15 hod.

-

před Obecním úřadem

10.20 – 11.00 hod.

-

ulice Na bělidle (u domu p. Tomčíka) 11.10 – 11.30 hod.

S sebou si přineste očkovací průkaz a doklad o zaplacení
poplatku ze psů za rok 2020. Pes musí mít náhubek!
Základní očkování je s doplatkem Kč 20,Doočkování již nebude!!!

Čipy psů
Prosíme občany, kteří si své psy nechali čipovat u svých veterinářů, aby nahlásily na OÚ
čísla čipů svých psů pokud tak ještě neučinili.
Děkujeme.
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UPOZORNĚNÍ
Žádáme nájemníky obecních bytů, aby si zkontrolovali přívodní hadičky k WC,
aby nedošlo k prasknutí a následně k vytopení bytu dalších nájemníků domu.
Děkujeme za spolupráci.
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SENIOR TAXI

S účinností od 9. 6. 2020 obec Šilheřovice zřizuje doplňkovou sociální službu s názvem
„Senior Taxi“. Účelem služby je zlepšit dostupnost lékařských zařízení, sociálních služeb
a orgánů státní správy a samosprávy ze strany vymezené skupiny seniorů.
Kdo může tuto službu využívat?
1. Občan s trvalým pobytem na území obce Šilheřovice, který dosáhl 70 let věku.
2. Občan, který je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P.
Tito občané mohou přepravu absolvovat s doprovodem v maximálním počtu jedné osoby.
Při nástupu do vozidla taxi služby je potřeba prokázat se občanským průkazem. Při prvním
použití této služby podepíše občan prohlášení o souhlasu se zpracováním osobních dat.
Kde je nástupní místo?
Nástupní místo je u bydliště občana s trvalým pobytem na území obce Šilheřovice.
Do kterých míst mě tato služba dopraví?
Seznam cílových míst je dán přílohou smlouvy a jedná se o tyto destinace:
1. Praktický lékař – MUDr. Markéta Kubatá, Střední 18, 747 15 Šilheřovice
2. Stomatologická ordinace – MDDr. Eva Kalusová, Střední 18, 747 15 Šilheřovice
3. Poliklinika Hlučín s.r.o., Čs. armády 1402/6a, 748 01 Hlučín
4. Městský úřad Hlučín, Mírové náměstí 23, 748 01 Hlučín
5. Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj – Územní pracoviště v Hlučíně, Čs. armády
52/1, 748 01 Hlučín
6. Ústav sociální péče Hlučín, Celní 3, 748 01 Hlučín
7. Psychiatrie – MUDr. Stašková, s.r.o., Zahradní 1080/4, 748 01 Hlučín
8. Kožní ordinace – MUDr. Hana Feriancová, Ostravská 79/31, 748 01 Hlučín
9. Ortopedie – MUDr. Daniel Gavlíček, s.r.o., Cihelní 1986/30, 748 01 Hlučín
10. Stomatologické centrum, Školní 637/2, 748 01 Hlučín
11. MUDr. Vladimír Černý – oční ambulance s.r.o., Ostravská 133/12, 748 01 Hlučín
12. Bohumínská městská nemocnice, a.s., Slezská 207, 735 81 Bohumín
13. Zdravotní středisko v Ludgeřovicích, Markvartovická 1200, 747 14 Ludgeřovice
14. Obecní úřad Ludgeřovice, Markvartovická 52, 747 14 Ludgeřovice
Pokud v tomto seznamů chybí nějaké místo, které zmíněná skupina občanů využívá, může
být návrh na zařazení tohoto místa zaslán do Rady obce Šilheřovice. Toto návrh projedná
a dle možností a uvážení rozšíří seznam cílových míst.
Kolik služba stojí?
Oprávnění občané platí za každou jenu cestu 20,- Kč. Taktéž doprovod platí 20,- Kč
za každou jednu cestu. V případě doprovodu osoby s průkazem ZTP/P není ze strany
doprovodu poplatek 20,- Kč placen.
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Příklad: Pojede-li senior do Hlučína k lékaři, jedná se o dvě cesty. Cesta Šilheřovice 
Hlučín a Hlučín  Šilheřovice. Platba občana čerpající tuto službu je tedy 2 x 20,- Kč,
celkem 40,- Kč.
Kdy je služba pro oprávněné občany dostupná?
Každý pracovní den od 7:00 do 16:00. Objednávku je nutné provést 24 hodin před
samotnou jízdou na telefonním čísle 728 477 447.
Jak často mohu tuto služby využívat?
S touto služnou může jet oprávněný občan maximálně 8 x za kalendářní měsíc. Počítají
se jednotlivé jízdy.

Neuskutečněnou objednávku hradí objednávající osoba v plné výši a nevztahuje se na ni
tato služba. V souvislosti s nákazovou situací nemoci Covid-19 si obec Šilheřovice vyhrazuje
právo odložení startu této služby dle aktuální nákazové situace.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

Polní komunikace „Důlky“
Vážení spoluobčané,
v posledním období dostávám pravidelně stížnosti jak písemné, tak telefonické
na velice špatný stav polní komunikace (cesty) z Hati do Šilheřovic tzv. „Důlky“. Uvedená
cesta patří do katastru obce Šilheřovice a je klasifikována skutečně jako polní cesta, která
není ani místní komunikací natož krajskou (jak bylo již několikrát chybně publikováno
senzacechtivými novináři – byla dokonce nazvána „Cestou roku“). Daný úsek cesty je
ve vlastnictví přibližně dvou desítek různých majitelů (v jednom případě se řeší pozůstalost
i po německém občanovi).
Pozemkové úpravy řeší komplexně celé území a ve veřejném zájmu se jimi prostorově
a funkčně uspořádávají pozemky, scelují se nebo dělí a zabezpečuje se jejich přístupnost
a využití, vyrovnání hranic a vytvoření podmínek pro racionální hospodaření vlastníků
půdy. V těchto souvislostech se uspořádávají vlastnická práva a související věcná břemena.
Současně se zajišťují podmínky pro zlepšení životního prostředí, ochranu a zúrodnění
půdního fondu, vodní hospodářství a zvýšení ekologické stability krajiny.
Od roku 2015 se Zastupitelstvo obce Šilheřovice touto problematikou zabývá v rámci
komplexních pozemkových úprav. Velká část občanů naší obce byla před časem rovněž
zainteresována do komplexních pozemkových úprav, které probíhaly v naši obci a ví, že
tato problematika není vůbec jednoduchá.
V roce 2019 byla opravena hraniční komunikace mezi Polskou republikou a Českou
republikou – Rakovec (spojnice Hať – Šilheřovice a dále). Mnozí z nás využívali uvedenou
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komunikaci jako cestu do zaměstnání, byl to nejrychlejší příjezd na dálnici. Ale bohužel
velký zlom nastal 12. března letošního roku. Vláda ČR vyhlásila pro území ČR nouzový
stav a v rámci řešení vzniklé situace rozhodla o přijetí krizových opatření, mimo jiné byla
zavedena dočasná ochrana státních hranic. Od pondělí 16. března jsou uzavřeny oba
hraniční přechody do polských obcí Rudyszwald a Tworków. Myslím si, že je to jeden
z největších důvodů, proč narůstají připomínky k výše popsané cestě „Důlky“.
Všichni z nás si cestu do zaměstnání, za nákupy, apod., chceme zkrátit co nejvíce,
a proto momentálně využíváme tuto polní cestu „Důlky“. Věřím, že toto nelehké období
KORONAVIRU COVID – 19, který zasáhl celý svět, co nejrychleji pomine a my budeme
moci opět využívat přejezdu přes sousední Polsko do Šilheřovic a postupně dále.
Děkuji za pochopení.
Werner Vyletělek, starosta

NÁVRH NA RESTAUROVÁNÍ

PÍSKOVCOVÝ LATINSKÝ KŘÍŽ S PLASTICKÝM
LITINOVÝM KORPUSEM KRISTA
U KOSTELA NANEBEVZETÍ P. MARIE V ŠILHEŘOVICÍCH

Vypracoval: Martin Bocek, restaurátor a reprodukční sochař
_____________________________________________________________________
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1. Data díla:
Dílo : Pískovcový latinský kříž s plastickým litinovým korpusem Krista
Dobové určení : konec 19. St.
Umístění : U kostela Nanebevzetí p. Marie v Šilheřovicích
Materiál : Středně zrnitý pískovec ( v současné době pod vrstvou
barevného nátěru )
Rozměry : 420 x 75 x 60 cm
2.Úvod
Kříž je vystavěn na novodobém betonovém základu. Na obvodový článek
profilovaného stupně navazuje spodní část trnože s jednoduchou profilovou
sinou, z níž vystupuje prostý hranolový sokl. Tento sokl je překryt
přesazenou bohatě profilovanou římsou, na níž navazuje zúžená část
soklového nástavce a patky dříku latinského kříže. V místě křížení dříku
a břevna kříže je osazen plasticky propracovaný litinový korpus Krista.
Materiálem kříže je středně až hrubě zrnitý pískovec, který je však svými
fyzikálně chemickými vlastnostmi velmi nevyhovující. Z těchto vlastností
kamenného materiálu pramení veškerá poškození. Vlivem uzavření
difuzních pórů kamene barevným nátěrem a střídání povětrnostních vlivů
dochází k povrchovému narušení struktury kamene a k jeho pozvolnému
vydrolování a vyplavování pojivových složek , jehož následkem dochází
k rozsáhlé korozi kamenného materiálu. Dá se předpokládat, že celek kříže
je dále plošně znečištěn tmavými depozity a zčernalými síranovými
krustami v místech dešťových stínů.
Plošně se vyskytují nevhodné a nevyhovující vyžilé cementové vysprávky
z předchozích zásahů a vydrolené spáry. V rámci mechanického procesu
zvětrávání lokálně dochází ve strukturálně oslabených místech k tvorbě
trhlin a prasklin v kameni.
Vysoký podíl na korozivním procesu kamene nese uzavření difuzních spár
kamene zatavenými zčernalými krustami a již zmíněným nevhodným
barevným nátěrem.
Nasákavost materiálu je značná, materiál absorbuje značné množství jak
stékající, tak i vzlínající vody a tím následně dochází k projevům velmi
negativních a památku ohrožujících jevů – ke zvýšené drolivosti,
sprašování povrchu, tvorbě trhlin a následnému odlučování tenkých vrstev
materiálu.
2.1. Původní stav - charakteristika poškození
Stav kříže je nutno hodnotit jako havarijní.
Povrch kříže je pokryt již krakelujícím barevným nátěrem a aktivním
biologickým napadením, především zelenými zrněnkami, které narušují
povrchovou strukturu kamenného materiálu. Na místech, kde dochází
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k odmytí a odplavení tohoto znečištění jsou patrné jemné, do hloubky
5 - 15 mm vzniklé výdroly kamene.
V povrchové struktuře kamenného materiálu pod barevným nátěrem jsou
silně penetrovány prachové depozity, u těchto prvků v podstatě celoplošně,
a to ve vysoké intenzitě.
Povrch kamenného materiálu je souvisle pokryt vpitými prachovými
nečistotami a silnou intenzivní černou síranovou krustou nestejné intenzity.
Spodní obvodový článek stupně byl necitelně přebroušen diamantovým
brusným nástrojem. Otevřené spáry byly naprosto nevhodně vyplněny
silikonovým tmelem.
Díky těmto vlivům a především pak díky špatným fyzikálně chemickým
vlastnostem použitého materiálu dochází k silnému narušení kamenného
materiálu, které se projevuje celkovou degradací – materiál sprašuje, drolí
se a odpadává po vrstvách. Nesoudržnost materiálu se projevuje (díky
nekvalitnímu chemickému složení horniny a její reakcí s povětrnostními
vlivy) zvýšenou četností trhlin, které jsou patrny na kříži v okolí břevna a
dříku kříže římsách i soklových částech. Stav těchto prvků lze hodnotit jako
havarijní. Na modelacích profilaci i rovných plochách dochází k odloučení
materiálu v síle od několika milimetrů až po několikacentimetrové
fragmenty. Na postižených odpadlých místech dále hrozí zatékání a tím
ohrožování kompaktnosti dalších partií kamene. Tato velmi nepříjemná a
nebezpečná eroze horniny má prohlubující se charakter. Kromě viditelných
odpadlých ploch je na povrchu kamene několik „ohnisek“ další degradace,
tedy míst, kde dochází k tvorbě trhlin, k vyplavování pojivové složky
kamene, k tvorbě dutin a tím k předpokladu dalšího odloučení hmoty.
3. Průběh restaurátorského procesu
S ohledem na dochovaný stav sakrální památky, její kulturně-historický
význam, lokalizaci a prezentaci je doporučeno provést komplexní
restaurátorský zásah. Ten by měl uvést celek kříže do takového stavu, aby
byla zajištěna jeho další existence a dobře odolával všem vnějším
činitelům.
Cílem zásahů je tedy obnovit význam díla, dát mu možnost znovu fungovat
v rámci svého určení při zachování a respektování jeho autentických
hodnot.
Před započetím restaurátorských prací bude proveden detailní
restaurátorský průzkum s odběrem vzorků pro chemicko-fyzikální rozbor,
který bude nejprve zaměřen na snímání nevhodných barevných nátěrů.
Pro optimální průběh jednotlivých restaurátorských kroků budou po zjištění
stavu kamene a zbytků povrchových úprav odzkoušeny různé typy
snímacích a konzervačních materiálů.
Následně budou vybrány nejvhodnější prostředky pro daný materiál.
Zkoušky budou zejména zaměřeny na postupy čištění, snímání barevných
nátěrů a zčernalých síranových krust.

- 11 -

Jednotlivé etapy pracovního postupu jsou řazeny podle vzájemné
návaznosti a logiky restaurátorského procesu. Z charakteru a rozsahu
poškození památky je v průběhu restaurátorského procesu nutné provést:
3.1. Etapa čištění
Cílem je co nejšetrnější očištění povrchu památky od rušivých nečistot,
avšak za předpokladu, že nedojde k poškození povrchu. Práce probíhají
ve třech fázích:
Nejprve budou mechanicky snímány krakelující barevné nátěry, následně
pak snímání biologického napadení povrchu materiálu (mechy, zelené
zrněnky), a to mokrou cestou za pomocí měkkých kartáčů
i speciálních prostředků pro čištění biologického napadení a eliminaci
mikrovegetace (Akemi antigen + preventivní biocidní prostředek Porosan).
Dále pak bude odstraněno či potlačeno znečištění vpitými prachovými
nečistotami ve struktuře materiálu a rovněž tmavé krusty, rušící celkové
estetické vyznění díla s jeho detaily. Dočištění povrchu bude prováděno
metodou mikrotryskání pomocí velmi šetrných abraziv – jemně mletých
bílých korundů. Tento materiál umožní kvalitní očištění povrchu bez
jakéhokoliv poškození. Cílem této etapy není absolutní dočištění povrchu,
které by mohlo místy eventuálně poškodit povrch, ale čištění prováděné jen
do té míry, která neporuší a neohrozí povrch památky.
3.2. Etapa neutralizace povrchu
Na kříži bude proveden odsolovací zábal, jenž zmírní koncentraci
migrujících solí u povrchu materiálu a tím i zabrání nárůstu černých krust.
Bude
proveden
v místech,
kde
docházelo
k vysrážení
solí
u povrchu nebo v místech, kde dochází k tvorbě rezavých skvrn. Tato místa
budou důsledně oplachována aerosolem destilované vody, čímž dojde
k postupnému odmývání zasolených partií. Závěrem bude provedena
neutralizace kyselého prostředí materiálu napouštěním povrchu slabým
roztokem vápenné vody.
3.3. Etapa konsolidace kamenného materiálu
Proběhne po důsledném (ale šetrném) očištění kamene, po jeho řádném
vyschnutí, za dodržení všech technologických postupů nutných k úspěšné
konsolidaci (teplota, vlhkost apod.).
Na této etapě, resp. na kvalitě jejího provedení jsou závislé následující
etapy, především doplnění chybějících částí.
V první fázi bude provedeno opakované napuštění kamene prostředkem
na bázi organokřemičitanů (na bázi esterů kyseliny křemičité), který zpevní
jeho strukturu a zamezí do budoucna jejímu rozpadu, trhliny
a praskliny v materiálu budou injektovány pomocí zahuštěných
organokřemičitých zpevňovačů s rozptýlenými minerálními plnivy (křemičitá
moučka).
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Ke konsolidaci bude použito prostředků s postupně se zvyšující koncentrací
(podle množství vylučovaného gelu). Bude použito kvalitních, v praxi
prověřených prostředků firmy Remmers.
Větší defekty (praskliny, trhliny) na podstavci a soklu a zejména četné
dutiny, které se nacházejí pod uvolněnými tenkými vrstvami kamene
s vyplaveným pojivem, budou injektovány minerálními plnivy zahuštěnou
akrylátovou pryskyřicí Paraloid B72, a to v několika po sobě jdoucích
krocích, podle hustoty konsolidačního prostředku, od nejřidšího
po nejhustější s přídavkem křemičité moučky a anorganických pigmentů.
3.4. Etapa doplněníchybějících částí
Bude provedeno doplnění chybějících částí, a to na všech architektonických
prvcích (plochy, rohy, hrany, profilace). Umělý kamenný materiál bude
nanášen přímo, na silně exponovaných místech na armatury
z nekorodujícího materiálu. Tyto armatury budou použity na doplnění
defektů na profilaci římsy, na rozích. Doplnění bude prováděno v umělém
kamenném
materiálu
respektujícím
strukturu,
složení
a barevnost originálu kamene. Všechny směsi umělého kamenného
materiálu budou ještě lokálně přibarvovány anorganickými, na světle
stálými pigmenty podle okolní barevnosti. Cílem bude co nejvěrohodnější
zapojení doplňku k originálu kamene v daném místě tak, aby již nemusel
být výrazněji patinován. Nanesené doplňky budou po nanesení a vytvrdnutí
povrchově opracovány do požadovaného tvaru a struktury. Menší
opotřebení vzniklé působením času a tvořící jistou patinu bude ponecháno
nedoplněno, jako přirozená součást stárnutí památky.
Rozsáhlejší defekty budou vyspraveny formou vyvložkování kamenným
materiálem, který se co nejvíce strukturou a barevností přiblížit původnímu
kamennému materiálu.
3.5. Etapa barevného sjednocení
Nejprve budou barevně sjednocena místa doplněná umělým kamenným
materiálem, následně pak místa, jež by rušila estetické vnímání díla.
Barevná retuš má průběh lazurní retuše, tedy postupného zjemňování
daných míst velmi subtilní barevnou vrstvou, ne tedy přímým překrytím.
Bude vycházeno ze stavu barevnosti materiálu konkrétních partií kamene,
tedy i z jeho rozličnosti, není v žádném případě preferováno sjednocení
povrchu památky jednotícím „nátěrem“. Výchozím stavem před samotným
patinováním je barevnost jednotlivých částí kamene (římsy, podstavce,
soklu) po očištění od nečistot. Převažujícím tónem je okrovo béžová
barevnost, místy přecházející v partie zbarvené do šeda a do rezava (vyšší
obsah železitých příměsí v hornině). Každopádně je barevnost jednotlivých
částí interpretována dle jejich skutečné barevnosti i s ponecháním mírných
reziduí nečistot, které nebylo možné úplně dočistit.
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3.6. Kovové prvky
Kovový plastický korpus Krista z liteřiny včetně titulu I.N.R.I., bude velmi
šetrným způsobem očištěn nejmodernější metodou rotačního mikrotrýskání
za pomocí velmi jemných korundových abraziv. Následně bude povrch
opatřen základním nátěrem a finálně bude barevně polychromován
v odstínu kovářské černé s citlivým vytažením plastických povrchů velice
jemným subtilním stříbřením (popřípadě polychromie pravým plátkovým
zlatem).
Kovové prvky (kotvy), budou očištěny stejným způsobem, jako plastický
korpus Krista, ovšem ošetření povrchu proběhne tzv. pasivováním, což je
ošetření povrchu kovu, přičemž se na povrchu kovového prvku vytváří
vrstva oxidu kovu, který dále neoxiduje. Povrchová polychromie je totožná
s korpusem Krista.
3.7. Závěrečná povrchová úprava
Celý povrch všech částí bude opatřen ochranným nátěrem
hydrofobizačního prostředku na bázi organokřemičitanů. Aplikace tohoto
prostředku zabrání bezprostřednímu působení vody na povrch památky.

Projekt MAP II dává dětem možnost nahlédnout pod pokličku řady činností
i profesí
Vyzkoušet si, jaké je to být (malým) badatelem, profesionálním řemeslníkem, bezpečnostním
inženýrem, zdravotníkem nebo třeba výrobcem jogurtu? Muzeum ve školách a školkách,
exkurze po zajímavých lokalitách na Hlučínsku či do firem v celém kraji? To všechno
a mnohem více si děti a/nebo žáci ze základních a mateřských škol na Hlučínsku mají možnost
vyzkoušet a zažít díky projektům Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko východ II
a Místní akční plán vzdělávání pro Hlučínsko západ II(zkráceně MAP II).
V rámci MAP II se realizuje několik desítek aktivit (projektů) převážně pro děti a žáky
či učitele, ale také rodiče. Nejzajímavější z nich bychom Vám tímto rádi přiblížili. V těchto
dnech se více než kdy jindy ukazuje, jak je důležité dbát na zdraví a zdravý životní styl.
Toho jsme si v MAP II vědomi, a proto jsme na podzim minulého roku postupně spustili
několik spřízněných aktivit pro mateřské školy. Ve spolupráci s Českým červeným křížem
Opava pořádáme vzdělávací program Méďa zdravotník na hřišti, kde si děti interaktivní
a hravou formou osvojí zásady první pomoci a nacvičí si způsoby ošetření, a to i včetně
masáže srdce na figuríně. Během podzimních a zimních měsíců navštívila s programem Pes
přítel člověka každou školku paní Šárka Blokeschová spolu se svými fenkami, které mají
složeny canisterapeutické zkoušky.
A postupně také do každé mateřinky zavítají zoubkové víly – dentální hygienistky z kliniky
TREEDK v Opavě, které budou děti ve skupinkách a individuálně instruovat, jak si
správně očistit zoubky. Každé dítě si z edukačního programu Povídání se zoubkovými
vílami aneb Čistý zoubek, zdravý zoubek odnese kartáček, malý balíček dentálních
pomůcek a leták pro rodiče. Na zdravý životní styl dětí se pak zaměří lektoři a studenti
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ze Střední školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice (pro Hlučínskovýchod) a z Gastrocentra při Slezské univerzitě v Opavě (pro Hlučínsko-západ). Děti
dostanou - jako v potravinářské výrobě - ochranné čepice a vyzkouší si přímo samy
kompletní proces výroby jogurtu, včetně měření jeho teploty. Další den jim paní učitelky
do jogurtu přidají marmeládu, kterou od lektorek obdrží, a zdravý, vlastnoručně vyrobený
jogurt mohou sníst.
Děti si rovněž mohly a mohou vyzkoušet řadu pokusů díky aktivitě zaměřené na rozvoj
kompetencí v polytechnickém vzdělávání s názvem Malý badatel. Jednu z dílčích aktivit Malý badatel aneb Začínající chemici - pořádáme ve spolupráci se zástupci a studenty
z Katedry chemie Ostravské univerzity. Všem malým účastníkům je zapůjčeno bílé triko
s potiskem Malý badatel, každé dítě navíc obdrží ilustrovanou brožurku s dalšími
jednoduchými pokusy na doma. V rámci Malého badatele mohly děti absolvovat také
zábavně-vzdělávací program Prima pokusy, kde si zkusily vyrobit například i barevnou
chrlící sopku. Od nového školního roku chystáme v každé mateřince polytechnické
odpoledne rovněž pro rodiče s dětmi. Děti ve školkách a žáci prvních stupňů ZŠ dále zažili
interaktivní a vizuálně atraktivní Science show aneb zábavné divadlo fyziky a chemie, díky
němuž mohli mladí diváci snadněji pochopit podstatu a příčiny řady překvapivých
fyzikálních jevů.
A s polytechnickými činnostmi nekončíme. Ve spolupráci s lektory z Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava chystáme pro žáky základních školy dalším školním roce
praktické ukázky vybraných experimentů, měřicích úloh a přístrojů používaných
v bezpečnostním inženýrství. Prostřednictvím jednoduchých pokusů budou lektoři
zábavnou formou demonstrovat fyzikálně-chemické principy jevů jako hoření, hašení,
výbuch či chování (ne)hořlavých plynů, interakce světelného záření s látkou a další. Také
žáci základních škol si budou moci díky pestré nabídce Prima pokusů rozšířit své obzory
na poli chemie, fyziky, matematiky či přírodopisu. Kromě jiného se mohou dozvědět i to,
jak vyrobit fakírské lůžko či nenewtonovskou kapalinu nebo si dokonce zahrát
na detektivy!
Velký úspěch mezi žáky (ale i pedagogy) sklidily Řemeslné dílny pořádané v kulturních
a obecních domech či školních tělocvičnách. Žáci nižšího stupně si na několika stanovištích
vyzkoušeli řemeslné činnosti zaměřené na bezpečnost práce a požární ochranu,
pokrývačství (pokládka krytiny a zkouška vodou), kominictví (čištění komínu a seznámení
se s měřicí a inspekční technikou), životní prostředí a spalování paliv a také práci
s rozličným ručním nářadím (AKU nářadí, řezivo, plátky, vrtáky) i šroubování metrických
matic. Lektorování se ujali přímo místní řemeslníci. Autorem nápadu je pan Jiří Bolacký
ze Služovic, profesí kominík.
Také díky zapojení místní komunity, především díky stolaři panu Brunovi Fabiánovi
z Oldřišova, obdržely na přelomu roku všechny mateřské školy zapojené v projektu MAPII
dětský pracovní ponk včetně svěráků a boxu s nářadím. Ponky do školek jsou prvním
krokem a dílčí aktivitou (mikro)projektu s názvem Malí bajslíři zaměřeného na rozvoj
technického myšlení, kreativity a fantazie. Do každé školky budou průběžně dojíždět
lektoři, kteří s dětmi v rámci dílniček – a s využitím ponků – budou vyrábět několik
vlastnoručních výrobků. Součástí aktivity jsou taktéž řemeslné workshopy pro paní
učitelky.
A protože jsme na „Prajzské“, nezapomínáme ani na téma regionální identity. Koncem
loňského léta byl vyhotoven Vlastivědný kufřík, který obdržela každá základní škola
na Hlučínsku a jehož ústředním motivem jsou prameny. Účelem je představit žákům
spektrum různorodých pramenů, resp. autentických substitutů z Hlučínska a jejich
prostřednictvím zpřítomnit minulost interaktivní formou. Pramenů, a souvisejících
tematických okruhů, je přesně 20. Učitelé a žáci v kufříku naleznou třeba 3D model
Landecké venuše, historické délkové míry, soubor odlitků pečetí, středověký pergamen,
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úryvky ze starých slabikářů, výtisky starých místních novin, jízdní řády, karikatury,
propagandistické tiskoviny k volbám, soubory historických fotografií, fragmenty
potravinových lístků, dopisy či úmrtní oznámení padlích ve válce, agitační plakáty z 50. let
a další. Součástí je také metodika a pracovní listy. Kufřík je primárně určený pro výuku
na vyšším stupni, v rámci některých témat jej ale využijí i na stupni nižším.
Druhý typ kufříku - tentokrát putovní (zápůjční) s názvem Malýmulař – je určen pro
předškolní děti a žáky nižšího stupně. Prostřednictvím rozmanitých aktivit a s pomocí
zajímavých předmětů (cihla, náčiní zedníka, skládací model kaple, skleněná vitráž),
fotografií a pracovních listů se děti – za účasti lektorky z Muzea Hlučínska – seznámí
s postupem výroby pálené cihly, s povoláním zedníka (mulaře), s různými typy staveb
a jejich funkcí. Sestaví si dřevěný model strahovické kaple, a poznají tak tuto stavbu
podrobněji.
Až do konce realizace MAP II, tj. do června 2021, bude autorský tým pod vedením Radima
Lokoče a Jiřího Nemináře pracovat na největším projektu – Vlastivědě Hlučínska. Ten
zahrnuje tvorbu učebnic a pracovních listů pro nižší i vyšší stupeň ZŠ, exkurze žáků
do vybraných lokalit Hlučínska a vznik webového portálu. Web bude nasycen řadou
didaktických pomůcek a historických pramenů, jako jsou mapy, fotografie, audio –
a audiovizuální záznamy, kvízy, hry, animace (např. postup válečné fronty, rozrůstání
železnic či stavba vesnic), metodiky a další. V rámci tohoto rozsáhlého projektu o Hlučínsku
bude zveřejněno i množství doposud neznámých a nepublikovaných dokumentů.
Průvodkyní na webu, ale také přímo v některých animacích či kvízech bude typická
„prajzskáčetka“ Truda.
Na podzim letošního roku pak budou mít místní učitelé možnost prohloubit své jazykové
dovednosti v kurzech prajštiny, které povede známá regionální spisovatelka, paní Eva
Tvrdá.
Projekty MAP II navazují na předchozí dvouleté MAP I – tyto projekty realizuje v našem
regionu Místní akční skupina Hlučínsko a jsou financované z prostředků Evropské unie.
Informace o projektu a kompletní přehled (katalog) všech aktivit naleznete
na www.mashlucinsko.cz/projekty-a-vyzvy/map-mistni-akcni-plan-ii/ či na Facebookovém
profilu Místní akční skupina Hlučínsko z.s. - Mapy II. Jste-li pravidelným divákem TV
Hlučínsko, pak Vám jistě neunikly reportáže z našich akcí. Přestože nám současná doba
nepřeje, těšíme se, až budeme moci od nového školního roku opět spustit všechny
naplánované akce a aktivity!
Za tým MAP II
Hana Paverová
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Foto ze Science show v ZŠ dr. Miroslava Tyrše.

Foto z aktivity Méďa zdravotník na hřišti v ZŠ a MŠ Bolatice.
Autor fotografií: kolektiv MAS Hlučínsko.

Mažoretky MK BALLERISIMO Hlučín sbírají úspěchy, jsou mezi nimi i holky
ze Šilheřovic!
I přes to, že letošní sezóna mažoretkového sportu byla v důsledku koronavirové pandemie
pozastavena, zvládly se mažoretky z klubu MK Ballerisimo Hlučín zúčastnit dvou
významných soutěžích. Klub Ballerisimo Hlučín navštěvují i děvčata z Šilheřovic. Velmi
nadějnou závodnicí a obrovským talentem mažoretkového sportu je desetiletá Petra
Čejková, která má za 4 roky působení v MK Ballerisimu Hlučín již nejen stovky medailí,
ale také mnoho cenných titulů z mistrovských soutěží. Petra je Vicemistryní Evropy
v mažoretkovém sportu v jedné z nejprestižnějších disciplín - sólo s hůlkou. Je mimo jiné
také několikanásobnou Mistryní České republiky ve skupinových sestavách, ale také
například Vicemistryní světa v mažoretkovém sportu. Ani v letošní sezóně tomu nebylo
jinak. I přes to, že se mažoretky z úspěšného klubu MK Ballerisimo Hlučín stihly zúčastnit
- 17 -

pouze dvou soutěží, na obou bodovaly a patřily k nejlepším týmům. Petra si z těchto dvou
soutěží odvezla celkem 17 medailí, což je nejvíce ze všech členek klubu MK Ballerisimo
Hlučín, ale také nejvíce ze všech děvčat na Hlučínsku, které se tomuto sportu věnují
a zúčastnily se soutěží v této sezóně.
Nejinak si vedla i další závodnice ze Šilheřovic. Ve starší kategorii juniorek (dívek ve věku
12-14 let) úspěšně závodí i další slečna z Šilheřovic, Andrea Búllová. Má na svém kontě
rovněž nespočet medailí a titulů, mezi ty nejvýznamnější patří titul Vicemistryně České
republiky a Vicemistryně Evropy v mažoretkovém sportu. Andrejka si letos poprvé
vyzkoušela tancovat sólovou kategorii. I ona letos ze dvou soutěží přivezla několik medailí.
Obě děvčata ze Šilheřovic - Andrejka i Peťulka - jsou členkami mažoretkového klubu MK
Ballerisimo Hlučín již několik let. Díky svým trenérkám a píli, se kterou k tréninku
přistupují, mají před sebou slibnou budoucnost v mažoretkovém sportu. Jejich trenérky
o obou děvčatech tvrdí, že díky talentu, energii a zodpovědnému přístupu k tréninkům mají
Petra i Andrea před sebou slibnou sportovní kariéru. To vše pod záštitou a zázemím
největšího klubu mažoretkového sportu na Hlučínsku.
MK Ballerisimo Hlučín je sportovní klub, který se v Hlučíně věnuje již 5 let
mažoretkovému sportu. Děvčata od 4 let zde trénují nejen práci s hůlkou a třásněmi,
ale také gymnastiku, baletní průpravu a tanec. To vše totiž potřebují, aby uspěly
v moderním mažoretkovém sportu. Ten je v dnešní době již zcela jiný, než ho známe
z dřívějška. Dechovou hudbu vystřídala moderní hudba, uniformované kroje nahradily
moderní kostýmy plné třpytu a lesku. Mažoretky MK Ballerisimo Hlučín právě přijímají
všechna děvčata, která by chtěla patřit do rodiny Ballerisima. Pokud hledáte pro svou
dcerku moderní dívčí sport, skvělou partu kamarádek, zkušené trenérky a rodinnou
atmosféru klubu, je pro vás MK Ballerisimo Hlučín tou správnou volbou. Ballerisimo
přijímá všechna děvčata od 4 do 15 let, které rády tancují a nevydrží dlouho sedět!
Náborové tréninky se konají celý květen, červen, červenec a srpen - každé úterý od 16:0017:30 v tělocvičně ZŠ dr. M. Tyrše v Hlučíně. Kapacita míst v klubu je omezená,
s přihlášením tedy neváhejte. Více informací získáte na webu klubu: www.ballerisimo.cz.
Těšíme se na vás!
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CHARITA HLUČÍN

Charita Hlučín děkuje za podporu během epidemie
Modlitby, nabídky pomoci, ochranné prostředky, dary. Tím vším nás během epidemie
podporujete. Rádi bychom touto cestou vyjádřili naše velké poděkování. I díky této
podpoře jsme mohli být během těžkého období nablízku lidem, kteří jsou nemocní
a osamocení, odkázáni na pomoc našich zdravotních sester, pečovatelek a osobních
asistentek.
Od nástupu epidemie jsme dělali vše pro to, abychom naše služby nepřerušili. Naštěstí se to
podařilo. Kromě sociálně terapeutické dílny, kterou uzavřelo vládní nařízení a ve které
probíhalo šití roušek, byli charitní pracovníci denně s našimi klienty. Ať už přímo v jejich
domovech, tak v našem charitním domově pro seniory.
Těžko hledám slova, která by dokázala vyjádřit mou obrovskou vděčnost a poděkování
našim charitním pracovníkům, a to napříč celou organizací. Neutekli a zůstali v první linii.
S vědomím toho, že i přes přísná preventivní opatření se mohou nakazit a ohrozit tak sebe
i své blízké. Denně prokazují obrovskou odvahu a odhodlání. Nebojím se je označit slovem
„hrdinové“. Pandemie nám znovu odhalila, jak jsou zdravotnické a sociální služby pro
společnost důležité a že bychom si měli vážit a náležitě odměnit lidi, kteří v této oblasti
pracují.
Přijali jsme desítky opatření, abychom ochránili klienty i naše pracovníky před nákazou.
Jejich zavádění, ať už v domově pro seniory nebo v domácí péči bylo a je velmi náročné.
Technicky i finančně. Vzhledem k tomu, že našimi klienty jsou zejména senioři, tedy
nejohroženější skupina, přistupujeme ke všem opatřením s maximální pečlivostí.
Velké poděkování patří Moravskoslezskému kraji za pomoc s ochrannými pomůckami
a také městům a obcím Hlučínska za skvělou a konkrétní spolupráci.
Pavel Sobol, ředitel Charity Hlučín

EKOLOGICKÁ PORADNA
Vysloužilá elektrozařízení patří na sběrná místa, aby nezamořila životní prostředí
„Úsporky“ do koše nepatří
Když doslouží klasická wolframová žárovka, obvykle putuje do koše. V domácnostech jsou
však v posledních letech „wolframky“ postupně nahrazovány úspornými světelnými zdroji:
jde zejména o lineární, kompaktní úsporné zářivky či LED žárovky. Jejich předností je,
že vydrží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % méně elektřiny než klasické žárovky.
Obsahují však druhotné suroviny a zářivky i velmi malé množství toxické rtuti. Proto, když
doslouží, nesmějí se vyhodit do koše, ale je potřeba odevzdat je k odborné recyklaci, kterou
zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP.
„Při ukládání většího množství úsporných světelných zdrojů na skládkách komunálního
odpadu dochází k únikům rtuti do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvětluje Matěj Man
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z organizace Arnika. Vyšší koncentrace rtuti mohou znečistit půdu i vodu, v níž se rtuť
může transformovat do organické formy, která je obzvláště nebezpečná pro nervovou
soustavu lidí i zvířat.
Postaráme se i o starou elektroniku
EKOLAMP v rámci zpětného odběru zdarma sbírá a recykluje nejen světelné zdroje,
ale od ledna 2019 rozšířil své služby i na další elektrozařízení. Nově se tak postará
například o vysloužilé domácí spotřebiče, spotřební elektroniku, elektrické hračky, nástroje
nebo vybavení pro volný čas a sport.
Kam s nefunkčním elektrozařízením?
Vysloužilé zářivky či nefunkční elektrozařízení je třeba odnést do sběrného dvora, nejbližší
prodejny elektra či do označených sběrných nádob, které se nacházejí na řadě míst po celé
České republice. EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4400 sběrných míst.
Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci starého elektra se dozvíte
na www.ekolamp.cz.
Sběrný dvůr, který se v Šilheřovicích nachází, je otevřen na Střední 305 od
8:00-15:00 hodin. Sběrný dvůr je dostupný jak občanům, tak živnostníkům
podnikajícím v katastru obce.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Vybraní žáci se zúčastnili recitační soutěže v Hlučíně
I letos se naše škola zúčastnila recitační soutěže okrskového kola dětské scény v Hlučíně,
která se konala 13. 2. 2020. I přes konkurenci, která byla velká, si naši recitátoři vedli
skvěle a neměli trému. Všem moc blahopřejeme!
Mgr. Hana Čížková
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Domácí farma aneb Pořad o zvířatech
V úterý 18. února 2020 měly děti mateřské školy možnost předvést své znalosti z oblasti
domácích zvířat. Poznávaly dospělá zvířata a pojmenovávaly jejich mláďata, zahrály si hru
„Na štronzo“ s tancující kravičkou a vybarvily si obrázek, který za odměnu dostaly.
Marcela Šlosárková
učitelka MŠ

Žáci se vydali za poznáváním přírody
V úterý 18. 2. 2020 se žáci 2. a 4. třídy zúčastnili mimořádné aktivity zaměřené na orientaci
a pohyb v přírodě. Jako praví indiáni se přemísťovali mezi stanovišti indiánskou chůzí,
hledali různé způsoby stopování zvířat, poznávali druhy ptáků podle peří, přivazovali
nepřátele ke stromům, procvičovali znalosti z přírodovědy, prvouky či tělocviku. Všechny
aktivity provázelo nadšení a také pěkné počasí. V závěru akce pak paní učitelka Petra
Fojtíková a pan učitel Petr Machej práci skupin vyhodnotili a vyhlásili vítěze.
Mgr. Petra Fojtíková
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Projektový den v rámci volby povolání
V úterý 18. 2. 2020 se žáci 9. třídy naší školy v rámci projektového dne zúčastnili exkurze
na Střední průmyslové škole v Ostravě – Vítkovicích. V první části exkurze se seznámili
s odbornými učebnami a dílnami, ve kterých studenti střední školy uvádějí své teoretické
poznatky do praxe. Následně si mohli sami vyzkoušet v učebně informačních technologií
prostřednictvím PC a využitím programu Autodesk Inventor trojrozměrný nákres stojanu
na mobilní telefon, což bylo velice zajímavé a podnětné. Poté žáci získali informace
o jednotlivých studijních oborech, obdrželi přehledné brožury a informační letáky.
Ve druhé části exkurze měli možnost přímo v praxi zhlédnout opracování plechu a trubek
moderními technologiemi, a to u vítkovické firmy Vaněk.
Mgr. Lucie Plačková

Méďa zdravotník
Ve středu 19. 2. 2020 se děti mateřské školy zapojily do pořadu s názvem Méďa zdravotník.
Zahrály si tak na lékaře a zdravotní sestry, když si samy dokázaly obvázat fingovaná
zranění. Poté lepily do vyznačeného tvaru natrhané kousky papíru, z něhož vytvořily
červený kříž - znak zdravotnictví.
Zvídavé děti se nemohly dočkat, až se dozví, s čím kamarád Méďa přijde. A zklamané
opravdu nebyly! Poutavou formou se tak dověděly, jak se chovat např. na veřejném
pískovišti, nebo jak pomoci člověku v bezvědomí. Dokázaly, že mají hodně znalostí o tom,
na jaká důležitá telefonní čísla by v případě nutnosti měly zavolat. Vyzkoušely si oblečení
zdravotníků, zasoutěžily si při skládání puzzle nebo navlékání ochranných rukavic.
Poté se samy staly pacienty a zkusily si obvázat koleno, aby vzápětí mohly ošetřit dospělou
osobu. Velmi zajímavé bylo poslouchat tlukot vlastního srdce nebo tlukot srdce
svého kamaráda, zajistit osobu do stabilizované polohy a pokusit se o masáž srdce
na figuríně.
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Na malé zdravotníky dohlížel Méďa zdravotník, který poté všechny děti za jejich znalosti
a praktické umění náležitě pochválil. Děti byly odměněny sladkostí a omalovánkou,
ale především si do života odnášely potřebné zkušenosti.
Marcela Šlosárková
učitelka MŠ

Děti MŠ byly malými badateli
Dne 21. února proběhl v mateřské škole program s názvem Malý badatel. Děti si na jedno
dopoledne vyzkoušely, jaké je to být chemikem a dělat pokusy na různé způsoby s využitím
obyčejných potřeb, jako je např. mouka, sůl, cukr...
Děti si tak měly možnost vytvořit lávovou lampu, barevný roztok z kostkového cukru,
tornádo ve skleničce s barevnou vodou, modelínu a vyzkoušet si tak spoustu dalších pokusů,
a to vše pod dohledem zkušených lektorů z Katedry chemie Ostravské univerzity.
Eva Kačmářová
učitelka MŠ
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Výlet na haldu Ema
V sobotu 22. 2. 2020 se skupina šilheřovických turistických nadšenců vypravila do Ostravy.
Rozhodla se společně vystoupit na haldu Emu (324 m n. m.). Tohoto výletu, který pořádala
Základní škola a mateřská škola Šilheřovice, se zúčastnilo celkem 24 dětí a doprovázelo
je 12 dospělých.
Ačkoli bylo větrno a trasa zpočátku vedla nepříjemným blátem, rozhled z haldy stál zato.
Moravskoslezskou metropoli jsme měli jako na dlani. Děti se dozvěděly zajímavé informace
o Ostravě i haldě samotné.
Po sestupu kolem doutnajících skulin (halda stále pracuje a uvnitř je kolem 1500 OC) jsme
si všichni dali svačiny a ve smíšených skupinkách zahráli hry i vědomostní kvíz. Do soutěží
se s nadšením a dobrou náladou zapojili také přítomní rodiče dětí. Cestou zpět, směrem
k autobusové zastávce, jsme prošli centrálním městským parkem v srdci Ostravy s názvem
Komenského sady.
Děti byly značně unavené, proto si zasloužily velkou pochvalu. Celkově totiž ušly 9 km!
V autobuse se pak právem některým klížila víčka. Nicméně reakce dětí i rodičů na výlet
byly nadšené a už teď se mnozí těší na další podobnou akci. Děkujeme všem zúčastněným
a brzy zase na viděnou!
Mgr. Petra Fojtíková
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Devátá třída tančila na plese
V sobotu 22. února 2020 se žáci 9. třídy naší školy představili v Kulturním domě
v Šilheřovicích svým tanečním vystoupením na plese pořádaném u příležitosti Pochování
basy. S paní vychovatelkou Ivetou Koperovou připravili velmi pěkný program. Děkujeme
všem účastníkům za reprezentaci školy!
Mgr. Pavla Kačmářová
zástupkyně ředitele ZŠ a MŠ Šilheřovice

Prožili jsme DEN OFF-LINE
V pátek 28. února 2020 se naše Základní škola a mateřská škola v Šilheřovicích poprvé
zapojila do DNE OFF-LINE a vrátila se tak do doby téměř „předpočítačové“. V tento den
jsme na 24 hodin vypnuli telefony, počítače, tablety a ponořili se do technické minulosti.
Je to neuvěřitelné, ale ještě před zhruba 30 lety jsme uměli přežít bez mobilních telefonů,
internetu a počítačů. Dnes už si to ani neumíme představit!
V rámci projektového dne měli žáci možnost zamyslet se nad tím, jak moderní technologie
(počítače, internet a mobilní telefony aj.) pohlcují náš volný čas, jak změnily náš život,
do jaké míry jsme na nich závislí, a že máme velké problémy si bez nich poradit. Se svými
vyučujícími si žáci povídali o tom, jak se žilo v minulosti, kdy lidé tyto technické
vymoženosti k dispozici neměli a jak si bez nich dokázali poradit. Poté byly pro ně
připraveny zajímavé úkoly, na nichž společně pracovali. Po skupinách se pak střídali
v učebně, která se toho dne stala malým muzeem plným vzácných historických exponátů.
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Viděli např. staré psací stroje, meotar, magnetofony, první telefony, vážící přístroje
a závaží, původní žehličky, staré automapy a mnoho dalších prostředků, které svého času
usnadňovaly práci a dnes jsou přežitkem doby.
Děkujeme paní učitelce Mgr. Zdeňce Komůrkové za náročnou přípravu celého
projektového dne a dále všem, kteří se podíleli na tvorbě historické místnosti, ať už
zapůjčením různých exponátů nebo samotnou pomocí na instalaci výstavy! Děkujeme také
žákům, kteří se nebáli a s výzvou být off-line se statečně utkali!
Mgr. Jan Pavelka
ředitel ZŠ a MŠ Šilheřovice

Bruslení v Bohumíně
V sobotu 29. února 2020 se žáci Základní školy a mateřské školy v Šilheřovicích a jejich
rodiče setkali na společném bruslení v Bohumíně. Nálada byla skvělá a všichni se dobře
bavili.
Mgr. Pavla Kačmářová

Znovuobnovení provozu MŠ a 1. stupně ZŠ
Od pondělí 25. května 2020 dojde k obnovení provozu naší mateřské školy a také 1. stupně
základní školy. Veškerá činnost s tím spojená bude z důvodu pokračujících
epidemiologických opatření probíhat za přísných hygienických a bezpečnostních zásad.
Kdo své dítě do řádného termínu (18. května) nestihl nepřihlásit, nemůže již do konce
tohoto školního roku tak učinit!
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Stavební úpravy ve škole pokračovaly i v době pandemie
Ani v době pandemické krize jsme nezaháleli. Na obou budovách základní školy
se prováděly stavební úpravy. Na vyšším stupni se započalo s rekonstrukcí nevyužívané
učebny, která bude sloužit jako odborná učebna přírodních věd, zejména pak fyziky
a chemie.
V areálu nižšího stupně bylo dokončeno nové multifunkční hřiště. Tímto srdečně zveme na
jeho slavnostní otevření, které se uskuteční v sobotu 30. května od 16:00 do 19:00 hodin!
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SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ ŠILHEŘOVICE

Poděkování
Dne 15. února 2020 se uskutečnil Hasičský ples.
SDH Šilheřovice děkuje sponzorům, kteří přispěli do tomboly svým darem, a to:

Obec Šilheřovice
Jan Svěrkoš
Lesny Ostrava s.r.o., Marek Obrusník
manželé Silvie a Radek Kaňovi
Zámečnictví Petr Hruška
Autodoprava Tomáš Rzidky
KAMACAR servis s.r.o.
Manželé Iveta a Jan Čecháčkovi
Pekárna M + K
IB kuchyně
Střední škola hotelnictví, gastronomie a
služeb SČMSD s.r.o.
Obchodní družstvo TEMPO
Rothschildova cukrárna
Krámek NA NÁVSI
Restaurace a penzion „ NA NÁMĚSTÍ“
Manželé Alena a Martin Fulnečkovi
Manželé Radmila a Miroslav Piskallovi
Autoservis a pneuservis Martin Adamčík
Stolařství Petr Krzikalla
Manželé Jarmila a Jiří Thomasovi
Klempířství Radek Hofrichter
Stolařství Hudeček
Kadeřnictví Klára Křefká
Manželé Jana a Karel Matuškovi
KDU – ČSL Šilheřovice
Sdružení rybářů Šilheřovice
Lesy ČR
Elektro Hať
p. Vilibald Thomas
manželé Robenkovi
manželé Machalovi
p. Pavel Sedlař
manželé Mučkovi
p. Roman Rumpa
manželé Klapcovi
manželé Lukovští
manželé Čurajovi
manželé Šomodi
p. Lukáš Žoffaj – Veronika Hubková

sl. KateřinaŽoffajová – Jakub Gloser
p. Tomáš Knopp – Jana Vahylová
manželé Radek a Mirka Janošovi
Stolařství Jan Miník
Med Chlebiš
p. Martin Pluhaček
p. Miloš Hofrichter
sl. Gabriela Hofrichterová
Riziko Kácení
Manželé Žoffajovi
MINORI s.r.o
p. Ondřej Čecháček
p. Tomáš Paskuda
p. Petr Mach
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

VÝSLEDKY A ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Z důvodu šíření nákazy koronaviru se z rozhodnutí FAČR zrušily všechny jarní soutěžní
zápasy od 3. ligy níž. Mužstva tedy ukončila sezónu se stejným umístěním jako na konci
podzimní části. Sezóna 2020/2021 by měla začít v polovině srpna podle plánu. O dalším
vývoji vás budeme pravidelně informovat na stránkách www.sokolsilherovice.cz.
Ještě před uzavřením hřišť však proběhly tyto turnaje:
V sobotu 15. 2. 2020 proběhl v místní tělocvičně další Mezinárodní fotbalový turnaj
minižáků (pro ročníky 2010 a mladší) "O pohár obce Šilheřovice". Turnaje se zúčastnilo
pět týmů: LKS Tworków I, LKS Tworków II, TJ Slávia Píšť, TJ Sokol Hať a TJ Sokol
Šilheřovice
Výsledky: Šilheřovice – Píšť 4:0, Šilheřovice – Tworków I 0:1, Šilheřovice – Tworków II
0:1, Šilheřovice – Hať 2:0.
Konečné pořadí turnaje: 1. LKS Tworków II
2. LKS Tworków I
3. TJ Sokol Šilheřovice
4. TJ Slávia Píšť
5. TJ Sokol Hať
Nejlepší střelec turnaje - Slavik Piotr - 6 branek (Tworków II)
Nejlepší hráč turnaje
- Pavlik Blažej (Tworków I)
Nejlepší brankář turnaje - Paštinský Lukáš ( Hať )
V každém týmu byl oceněn také nejlepší hráč a v týmu Šilheřovic to byl Tomáš Krivačka.

O týden později 22.2. se pak uskutečnil turnaj žáků za účasti týmů FK Darkovice, TJ Sokol
Hať, TJ Slávia Píšť, TJ Sokol Štěpánkovice a TJ Sokol Šilheřovice.
Výsledky našeho týmu: Šilheřovice – Píšť 4:1, Šilheřovice – Darkovice 3:0, Šilheřovice –
Štěpánkovice 4:1, Šilheřovice – Hať 4:1. Celkově tedy žáci Šilheřovic neztratili ani bod a po
zásluze celý turnaj vyhráli. Za předvedený výkon i výsledky jim patří veliká gratulace.
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Konečné pořadí turnaje: 1. TJ Sokol Šilheřovice
2. TJ Slávia Píšť
3. TJ Sokol Štěpánkovice
4. TJ Sokol Hať
5. FK Darkovice
Hvězda turnaje - Marek Němec (Hať)
Nej střelec
- Štěpán Kubín - 6 branek (Štěpánkovice)
Nej brankář
- Ondřej Kučera (Šilheřovice)
Opět byli ocenění také nejlepší hráči svého týmu. Za Šilheřovice to tentokrát byl Kryštof
Miník.

Za přípravu a pomoc při přípravě a v průběhu obou turnajů děkujeme Magdě a Štěpánu
Kopiovi, Miroslavu a Lukáši Žoffajovým, Marcelu Janoschovi, Josefu Šilhanovi, Radce
Tylečkové, Janu a Katce Krivačkovým. Rozhodčím Denisu Lukášovi, Františku
Václavíkovi, Michalu Kristenovi a Martinu Žebrákovi, za fotografování Tomáši Paskudovi,
za administrativu paní Silvii Schullové, Lence Šomodi, Ludmile Maloňové, obecnímu úřadu
v Šilheřovicích a samozřejmě hlavnímu organizátorovi Romanu Schullovi.
Velké díky patří naším sponzorům, díky kterým můžeme pro děti uspořádat tyto turnaje.
Sponzoři turnaje: DB – TRANS, Stolařství Jan Miník, Stavby Machala, Krámek NA
NÁVSI, Restaurace NA NÁMĚSTÍ, Domácí potřeby Čecháček, Střední škola hotelnictví,
gastronomie a služeb SČMSD Šilheřovice, s. r. o., Autodoprava Fulneček, Pavel Sekanina,
Jan Svěrkoš, Miroslav Piskalla, Tomáš Kubenka, Vilibald Thomas, Spolek rybářů
Šilheřovice, Autoservis Jiří Duda, M&K pekárna, Daniel Reichel, Karel Uvíra, Kulturní
komise při Radě obce Šilheřovice, Obec Šilheřovice, Rothschildova cukrárna, Vladimír
Homola - Bobrovníky, OSTRAWINA – Radek Konečný, Petr Mach, MUDr. Daniel
Václavík, Eva a Ivo Tvrdí, Kamil Reichel, Jiří Haladej, Luboš Bečica, BEST-GIPS Miloš
Krakovka, Libor Pindur, Jiří Schindler, Martin Schubert – restaurace U Sv. Jana, Jaroslav
Hošek a Jiří Vozňak.

I přes zrušení soutěžních zápasů se uskuteční v průběhu května a června tyto přípravné
zápasy:
30.5. Šilheřovice – Darkovičky od 16:00
6.6. Šilheřovice – Věřňovice od 16:00
13.6. Šilheřovice – Píšť od 16:00
20.6. Píšť – Šilheřovice od 11:00
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Děkujeme také všem, kteří se podíleli na renovaci zábradlí a plotu kolem fotbalových hřišť
v době nucené přestávky.
Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka

INZERCE

Prodej drůbežího masa z přebytku ze dvora: KRŮTY, KUŘATA, HUSOKAČENY.
Drůbež běhá volně po trávě a v lesním porostu, je krmena šrotem, pšenicí,
ječmenem, naklíčeným obilím, kopřivami, bramborami. Maso je v kuchyňské
úpravě. Možnost bezpečného dovozu zdarma až k Vám domů.
Volejte 723 199 786
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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.

Vydal: Obecní úřad Šilheřovice, Střední 305, 747 15 Šilheřovice
Tel.: 595 054 120
Fax: 595 054 129
e-mail: urad@silherovice.cz
Epodatelna: epodatelna.silherovice@seznam.cz
www.silherovice.cz
Redaktorka: Ludmila Maloňová
Informační zpravodaj je distribuován zdarma do všech domácností v Šilheřovicích.
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