Šilheřovický zpravodaj
Březen 2016

„Vítání občánků“
12. 3. 2016

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
ani jsme se nenadáli a už na dveře buší velikonoční svátky… Dovolte nám popřát vám všem
veselé velikonoce, mokrou pomlázku a hlavně bohatou výslužku!
Ihned po svátcích nás čeká spuštění většího množství stavebních úprav v naší obci,
a to proto, že rok 2016 bude rokem „asfaltování“. Co nás tedy čeká:
- rekonstrukce autobusové zastávky „Fulneček“
- oprava chodníku podél parkové zdi v úseku Krušovice – Mléčnice
- výměna nevyhovujícího zábradlí podél potoka (ulice Horní, Střední, Dolní)
- asfaltování krajské komunikace (ulice Horní, Střední, Dolní) Správou silnice
Moravskoslezského kraje
- oprava chodníku v úseku Maštalny – fotbalové hřiště
- na ulici Kostelní proběhne výměna obrub, dokončí se kostelní zeď a udělá se nové
schodiště k budově základní školy
- asfaltování místních komunikací (ulice Sokolská, Poštovní, ulice Kostelní – I. etapa, úsek
u pana Zagorského)
Asfaltování místních cest by mělo začít v průběhu měsíce května. Kdy začne asfaltování
krajské cesty, zatím nevíme. Každopádně si vás dovolujeme vyzvat ke zvýšené opatrnosti
a požádat, abyste svá auta parkovali na svých pozemcích a místech k tomu určených!

Rádi bychom vás krátce informovali i o podaných žádostech:
- dne 7. 3. 2016 byla podána dotace v rámci CZ-PL spolupráce (oprava kinosálu)
- dne 15. 3. 2016 byla podána dotace na Ministerstvo zemědělství (oprava sochy sv. Jana)
Dále, je nám milou povinností vás informovat, že případ „Návrat ukořistěného zvonu
do Šilheřovic“ je postoupen Ministerstvu zahraničních věcí. Doložili jsme veškerou
korespondenci s německou farností, velvyslanectvím a Biskupskou konferenci a nyní už to
zůstává v rukách ministerstvech na obou stranách. Pevně věříme ve zdárný konec!

Závěrem děkujeme panu Jiřímu Nováčkovi, kterému byl udělen Zlatý kříž I. třídy za 160
bezpříspěvkových odběrů, za ochotu darovat tu nejcennější tekutinu!

Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta
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RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 2. 2016 č. 42/2016
RO schvaluje:
ad 42/2016/5 Udělit souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení
„Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu RD v lokalitě
u Zámeckého parku Šilheřovice SO C101 - KOMUNIKACE“
ad 42/2016/6 Udělení povolení zvláštního užívání místní komunikace ul. Sokolská parc.
č. 1685 v k. ú. Šilheřovice k provedení připojení splaškové kanalizace
k pozemkům parc. č. 1520/3, 1520/5, 1525/1 a 1525/2 v k. ú. Šilheřovice
ad 42/2016/7 Udělit souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení
„Souvislé opravy silnic v okr. Opava 2016: SO 115 Sil. III/4696 Šilheřovice –
průtah“
ad 42/2016/8 Znění Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
a smlouvu o právu provést stavbu Zemní kabelové přípojku NN
na pozemcích parc. č. 1542/2, 1542/29, 1679/10 a 1679/21 vše v k. ú.
Šilheřovice

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 17. 2. 2016 č. 43/2016
RO schvaluje:
ad 43/2016/2 Znění Dodatku č. 8 ke smlouvě o závazku veřejné služby uzavřené mezi
Obcí Šilheřovice, ARRIVOU MORAVA a. s. a Koordinátorem ODIS s. r. o.
ad 43/2016/4 Přidělení bytu č. 1 v bytovém domě čp. 162 na ulici Dolní p. XXXXX, nyní
bytem XXXXX, Šilheřovice, a to od 1. 3. 2016
ad 43/2016/6 Znění Dohody o neprovádění stavebních zásahů po provedení souvislé
úpravy povrchů č. OP/2/n/2016/Gr uzavřené mezi Obcí Šilheřovice
a Moravskoslezským krajem
ad 43/2016/8 Znění Smlouvy o připojení k distribuční soustavě uzavřenou mezi Obcí
Šilheřovice a RWE GasNet, s. r. o.
ad 43/2016/9a Udělit souhlasné stanovisko vlastníka komunikace ul. Sokolská k vytvoření
nového sjezdu na místní komunikaci parc. č. 1685 v k. ú. Šilheřovice
k pozemku parc. č. 1520/5 v k. ú. Šilheřovice pro výstavbu RD
ad 43/2016/9b Udělit souhlas se stavbou „Rodinný dům vč. zpevněných ploch, samostatné
garáže přípojek IS a oplocení“, na pozemku parc. č. 1520/5 k. ú. Šilheřovice
ad 43/2016/11 Pořízení traktorového návěsu BIG 5-6500 od firmy S-PROFIT OPAVA
s. r. o., Polní 5, Opava za cenu 173.900,- Kč bez DPH

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 2. 3. 2016 č. 44/2016
RO schvaluje:
ad 44/2016/2 Odprodej traktorového přívěsu SPZ XXXXX
ad 44/2016/4 Znění Příkazní smlouvy v rámci projektu „Oprava sochy sv. Jana
Nepomuckého“ uzavřenou mezi obcí Šilheřovice a jk grant s. r. o.,
Ratibořská 1651/177a, Opava
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ad 44/2016/7

ad 44/2016/8

Znění Dodatku č. 4 ke smlouvě o sdružených službách dodávky a odběru
zemního plynu ze dne 31. 12. 2012 uzavřené mezi Obcí Šilheřovice
a Pražskou plynárenskou, a. s. Národní 37, Praha 1 – Nové Město
Rozpočtové opatření č. 1/2016 předložené ekonomkou obce

RO souhlasí:
ad 44/2016/5 S účelovým peněžním darem od p. XXXXX, XXXXX ve výši 2.000,- Kč
pro Základní a mateřskou školu Šilheřovice, p. o.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 9. 3. 2016 č. 45/2016
RO schvaluje:
ad 45/2016/3a Cenovou nabídku firmy Zámečnictví a kovovýroba Hruška na výrobu
a montáž zábradlí kolem potoka v Šilheřovicích za cenu 135.960,- Kč
ad 45/2016/3b Cenovou nabídku firmy Jan Vrbický, Lipová 27, Hať na opravu chodníku
na ulici Dolní za cenu 553.775,- Kč bez DPH
ad 45/2016/3c Cenovou nabídku firmy Valdemar Kupka, Ke kovárně 61, Šilheřovice
na rekonstrukci autobusové zastávky Fulneček Šilheřovice za cenu 388.572,Kč bez DPH
ad 45/2016/3d Cenovou nabídku firmy STAVEBNÍ ČINNOST Ing. Stanislav Machala,
Maštalní 430, Šilheřovice na Chodník podél části ulice Sokolské
(před objektem maštalí) za cenu 144.851,77 Kč bez DPH
ad 45/2016/3d Cenovou nabídku firmy STAVEBNÍ ČINNOST Ing. Stanislav Machala,
Maštalní 430, Šilheřovice na rekonstrukci chodníku ulice Sokolská
(od maštalí k bytovkám) za cenu 425.525, 54 Kč bez DPH
ad 45/2016/5 Udělit souhlasné stanovisko k uzávěře komunikace ulice Horní a objízdné
trase v době konání Strassenfestu v obci Šilheřovice, a to dne 10. 9. 2016
v době od 13:00 do 21:00 hodin

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Uzavření tělocvičny
V období velikonočních svátku od 27. 3. 2016 do 28. 3. 2016 bude tělocvična uzavřena.

Výměna a opis vodoměrů
Od 29. 3. 2016 bude probíhat výměna vodoměru, a to v horní části ul. Farní. Výměna je
bezplatná, bude ji provádět pouze náš pracovník p. Verner Kolaska.
Od 29. 3. 2016 bude rovněž v naší obci probíhat opis vody, který bude provádět náš
zaměstnanec pan Jaroslav Aujezdský.
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Kontejnery na velkoobjemový odpad
budou přistaveny
v sobotu 16. dubna 2016
v době od 8:00-12:00 hodin
na parkovišti pod kostelem.
Prosíme občany, aby v tento den
neparkovali na parkovišti!

Návštěva katedrály v Ostravě spojená se mší
Kulturní komise při Radě obce Šilheřovice ve spolupráci P. Petrem Huvarem připravila
Návštěvu Katedrály v Ostravě spojenou se mší
dne 15. dubna 2016

Program:
Odjezd ze Šilheřovic:

15:30 hodin od obecního úřadu

Prohlídka katedrály:

16:15 – 17:00 hodin

Mše:

17:00 hodin

Odjezd z Ostravy:

po mši

Zájemci se mohou nahlásit na obecním úřadě do 31. 3. 2016. Pro zájemce bude připraven
autobus. Úhrada za autobus 50,- Kč/ osoba.
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
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PROVOZOVÁNÍ SKLADU NÁBYTKU
Již dva roky provozuje nezisková organizace Nová šance, z. s. v areálu bývalých kasáren
v Ostravě - Koblově Sklad nábytku pro sociálně slabé občany. Rozhodla se tak pomáhat
řešit složitou situaci rodin, které se ocitli v hmotné nouzi, jako jsou např. matky
samoživitelky, senioři či jinak potřební občané. Při výběru potřebných rodin úzce
spolupracuje s Úřadem práce - oddělením hmotné nouze, kurátory a sociálními pracovníky,
kteří zájemce o nábytek posílají s písemným doporučením. Je to proto, aby se tyto potřebné
věci dostaly skutečně těm, kteří je potřebují.
Nábytek do skladu přivážejí organizace i občané z Ostravy a okolí, ale i z dalších měst
a obcí, např. z Frýdku - Místku, Hlučína atd. Darovat je možné nábytek i bytové doplňky
a dále vše, co může ještě sloužit potřebným rodinám. Velká poptávka bývá po sedačkách,
křeslech, postelích, kobercích atd. Organizace nepřijímá pouze elektrospotřebiče
(televizory, ledničky atd.).
Pokud byste se rozhodli pomoci, můžete nás kontaktovat na telefonním čísle 733 726 442.
Provozní doba skladu nábytku je úterý a čtvrtek 15:30 až 17:30 hod. Je potřeba, abyste
na vlastní náklady darované věci přivezli do areálu Nové šance a zde již s vykládkou
a uskladněním pomůžou pracovníci a klienti azylového domu.
Sklad nábytku provozuje Nová šance na vlastní náklady, a proto bude ráda za jakýkoli
příspěvek (č.ú.: 1648962389/0800).
Všem, kteří se rozhodnete pomáhat s námi, velmi děkujeme.
Vedení Nové šance
www.koblov.cz

INFORMACE O OCHRANĚ PŘED NEBEZPEČNÝMI PLYNY

RIZIKO OTRAVY OXIDEM UHELNATÝM Z LOKÁLNÍCH TOPIDEL A OHŘÍVAČŮ
VODY

V Moravskoslezském kraji se výrazně zvýšil počet případů otravy oxidem uhelnatým
z lokálních topidel a ohřívačů vody a mnohé případy skončily úmrtím našich spoluobčanů.
Nebezpečí otravy smrtícím plynem je spojeno se zanedbáním pravidelné kontroly a údržby
palivo spalujících spotřebičů, určených k vytápění v domácnostech, revizí komínů,
neodbornou opravou spotřebičů a zateplováním budov.
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Oxid uhelnatý nemá žádný zápach ani barvu, není dráždivý a je nebezpečný tím, že se asi
220 krát lépe než kyslík váže na krevní barvivo hemoglobin, čímž znemožňuje přenos
kyslíku z plic do tkání. Stačí velmi malá koncentrace oxidu uhelnatého, aby zablokoval
schopnost krve vázat a přenášet kyslík. Při lehké otravě oxidem uhelnatým, která se
objevuje při přeměně asi 10 až 25% hemoglobinu na karbonylhemoglobin, dochází
k bolestem hlavy, závratím, nevolnostem, hučení v uších, otupení myšlení, k výrazné poruše
soustředění a překrvení ve tváři. Těžká otrava je provázena obsazením přibližně 45 až 60%
červeného krevního barviva hemoglobinu oxidem uhelnatým a projeví se křečemi,
bezvědomím s poruchami dechu, šokovým stavem a rozšířenými zornicemi bez reakce
na osvit světlem. U velmi těžkých a smrtelných stavů má postižený rty, tváře i jiné části těla
světle červené. I mrtvolné skvrny na kůži mají třešňově červený odstín. Toto zbarvení
je způsobeno červeným krevním barvivem obsazeným oxidem uhelnatým. Při navázání více
než 60% hemoglobinu CO nastává smrt. Základní první pomocí je vyvětrat a vynést
postiženého na čerstvý vzduch. Účinnější je podání čistého kyslíku kyslíkovou maskou
z kyslíkové bomby nebo nechat postiženého dýchat čistý kyslík v přetlakové komoře.
Následky otravy spočívají především v poškození centrálního nervového systému.
Oxid uhelnatý vzniká nedokonalým spalováním. Kvalita spalování závisí na správném
poměru paliva a kyslíku. V mnoha případech lidé nemají zkontrolované a správně vyčištěné
komíny, ani zkontrolované a seřízené tepelné spotřebiče. Při jakýchkoliv stavebních
úpravách je třeba mít na paměti, že spotřebič, ve kterém dochází ke spalování paliva, musí
mít zajištěný i přívod vzduchu. Nesprávná údržba nebo provozování tepelného spotřebiče
může způsobit nedokonalé spalování. K tragédii může dojít zejména v malých místnostech,
jako je např. koupelna s karmou. Kromě prevence v podobě pravidelných kontrol a revizí
je možné se účinně chránit proti přítomnosti nebezpečných plynů detektory plynů. Tyto
detektory signalizují akusticky i vizuálně přítomnost nebezpečného plynu, případně
i pro větší jistotu prostřednictvím displeje zobrazují aktuální úroveň zjištěného nebezpečí.
Při umisťování detektorů je nutno brát ohled zejména na druh plynu, umístění oken
a dveří a dbát pokynů výrobce. Kontrola provozuschopnosti detektoru by měla být
provedena 1 x za rok, pokud výrobce nestanoví lhůtu kratší.
Detektory CO poskytují dokonalou ochranu před smrtícím nebezpečím v podobě CO,
ale nejsou náhradou za správné používání a údržbu zařízení, které mohou oxid uhelnatý
produkovat. Je nutné mít se na pozoru před podezřele levnými detektory. Detektor oxidu
uhelnatého kupujete proto, aby vám zachránil život. Nakupujte a instalujte pouze
certifikované detektory splňující bezpečnostní předpisy a normy. Kvalitní profesionální
autonomní detektor má vždy integrovanou baterii, která zabezpečuje provoz detektoru
po celou dobu jeho životnosti. Tyto detektory automaticky signalizují blížící se konec
životnosti a nutnost výměny celého detektoru. Pokud jsou detektory napájeny klasickými
bateriemi musí mít funkci indikace nízkého stavu baterie a pokud detektor signalizuje tento
stav, je nutné baterie bezodkladně vyměnit. Nefunkční detektor nebo detektor po ukončení
své životnosti tragédii nezabrání.
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EKOLOGICKÁ PORADNA
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OBECNÍ KNIHOVNA ŠILHEŘOVICE

Obecní knihovna Šilheřovice patří mezi malé knihovny. Ke dni 31. prosinci 2015
bylo zaregistrováno 3956 svazků. Knižní fond byl tvořen základním fondem 3512 svazků
(knihy v majetku obce) a putovním regionálním fondem, který je každoročně obměňován
a čítal 444 knih. Tyto knihy zajišťuje v rámci regionální spolupráce Knihovna Petra
Bezruče v Opavě. Kromě beletrie pro dospělé i mládež jsou zde knihy z různých oborů –
zoologie, biologie, historie, politiky, zeměpisu, sportu, psychologie, náboženství, lékařství
i různé učebnice. Poučení najdou milovnici zahrádek i kuchařských specialit. Jsou zde
pohádkové knihy i leporela pro nejmenší děti. V rámci spolupráce se Základní školou byla
doplněna doporučená literatura pro žáky základní školy. Studenti středních škol najdou
literaturu potřebnou k maturitě.
V loňském roce bylo v knihovně 190 zaregistrovaných čtenářů. Skutečný počet
čtenářů je daleko větší, protože si na průkaz jednoho čtenáře půjčuje několik členů rodiny.
V roce 2014 navštívilo knihovnu 2117 návštěvníků a bylo vypůjčeno 3664 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 knihovně, tak
konkrétním našim i cizím autorům a ilustrátorům literatury pro děti a mládež. Každoročně
probíhá „Pasování prvňáčku“ na čtenáře.
V roce 2015 byl knihovní fond navýšen o dalších 224 knih různých žánrů. Jedná se
o knihy jak pro začínající čtenáře, tak pro mládež školou povinnou i studující.
Potěšující je, že v posledních létech přibývá rodičů nebo rodinných příslušníků, kteří vodí
do knihovny své malé děti. Rovněž mezi seniory je několik velmi aktivních čtenářů.
Na závěr bych chtěla poděkovat všem dárcům knih, a to p. Mgr. Elišce Dorníkové
a p. Podstuvkovi. p. Karlu Říhovi, p. Růženě Kučaté a paní Knoppové, kteří darovali naší
knihovně knihy ze své rodinné knihovny. Část těchto knih podle potřeby byla doplněna
do fondu knihovny a ostatní jsou s jejich souhlasem umístěny na chodbě před knihovnou
k volnému rozebrání.

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 čtenáře starší 70-ti let je registrace zdarma.
Do katalogu knih je možný elektronický přístup na adrese:

www.okpb.cz/clavius/silherovice.
Webová stránka: www.knihovnasilherovice.webk.cz
E-mail : knihovna.silherovice@seznam.cz
Telefon číslo: 597589806 ( pouze v pondělí od 14:00 – 18:00hod )
Zpracovala: 14.3.2016
Mgr. Ludmila Janoschová
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE

Akce ZŠ v únoru 2016
Datum
2.2
3.2.
3.2.
4.2.
9.2.

ÚNOR

11.2.

25.2

27.2.
29.2.

Akce
Zahájení činnosti kroužku VŠEZNÁLEK pro budoucí prvňáčky
(p. Koperová)
Divadlo loutek v Ostravě – 4. a 5. tř. navštívila představení
ŠÍLENĚ SMUTNÁ PRINCEZNA
Maškarní ples v Chalupkách
(doprovod žáků Mgr. Fojtíková a Mgr. Lukavcová)
Divadlo loutek v Ostravě – 1. - 3. tř. navštívila představení
KOCOUREK MODROOČKO
Prevence patologických jevů - přednáška v ZŠ:
MEZI STĚNAMI – šikan (6.+ 7. tř.)
Zahájení plaveckého výcviku pro 2. – 4. tř. (10 lekcí)
Recitační soutěž v Hlučíně:
Martina Fojtíková – 2. tř.
Maxmilián Jakubík – 3. tř.
Petr Sobol – 4. tř.
Kateřina Ličková – 5. tř.
Dětský maškarní ples pořádaný UR
V rámci hodin tělesné výchovy proběhlo sportovní utkání
STREET HOCKEY žáků 6. a 7. třídy se ZŠ Ludgeřovice.
Do krajského kola v Ostravě postoupili žáci z Ludgeřovic.

Ve čtvrtek 25. 2. 2016 se v Domě dětí v Hlučíně konalo okrskové kolo recitační soutěže.
Naši školu reprezentovali vybraní žáci, kteří zvítězili ve školním kole. Za druhou třídu
Martina Fojtíková s básní Jiřího Žáčka Koza Róza, za třetí třídu Maxmilián Jakubík
s básní Miloše Kratochvíla Popelka, čtvrtou třídu zastupoval Petr Sobol s básní Jiřího
Žáčka Vypátrejte tiskařského šotka a pátou Kateřina Ličková s básní O obrech. Všechny
tyto děti podaly krásný výkon a patří jim za to pochvala a také dík za odvahu, pro každého
z nich to byla premiéra. Poděkování patří také třídním paním učitelkám, které verše
vybíraly, nacvičovaly a hodnotily v třídních kolech recitace. V neposlední řadě bych také
chtěla poděkovat rodičům vystupujících dětí, kteří se na ně přijeli podívat, fandili jim,
podpořili je a pomohli nám i s dopravou. Věřím, že i příští rok jako již tradičně se recitační
soutěže zúčastníme.
V týdnu od 22.2. do 26.2. proběhla akce Usměvavé lyžování, které se zúčastnilo 9 žáků
1. stupně naší školy. Každý den po obědě byly tyto děti převezeny autobusem do Palkovic,
kde pod vedením instruktorů, rozděleny do skupin podle schopností, trénovaly první
krůčky na lyžích. U sjezdovky měly k dispozici vlek, slalomové překážky a pro nejmenší
předškoláky herní prvky. Nebylo zapomenuto ani na svačinu a hlavně pitný režim
v průběhu tréninku. I počasí nám přálo a i když scházel pravý sníh, sluníčko se na nás
alespoň občas usmálo. Celotýdenní snažení bylo završeno závody ve slalomu.
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Všechny děti si zaslouženě odnášely medaile a diplomy jako vzpomínku na bezvadně
prožitý týden na lyžích. Nejvyšší ohodnocení lyžařských schopností si odnesla Heda
Zajíčková ze 4. třídy za 1. místo a Adam Návrat ze 4. třídy za 2. místo každý ve své
kategorii. Pochvala ovšem patří všem dětem za snahu, doprovázejícím učitelkám za čas
a ochotu, které akci věnovaly a především lektorům, kteří se dětem plně věnovali po celou
dobu výcviku. Na závěr bych si jen přála, aby v dnešní přetechnizované době bylo více akcí,
které podporují zdravý pohybový rozvoj dětí, jejich obratnost, šikovnost, sílu a zlepšují
jejich celkovou kondici.
Sobota 27. 2. byla dnem karnevalu v kinosále v Šilheřovicích, kde se sešly děti v maskách
koupených, půjčených i doma vyrobených. Nejlepší z nich pak byly po zásluze odměněny.
Na děti čekaly také soutěže, které pro ně jako obvykle připravila p. uč. Koperová, hudba,
kterou pouštěl pan Jauernig, předtančení mažoretek, taneční skupiny Carmen, ale také
Rebelky z 5. třídy, které předvedly a poté ostatní naučily některé z jejich oblíbených tanců.
Vrcholem programu bylo vystoupení "Michaela Jacksona", které ocenily nejen děti, ale
určitě i dospělé publikum. Na koho toho tance bylo už příliš, mohl se občerstvit v bufetu
nebo u minibaru, kde byl obsloužen žáky 2. stupně naší školy - bratry Tesařovými a Danem
Niedermeierem pod odborným dohledem paní Niedermeierové. Na závěr čekala na děti
bohatá tombola. Doufám, že se všichni přítomní výborně bavili a tímto bych chtěla
poděkovat Unii rodičů za přípravu a pomoc na této akci pro žáky naší školy.
(Mgr. Ivanka Lukavcová)

STŘEDNÍ ŠKOLA STŘEDNÍ ŠKOLA HOTELNICTVÍ,
GASTRONOMIE A SLUŽEB SČMSD ŠILHEŘOVICE S. R. O.

Výňatek z Deníku ze dne 16. 2. 2016
Rozhovor s Ing. Marií Měchovou - ředitelkou Střední
školy hotelnictví, gastronomie a služeb SČMSD
Šilheřovice, s.r.o. nejen k 50. výročí založení školy

Jak se máte v novém roce?
Děkuji, přiměřeně – zdraví slouží a ostatní se musí
vyřešit ke spokojenosti zúčastněných. Škola je živý
element, jste součástí života mladých lidí, sdílíte jejich
radosti i starosti.
Škola, které jste ředitelkou, je školou soukromou.
Zkuste nám, čtenářům Deníku, uvést přednosti, výhody
studia na Vaší škole v porovnání se školami veřejnými,
příp. jinými soukromými podobného zaměření.
Soukromou školou jsme se stali v roce 1992, tzn.
transformací družstev. Jsme škola, která patří Svazu
českých a moravských spotřebních družstev, který
spravuje devět středních škol na Moravě a v Čechách.
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Naší prioritou je individuální přístup k žákům a kontakt s rodiči, odborné vzdělávání
a spolupráce se sociálními partnery doma i v zahraničí. Intenzivně spolupracujeme
se zahraničním partnerem v Ruhpoldingu, kde absolvují stáž nejen žáci gastronomických
oborů. Do výuky zveme odborníky z praxe, jako např. Vojtěcha Poštulku- šéfkuchaře
ostravského Imperial Hotelu, Tomáše Golise - šéfkuchaře a jednatele Firmy Golis, Jana
Waloschka – someliéra a externí poradce firem Šubert a Schwarzkopf.
Pedagogickým pracovníkům je dána možnost neustále se vzdělávat nejen v rámci projektů,
ale i v rámci dobré spolupráce se sociálními partnery, jako je opět například Imperial Hotel
Ostrava, hotel Lanterna ve Velkých Karlovicích.
Šilheřovická SŠ vždy patřila, a to nejen v rámci Moravskoslezského kraje, k významným
odborným školám zaměřeným na gastronomii. Vyučovanými učebními obory pak byly
Kuchař-číšník, Řezník-uzenář, Cukrář a studijními obory Hotelová škola a dvouleté
nástavbové maturitní obory zaměřené na gastronomii. Jaká je nabídka dnes?
Z výše uvedených oborů jsme bohužel pro nezájem ze strany uchazečů ukončili vzdělávání
v oboru Řezník-uzenář. Nově se vyučuje na naší škole obor s výučním listem Kadeřník
a obory zakončené maturitou – Cestovní ruch, Analýza potravin a Kosmetické služby. Žáci
učebních oborů si mohou doplnit svou kvalifikaci studiem nástavbového maturitního oboru
Podnikání, jehož ŠVP je zaměřen na služby gastronomické, kadeřnické i ostatní. Kromě
těchto tříletých a čtyřletých oborů nabízíme profesní kvalifikace pro širokou veřejnost
i uchazeče evidované na úřadech práce, kteří si chtějí doplnit vzdělání v gastronomických
oborech a v oboru Kosmetické služby. Naše škola je akreditovaným střediskem
celoživotního vzdělávání.
Můžete mi přiblížit profil absolventů oboru Cestovní ruch se zaměřením na golf a Analýza
potravin? Jaké jsou jejich možnosti uplatnění na trhu práce?
V minulosti jsme vyučovali žáky v oboru Hotelnictví a turismus. V souvislosti se změnami
v nabídce oborů MŠMT byl tento obor rozdělen na Hotelnictví a Cestovní ruch. Proto jsme
jako soukromá škola uvažovali, jak obohatit tuto vzdělávací nabídku o něco mimořádného.
Jelikož je v Šilheřovicích 18jamkové hřiště i s cvičnou loukou, přišla jsem s myšlenkou
zařadit do vzdělávacího programu výuku golfu. Žáci využívají cvičnou louku při praktické
výuce golfové průpravy s profesionálními trenéry, během studia získají nejen teoretické
vědomosti, ale hlavně praktické dovednosti, které zakončí zkouškou hráčské způsobilosti,
popř. praktickou maturitní zkouškou. Žáci se uplatní nejen jako pracovníci cestovních
kanceláří, ale i v golfových resortech a různých jiných sportovních zařízeních, protože
jejich odborná praxe je realizována např. v golfových resortech nejen v Šilheřovicích, ale
i v Kravařích, Karviné-Lipinách. Velmi zajímavým se stává obor Analýza potravin, který
je zaměřen na potravinářskou technologii, skladování, logistiku potravinářských provozů.
Žáci vykonávají praktickou výuku v laboratořích., hygienických stanicích
a potravinářských provozech, kde je jejich úkolem provádět odborné analýzy nejen
potravinářské.
Na co klade Vaše škola největší důraz, aby její absolventi obstáli v současné nemalé
konkurenci a uplatnili se na trhu práce, aby si škola udržela dobré jméno?
Především na odbornost, profesní zdatnost, vštěpovat jim, že jsou odborně vzděláváni
především pro služby – musejí se tedy umět chovat, mít úctu k hostům, být výborně
jazykově vybaveni, dodat jim zdravé sebevědomí, ale i sebekritičnost.
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V loňském roce Vám bylo uděleno významné ocenění za vynikající pedagogickou činnost.
Co pro Vás toto ocenění znamená?
Vyznamenání jsem obdržela 28.3.2014 – budou to už dva roky.
Bylo to pro mě velikým překvapením a zároveň jsem byla velice potěšena, byl to krásný
pocit převzít Medaili MŠMT za vynikající pedagogickou činnost. Říkáte si, proč právě já,
vždyť jsem konala jen pracovní povinnosti svou poctivou prací. Toto ocenění bych
neobdržela, pokud bych neměla vedle sebe ty správné kolegy a chápající rodinu. Není to jen
ocenění mé práce, ale toto ocenění a dík patří hlavně mým spolupracovníkům, žákům
a vůbec – celé střední škole v Šilheřovicích. Je to nezapomenutelný zážitek.
Máte možnost zmínit Vaše zvlášť úspěšné absolventy…
Škola v Šilheřovicích zahájila svou činnost v roce 1966, za tuto dobu má škola necelých
10 tisíc absolventů. Pracují jako úspěšní manažeři, výborní kuchaři, řezníci, ale i skvělé
kadeřnice a kadeřníci a kosmetičky. Nechci nikoho opomenout, ale snad v gastronomii je to
Vojtěch Poštulka- šéfkuchař Imperial Hotelu v Ostravě, Michal Skalský- majitel restaurace
Na Hradbách, Rudolf Pospíšil - člen cateringového týmu F1 a Československý kuchař
v roce 2012, Jakub Tkačík, který již léta působí jako šéfkuchař v ruhpoldingském hotelu
Alpina, v oboru kadeřnickém pak Dalibor Strouhal - majitel pánského kadeřnického
Salonu Dream Man v Ostravě a nakonec třeba pan Josef Zimovčák- zřizovatel Nadace
na kole dětem, několikanásobný mistr světa v jízdě na vysokém kole.
Řekněte mi, prosím, co nejvíce trápí a těší ředitelku současné střední školy?
Začnu tím, co mě těší, protože si myslím, že to v mé práci převažuje.
I přes značný demografický pokles absolventů základních škol se nám daří zachovat zájem
o naše obory. Sociální partneři jeví stále velký zájem o naše žáky v rámci praktického
vyučování. To svědčí o tom, že se je spolu snažíme naučit potřebné znalosti a dovednosti,
které jim pomohou se uplatnit na trhu práce nejen doma, ale i v zahraničí. Vděčím za to
svým kolegům a také dlouhodobé spolupráci se stálými sociálními partnery v oblasti
gastronomie i osobních služeb. Dlouhodobě spolupracujeme se sociálními partnery v již
zmiňovaném v Ruhpoldingu, kde vykonávají stáže i žáci učebních oborů, jejichž jazykové
znalosti nejsou na požadované úrovni, ale jsou žádaní pro své praktické dovednosti. Daří se
nám zapojovat do projektů v rámci programů Erasmus+ i OPVK.
A co mě mrzí - mohu uvést stručně - vysoká absence některých žáků, kterou se snažíme
ve spolupráci se zákonnými zástupci minimalizovat.
Je třeba zmínit, že Vaše škola letos slaví 50. výročí založení. Padesátka je významným
mezníkem v životě člověka, ale i školy. Předpokládám, že něco připravujete. Co a kdy?
Ano, připravujeme pro naše absolventy a zaměstnance setkání, a to 25. září 2016 v rámci
slavnostního Dne otevřených dveří. Tímto všechny srdečně zvu a těším se na ně, více
informací získáte od poloviny března 2016 na našem webu – www.hssilherovice.cz.
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KLUB DŮCHODCŮ ŠILHEŘOVICE
V únoru proběhl v Polsku v Tworkově již X. ročník škubání peří, letos poprvé i se
zahraniční účasti, a to se 3 seniorkami z KD Šilheřovice.
Paní Rita Kupková, Marta Miklová a Hedvika Cibulková nejen škubaly peří, ale svým
vystoupením „Co se u peřa povjadalo“ pobavily všechny přítomné ve zcela zaplněném sále
kulturního centra v Tworkově, sklidily jsme velký potlesk a pozvání na akci IX. Gminy
konkurs gwary šlaskij 2016“, to je soutěž ve slezském nářečí, která byla 9. 3. 2016. Naše
vystoupení „Co se stalo, u kafeja povjadalo“ pobavilo a rozesmálo přítomné i porotu, která
nás velmi dobře hodnotila.
Nebylo určeno pořadí, všichni byli dobří. Zvlášť hodnotila paní ředitelka podobnost našeho
nářečí s jejich a vyslovila naději, že se budeme setkávat nadále.
Naše poděkování patří paní Janě Schlosárkové za laskavé svolení použití její tvorby.

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE

VÝSLEDKY A ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE – ZIMNÍ PŘESTÁVKA
V průběhu měsíce března byl odzimován areál 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 odehrály následující přípravné zápasy mužů:
12.2. Šilheřovice – Markvartovice 3:9
26.2. Šilheřovice – Heřmanice 1:4
11.3. Šilheřovice – Vřesina – zápas odehrán po uzávěrce
18.3. Šilheřovice – Koblov - zápas odehrán po uzávěrce
Dne 27. 3. začíná pro naše muže, kteří jsou po podzimní části na čtvrtém místě, jarní část
fotbalové sezóny v domácím zápase s Fryčovicemi od 15:00. Srdečně zveme všechny fanoušky
fotbalu.
V sobotu 28. 5. se také uskuteční tradiční vesnický turnaj mezi týmy Vrchu, Středu, Spodku
a Kocurkova.
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.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Ludgeřovice
Píšť
Stará Bělá
Šilheřovice
Fryčovice
Dolní Lhota
Hať
Darkovice
FC Vřesina
Kozmice
Svinov
Velká Polom
Staříč
Ostrava - Jih

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

9
9
9
7
7
6
5
5
5
4
2
2
1
1

3
2
1
1
1
2
4
3
3
5
4
3
4
2

1
2
3
5
5
5
4
5
5
4
7
8
8
10

29:7
35:12
29:12
27:24
26:26
20:15
23:16
28:18
25:21
35:28
16:31
12:33
16:52
13:39

Za TJ SOKOL Šilheřovice
Mgr. Zdeněk Žvaka

POZVÁNKY

- 17 -

30
29
28
22
22
20
19
18
18
17
10
9
7
5
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Milí spoluobčané,
přijměte srdečné pozvání do
PRVOMÁJOVÉHO PRŮVODU
A NA MÁJOVOU VESELICI
Najděte dobové oblečení, případně zhotovte transparenty, mávátka, nazdobte
alegorické vozy.
Sraz: 1. 5. 2016 v 11:00 hodin před ZŠ (I. stupeň)
Průvod zamíří na Baumšulu. Tam bude k tanci i poslechu hrát živá hudba,
bude připraveno bohaté občerstvení a kolo štěstí.
Těší se na Vás ZAFAMA
(Za Farou, Farní, Maštalní ulice)

KALENDÁŘ
Kalendář kulturních a sportovních akcí v roce 2016 pořádaných místními
spolky, složkami a organizacemi v obci Šilheřovice
Termín

Název

Pořadatel

Místo

27. března 2016

Hledání velikonočního zajíčka

Unie rodičů při ZŠ

Baumšula

8. dubna 2016

Vítání jara

Klub důchodců

29. dubna 2016

Stavění máje a pálení čarodějnic

Obecní úřad

Baumšula

7. května 2016

Rybářské závody

Sdružení rybářů

Park - rybník

13. května 2016

Smažení vaječiny

KDU - ČSL

Baumšula

14. května 2016

TFA – silová soutěž dospělých

Hasiči

Baumšula

22. května 2016

Den matek

Klub důchodců

sál OÚ

27. května 2016

Kácení máje

Obecní úřad

Baumšula

28. května 2016

Vesnický turnaj

TJ Sokol

Hřiště JT Sokol

3. června 2016

Letní kino

Obecní úřad

Baumšula

24. - 26. června 2016 Stanování

Unie rodičů při ZŠ

Hřiště TJ Sokol

16. července 2016

Obecní úřad

Baumšula

Pivní slavnosti

- 20 -

12. srpna 2016

Letní kino

Obecní úřad

Baumšula

13. srpna 2016

Odpustová zábava

TJ Sokol + ODS

Hřiště TJ Sokol

14. srpna 2016

Šilheřovický odpust

Obecní úřad

Baumšula

2. září 2016

Ukončení prázdnin letním kinem

Obecní úřad

Baumšula

3. září 2016

Rybářské závody

Sdružení rybářů

Park - rybník

3. září 2016

Šilheřovický šlaušek

Prajzský sportovní
klub

Hřiště TJ Sokol

10. září 2016

Strassenfest

18. září 2016

Mše svatá u příležitosti 639 let obce

Obecní úřad

Kostel

23. září 2016

Rozloučení s létem

Klub důchodců

30. září 2016

Letní kino s vinobraním

Obecní úřad

Baumšula

1. října 2016

Drakiáda

Unie rodičů při ZŠ

Hřiště TJ Sokol

14. října 2016

Setkání s jubilanty

Obecní úřad

11. listopadu 2016

Martinská husa

Klub důchodců

25. listopadu 2016

Rozsvěcování vánočního stromu

Obecní úřad

OÚ

26. listopadu 2016

Pletení adventních věnců

Obecní úřad

sál OÚ

2. prosince 2016

Karaoke pro děti

Unie rodičů při ZŠ

Kulturní dům

9. prosince 2016

Mikulášské posezení

Klub důchodců

26. prosince 2015

Vánoční koncert

Obecní úřad

Kostel

Kalendář kulturních, společenských a sportovních akcí na rok 2016 partnerských
obcí v rámci česko-polské spolupráce
Č.
5.
6.
7.

Název akce
Wielkanocna Procesja Konna
w Bieńkowicach
Międzynarodowy Przegląd Teatrzyków
Przedszkolnych w Tworkowie
Mezinárodní školní fotbalový turnaj „O
pohár starosty obce“

Termín

Organizátor

28.03.2016

Gmina Krzyżanowice

21.-22.04.2016

Gmina Krzyżanowice

09.05.2016

Obec Šilheřovice

8.

Mezinárodní noční soutěž hasičů družstev
mužů i žen

13.05.2016

Obec Píšť

9.

TFA – Hasičská silová soutěž

14.05.2016

Obec Šilheřovice

10.

Hudba nezná hranic

15.05.2016

Obec Hať

11.

Jarmark na granicy w Chałupkach

22.05.2016

Gmina Krzyżanowice
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12.

Koncert Poświęcony Pamięci Franciszka
Liszta i Ludwika van Beethovena

28.05.2016

Gmina Krzyżanowice

13.

Letní kino

03.06.2016

Obec Šilheřovice

14.

HAFEST

04.06.2016

Obec Hať

15.

Noc kostelů s pogramem – koncert aj.

10.06.2016

Obec Píšť

16.

Mezinárodní sportovní olympiáda MŠ

Červen 2016

Obec Hať

17.

Mezinárodní sportovní olympiáda ZŠ

Červen 2016

Obec Šilheřovice

18.

Cyklovýlet Píšť a okolí

11.06.2016

Obec Píšť

18.06.2016

Obec Hať

18.06.2016

Obec Hať

19.
20.

XVIII. ročník soutěže mladých hasičů „ O
putovní pohár starosty obce“
XVII. ročník turnaje v kopané žáků „ O
putovní pohár starosty obce“

21.

Nocne Zawody Pożarnicze w Bolesławiu

18.06.2016

Gmina Krzyżanowice

22.

IV Międzynarodowy Festiwal Orkiestr
Dętych

19.06.2016

Gmina Krzyżanowice

23.

Den obce

25.06.2016

Obec Hať

25.06.2016

Gmina Krzyżanowice

25.06.2016

Gmina Krzyżanowice

24.

25.

Spływ Kajakowy „Otwieranie
Granicznych Meandrów Odry
X Międzynarodowe Zawody Sportowo –
Pożarnicze CTIF Młodzieżowych Drużyn
Pożarniczych OSP o Puchar Starosty
Raciborskiego

26.

Tradiční turnaj v minogolfu

14.07.2016

Obec Píšť

27.

Pivní slavnosti

16.07.2016

Obec Šilheřovice

23.07.2016

Gmina Krzyżanowice

06.08.2016

Obec Píšť

05.-08.08.2016

Obec Píšť

06.08.2016

Obec Píšť

Tradiční Píšťský odpust (2 bohoslužby
a odpolední koncert duchovní hudby

07.08.2016

Obec Píšť

30.

Dožínky

28.08.2016

Obec Hať

31.

Dożynki Gminy Krzyżanowice
w Zabełkowie

17.-18.09.2016

Gmina Krzyżanowice

32.

Chovatelská a zahrádkářská výstava

17.-18.09.2016

Obec Hať

33.

Krmáš

18.09.2016

Obec Hať

34.

Zahradkářská podzimní výstava ovoce,
zeleniny a hobby

01.-02.10.2016

Obec Píšť

35.

Šilheřovický krmáš – Gulášfest

29.10.2016

Obec Šilheřovice

36.

KOLAJA

20.11.2016

Obec Hať

37.

Vánoční ladění

Prosinec 2016

Obec Hať

38.

Vánoční koncert

26.12.2016

Obec Šilheřovice

28.
29.

Międzynarodowy Turniej Oldbojów
o Puchar Wójta Gminy Krzyżanowice
ODPUST – odpustový koncert duchovní
hudby
Odpustové veselice ODPUST-FEST 2016
na prostranství před obecním úřadem
Zábavný lunapark, tradiční ohňostroj
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INZERCE

SERVIS OKEN A DVEŘÍ
Servis, údržba všech typů oken a dveří
Opravy kování – výměna skel, těsnění
Žaluzie a fotožaluzie
Látkové rolety – japonské
Síta proti hmyzu
Držáky truhlíků – okenní sušáky

Tel.: 722 491 435
email: udrzbaoken@seznam.cz

www.udrzbaoken.eu

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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