Šilheřovický zpravodaj
Březen 2013

ÚVODNÍ SLOVO
Vážení spoluobčané,
v současné době zažíváme zřejmě jeden z posledních záchvěvů zimy, takže je namístě
zhodnotit zimní údržbu v naší obci. Uvědomuji si, že hodnocení naší práce je především
na vás, občanech naší obce. Přesto mi dovolte sdělit Vám mé postřehy.
Na starosti máme se třemi zaměstnanci údržby (jeden z nich je současně správcem
tělocvičny) téměř 9 km místních komunikací a 3 km chodníků. Na zimní údržbě obce
se v naší obci pravidelně podílejí také občané zaměstnaní na veřejně prospěšných pracích.
Při zimní údržbě je opravdu těžké vyhovět vám všem, občanům. Někteří z vás
si nepřejí sypat komunikace a chodníky vůbec, někteří zase sypat více a další buď více solit,
nebo sůl nepoužívat (opravdu solíme jen velmi omezeně ve výjimečných případech). Tyto
požadavky samozřejmě záleží na tom, v kterou dobu opouštíte nebo se naopak vracíte
z práce do svých domovů.
Obec se při údržbě místních komunikací a chodníků řídí schváleným „Plánem zimní
údržby komunikací“, který je zpracován v intencích zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních
komunikacích v platném znění a na základě vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí
zákon o pozemních komunikacích. Zde je přesně určeno pořadí plužení jednotlivých
místních komunikací a chodníků. Obecní zaměstnanci zajišťují v rámci svých možností
také odhrnutí sněhu a posyp na autobusových zastávkách, na přístupu ke kontejnerům,
k Poštovnímu úřadu, k prodejnám, k budově tělocvičny, zajišťují odklizení sněhu
na parkovišti u zdravotního střediska a na nádvoří obecního úřadu. Soukromé komunikace
a plochy jsou pluženy pouze na základě předem uzavřené smlouvy s majitelem pozemku
za úplatu a jsou pluženy v pořadí jako poslední. Při zimní údržbě se setkávají naši
zaměstnanci často s nešvarem zaparkovaných aut na místních komunikacích, které brání
průjezdu traktoru. Jistě pochopíte, že z důvodu nebezpečí poškození takto zaparkovaných
aut zde nemůže být provedeno odklízení sněhu.
Myslím si, že ve většině případů se nám v tomto zimním období podařilo udržet
chodníky schůdné a místní komunikace sjízdné. Dá se říci, že jsme se snažili následky zimy
přiměřeně zmírnit.
Chtěla bych na tomto místě poděkovat jmenovitě p. Františkovi Maloňovi
a p. Davidovi Kučatému za jejich obětavost při zajišťování sjízdnosti komunikací
a schůdnosti chodníků v obci, a to i mimo svou řádnou pracovní dobu na úkor vlastního
volna. Děkuji také všem vám, občanům, kteří jste nás upozorňovali na nedostatky zimní
údržby, které jsme mohli napravit.
Vážení občané, tak jako již předešlé dva roky se naše obec připojila i letos
ke kampani „Hodina Země“. Tento celosvětový happening letos již pošesté propojí obce,
firmy a jedince, kterým není lhostejný stav životního prostředí a klimatu na naší planetě.
Budeme rádi, když se připojíte i vy. Letos proběhne „Hodina Země“ v sobotu 23. března
od 20:30 hod. do 21:30 hod. Stejně jako loni se můžete symbolicky zapojit tím, že v této
hodině ztlumíte či vypnete vnitřní i venkovní osvětlení vašeho domu. Tímto symbolickým
gestem dáte najevo, že Vám není lhostejný osud naší modré planety.
Loňský ročník kampaně proběhl za historicky vysoké účasti a enormní pozornosti
médií. „Hodiny země 2012“ se ve 147 zemích světa zúčastnilo na 6000 měst a obcí a stovky
firem. Kampaň zasáhla životy více než 1,8 miliardy lidí. Na hodinu zhasly např. pyramidy
v Gize nebo Eiffelova věž v Paříži. V České republice se kampaně vedené Ekologickým
institutem Veronica účastnilo 160 obcí, 120 firem a tisíce jednotlivců. Světla zhasla
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např. na hradě Karlštejn, na chrámu sv. Barbory v Kutné Hoře nebo pražské Staroměstské
radnici. Z firem se zapojil například internetový vyhledavač Seznam.cz, ČSOB, Tesco
a celá řada menších subjektů.
Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce

ZASTUPITELSTVO OBCE ŠILHEŘOVICE

Pozvánka
na 15. zasedání Zastupitelstva obce Šilheřovice,
které se uskuteční
v pondělí 18. března 2013 v 17:00 hod.
v sále Obecního úřadu v Šilheřovicích
Program:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Zahájení, slib nové členky zastupitelstva obce, prezentace, schválení programu
schůze ZO
Určení zapisovatelky a skrutátora jednání
Návrh a schválení ověřovatelů zápisu
Potvrzení platnosti zápisu ze 14. zasedání ZO
Kontrola usnesení ze 14. zasedání ZO
Zpráva o činnosti Rady obce č. 57/2012 – 63/2013
Projednání požadavku úhrady neoprávněně použitých peněžních prostředků
technickým dozorem investora stavby „Sportovně rekreační areál Baumšula“
Výroční zpráva Obecního úřadu v Šilheřovicích za rok 2012 o poskytování
informací dle zákona č. 106/1999 Sb.
Zpráva Policie České republiky o stavu veřejného pořádku za rok 2012
Zpráva o výsledcích inventarizace majetku obce za rok 2012
Dotace z Operačního programu životního prostředí na projekt s názvem „Studie
proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území
obce Šilheřovice“
Dotace Euroregionu Silesia na projekt s názvem „Kultura, rekreace a sport
na česko-polském pohraničí“
Rozpočtové opatření č. 1/2013
Účetní závěrka obce k rozvahovému dni 31. 12. 2012
Volba člena (členky) finančního výboru
Dodatek ke střednědobému plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit na r.
2010 – 2013
Volba přísedících Okresního soudu v Opavě pro volební období 2013-2017
Diskuse
Závěr jednání

Ing. Jarmila Thomasová
starostka obce
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RADA OBCE ŠILHEŘOVICE
Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 25. 2. 2013 č. 63/2013
RO bere na vědomí:
ad 63/2013/1 Kontrolu usnesení RO 62/2013 ze dne 11. 2. 2013
ad 63/2013/2 Rezignaci na mandát člena Zastupitelstva obce Šilheřovice Ing. Pavla Smolky
RO osvědčuje:
ad 63/2013/3 Že ode dne 14. 2. 2013 se dle §56 zákona 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev
obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů stává členkou
Zastupitelstva obce Šilheřovice Mgr. Pavla Sokolovská

HOSPODAŘENÍ OBCE
Stav finančních prostředků obce ke dni 28.2. 2013:

4.591.522,15 Kč

Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 2. 2013
do 28. 2. 2013:
Oprava topného tělesa v tělocvičně
9.468,00
ALIS – udržovací poplatek evidence obyvatel
7.151,00
SmVaK voda 1/2013
169.481,00
Obleky pro zásahovou jednotku obce
19.142,00
Členský příspěvek Sdružení obcí Hlučínska
39.775,00
Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ
225.000,00
Splátka leasingu – fekální vůz
10.612,00
Nájem traktor
16.335,00
OZO tříděný odpad 1/2013
9.353,00
Vyúčtování elektřina 2012
36.924,00
Záloha plyn
6.100,00
Pojištění vozidla ČOV
3.400,00
Dále v tomto období obec hradila běžné výdaje spojené s chodem obce, obecního úřadu
a údržbou obce.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE
Opisy vody
Upozorňujeme všechny občany, že ve dnech 18. – 29. 3. 2013 budou probíhat opisy vody
a vodoměrů, které bude z důvodu personálních změn provádět Sylva Lazarová,
zaměstnankyně Obce Šilheřovice.
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Velkoobjemové kontejnery
Ve dnech 22. – 24. 3. 2013 budou přistaveny v naší obci kontejnery na velkoobjemový
odpad.
ulice Horní
Umístění:
ulice Ke Kovárně
parkoviště pod kostelem
ulice Maštalní
ulice Dolní (u statku)
Paseky
Kontejner na nebezpečný odpad bude od 22. 3. – 23. 3. 2013 umístěn před budovou OÚ.
Obsluha: 9:00 – 17:00 hodin.
Do kontejnerů nepatří stavební suť a železný šrot.

OZO Ostrava – Ceník č. 7/2013 pro občany měst a obcí (mimo Statutární město
Ostrava) za pravidelný sběr, přepravu a využívání biologicky rozložitelného
odpadu (tráva, listí):
V cenách je zahrnuto propůjčení nádob na odpady, jejich výměna a rozmisťování, sběr,
svoz a odstraňování odpadu spočívající v jeho využívání.
Pro stanovení ceny není rozhodující způsob, místo nakládání s odpady, počet ujetých km
sběrnými vozidly ani hmotnost odpadu v nádobě. Tyto údaje jsou zahrnuty v ceně
průměrnými hodnotami.
Jednotková cena/měsíc
Kč
G201 1 x za 14 dní
84,00
G301 1 x za 14 dní
99,00

Objem nádoby Tarif Počet obsluh
120
240

Svoz bude prováděn v období od 1. 4. do 30. 11. 2013.
K výše uvedeným cenám bude účtována DPH dle platné legislativy, a to ve snížené sazbě.
Tento ceník nabývá účinnosti dne 1. 1. 2013 a současně s tím pozbývá platnosti ceník
č. 5/2011.

Charita
Vážení spoluobčané, v dubnu proběhne již tradičně Sbírka použitého ošacení. Termín
a další bližší informace budou uveřejněny na vývěskách a vyhlášeny v rozhlase.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT
Seznam knih prodávaných na Obecním úřadě v Šilheřovicích
•

Kniha Šilheřovice (2006), autoři: Vilém Plaček a Magda Plačková, cena: Kč 200,--

•

Česká republika na prahu nového tisíciletí (2004), autoři: Jiří Meixner a Zdena
Meixnerová, cena: Kč 308,-- (také v německém vydání)

•

Pozdrav z Hlučínska (1995), Nakladatelství BOBR – Opava, cena: Kč 230,--
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•

Moravskoslezský kraj – města a obce moravskoslezského kraje, vydavatelství
PROXIMA Bohemia, spol. s r. o., cena: Kč 380,-- (také novější vydání z roku 2011, cena:
Kč 650,--)

•

Historie kopané na Hlučínsku (1998), autor: Jindřich Smolka, cena: Kč 135,--

•

Opavsko zblízka (2005), nakladatelství dopravy a turistika, spol. s r. o., cena: Kč 130,--

•

Opevňování Ostravska v letech 1935 – 1938 (2005), autor: Josef Durčák, cena: Kč 100,--

•

Historie a současnost partnerských příhraničních obcí Hať, Píšť, Šilheřovice,
Krzyzanowice (2004), cena: Kč 70,--

•

Hornická kuchařka z Ostravska (2009), vydalo: Matice slezská v Opavě, cena: Kč 150,--

•

Po hrbolatym chodniku (2005), autorka: Jana Schlosárková, cena: Kč 110,--

•

Slezské koledy (2010), autor: Bohumil Kaděra, cena: Kč 200,--

•

Slezský román (2011), autor: Petr Čichoň, cena: Kč 260,--

•

Hrady, zámky, tvrze Morava – sever (2012), autoři: Jaroslav Heider, Vladimír Tkáč,
cena: Kč 240,--

•

Už by teho bylo došč! (2012), autorka: Jana Schlossárková, cena: Kč 90,--

Ostatní:
•

CD – Lidové písně z Hlučínska, cena: Kč 100,--/ks

•

CD - V dobrym sme se zešli, cena: Kč 100,--/ks

•

CD - V dobry se rozejdeme, cena: Kč 100,--/ks

•

DVD – Tradice Hlučínska, cena: Kč 100,--/ks

•

DVD – Šilheřovice, cena: Kč 40,--/ks

•

keramický znak obce, cena: Kč 200,--/ks

BYLO BY DOBRÉ VĚDĚT
Získat, půjčit, darovat
Nábytek, knihy, oblečení, spotřebiče, dekorace, hračky. Většinou nám něco z toho
doma přebývá a pro něco jiného se chystáme vyrazit do obchodu. Jednosměrná cesta zboží
je nám prezentována jako správná, protože oživuje ekonomiku a zvyšuje blahobyt země.
Nicméně možná vám na tom nesedí to, kam poslat dál všechny ty věci na konci řetězce.
Skládka? Spalovna?
Pokud se probíráme vybavením vlastního bytu, domu nebo šatní skříně, napadají
nás dvě otázky: jak se elegantně zbavit toho, co už mi překáží; jak získat něco nového
a pěkného za nemnoho peněz. Na to jsou také dva druhy odpovědí – podle toho, zda
upřednostňuji komunikaci tváří v tvář, nebo se vyznám ve vodách internetu. Logické je
zeptat se napřed přátel, kteří by ostatně měli fungovat v rámci neoficiální kamarádské
ekonomiky jako příjemci mých služeb a poskytovatelé svých vlastních. Tahle cesta je ale
omezena množstvím zeměpisně dostupných známých a cestami, jak je rychle informovat.
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Druhým krokem může být optání se na místech, kde se prodávají použité věci –
bazary a antikvariáty, ne vždycky jsou samozřejmě dostupné a ochotné věci přijímat.
Třetím krokem, který se jeví jako nejméně pracný, je navštívit speciální web. Internet totiž
může fungovat jako velká a přizpůsobivá nástěnka pro všechny, kteří chtějí vzájemně
propojit nabídku a poptávku.
Podívejme se na tři příklady, jak se dá při výměně věcí postupovat:
1) Potřebuji jednorázově nějakou dražší věc (mlýnek na mák, křovinořez, odšťavňovač, šátek
na nošení dětí) a stačilo by mi, si ji půjčit, ne koupit:
a) hledám mezi svými kamarády a známými někoho, kdo takovou věc má, a pak se ho
zeptám
b) www.odkomunity.cz/sk - nedávno vzniklý česko-slovenský server pro půjčování věcí.
Autor by jím rád podpořil vztahy mezi lidmi a schopnost nezištně si pomoct,
eliminoval plýtvání zdroji a penězi na nákup nových věcí
2) Deset kusů oblečení v mé skříni už se mi nelíbí, ale někdo jiný by je mohl ocenit:
a) pozvu kamarády a uspořádám výměnný večer oblečení. Nebo je zanesu do secondhandu, který je v každém menším městě. Některé second-handy berou oblečení
do komisního prodeje, takže pokud si váš kus několik měsíců nikdo nekoupí, zase
vám ho vrátí, pokud koupí, dostanete trochu peněz. Když nevyjde second-hand,
zbývá zavolat do místní charity, která bude za oblečení vděčná
b) www.votocvohoz.cz – burza oblečení a doplňků, stačí nafotit svoje oblečení, zřídit si
profil a pak buď za pár korun prodat, nebo vyměnit s ostatními uživateli. Oblečení
si navzájem posíláte poštou
3) Vyklízím byt a starý nábytek se mi nechce jen tak vyhodit. Vybavuji byt a nemusím mít
všechny věci nové:
a) podívám se do nejbližšího bazaru nábytku, zjistím tím také, berou-li další zboží.
Sestavím list nepotřebných věcí a rozešlu svým kamarádům pro případ, že by
si chtěli něco zadarmo vybrat
b) www.nevyhazujto.cz – tisíce lidí si tu podle místa bydliště hledají věci do domácnosti,
které si mohou pořídit od předchozích majitelů za odvoz. Můžete vystavit fotografie
věcí, které nabízíte, a pak počkat, až se někdo ozve a přijede si pro ně
Cesty vyměňování věcí jsou o něco složitější i zajímavější, než vše neopotřebené postavit
k popelnici. Podporují myšlenku freeconomy, která mění myšlení lidí směrem
od přepočítávání všeho na peníze, k poskytování vlastních věcí a služeb zadarmo.
K důstojnému životu totiž člověk nepotřebuje velký kapitál ekonomický, ale spíš sociální,
který se buduje právě důvěrou, společnými zážitky, darováním.
Propagátor freeconomy, Brit Mark Boyle vydal před rokem a půl knihu The Moneyless
Man o svém ročním experimentu s žitím úplně bez peněz. Principy v knize popsané jsou
přesným odrazem momentů, kdy si klademe nad svou skříní otázky, co potřebujeme, a co
ne – a ovlivňujeme tak nejen svoje životní prostředí, ale i prostředí sociální a ekonomické.
(…z časopisu Veronica (www.veronica.cz))
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ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŠILHEŘOVICE
Pozvánka na VELIKONOCE
Květná neděle – 24. 3. 2013
(v sobotu s nedělní platnosti mše svatá v 17.00 hodin, v neděli potom v 8.00 hodin).
Světí se ratolesti – kočičky, připomínáme si slavnostní vjezd Krista do Jeruzaléma).
Svatý týden – období bezprostředně před velikonocemi
Zelený čtvrtek – 28. 3. připomínka poslední večeře, ustanovení eucharistie,
Dopoledne kněží se svým biskupem obnovuji v katedrále své závazky, světí se také nové
oleje, které se dále budou během roku používat.
Mše svatá bude večer v 17.00 hodin.
Velký pátek – 29. 3. připomínka ukřižování a smrti Ježíše Krista.
Ráno v 9.00 hodin bude v kostele poslední křížová cesta,
Velkopáteční obřady začnou v 17.00 hodin.
Bílá sobota – 30. 3. den klidu, tzv. aliturgický den.
Možnost navštívit v kostele Boží hrob – od 9.30 hod. až do 16.00 hod.
Vigilie vzkříšení – v 18.30 hod.
Neděle – 31. 3. den vzkříšení Páně – Boží hod velikonoční
Mše svaté – v 7.00 hod., v 8.30 hod. v Antošovicích – 10.15 hod.
(žehnání pokrmů)
Svátostné požehnání – ve 14.30 hod.
Pozor v neděli se mění čas – posuneme si hodiny o hodinku dopředu !!!
Všem farníkům i ostatním občanům přeji pěkné a klidné požehnané svátky velikonoční.
P. Petr Huvar , šilheřovický farář

VÝZVA
V letošním roce se akce „Noc kostelů“ v naší diecézi uskuteční již počtvrté. Během
této noci se na mnoha místech otevřou dveře kostelů a modliteben a nabídnou
návštěvníkům možnost prožít v noční atmosféře nezávazné setkání s křesťanstvím
prostřednictvím hudby, umění, výstavy, zážitku…..
Noc kostelů je pozváním všech lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování
krásy křesťanských výtvarných a architektonických pokladů. Je projevem kreativity
a důvěry v život u lidí, kteří chrámy stavěli a zdobili, ale i u těch, kteří je dnes obývají
a chtějí se podělit o svou víru a o svůj život.
Naše šilheřovická římskokatolická farnost se k akci „Noc kostelů“ také přihlásila.
Proběhne v pátek dne 24. května 2013 jako výraz uznání a obdivu našim předkům v rámci
oslav 300 let trvání dominanty naší obce – kostela Nanebevzetí Panny Marie.
Na zdárném průběhu tohoto 300 letého výročí farnosti se také podílí naše obec.
Jednou z prvních akcí byl Novoroční koncert, který se uskutečnil dne 6. 1. 2013. Přispět
chceme také organizací sběru jakýchkoli fotografií či jiných dokumentů kostela, hřbitova
či fary, které byste byli ochotni poskytnout pro vystavení na nástěnce u příležitosti „Noci
kostelů“. Chceme návštěvníky našeho chrámu seznámit s vývojem jeho exteriéru i interiéru
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od minulosti do současnosti. Z originálu fotografií či jiných dokumentů můžeme zhotovit
kopii a tuto vystavit, takže není třeba se obávat ztráty původních podkladů.
Vážení spoluobčané, vyzýváme Vás k poskytnutí výše uvedených originálů
referentkám obecního úřadu ke zhotovení kopií nejpozději do 30. dubna 2013.
Děkuji Vám za vstřícnost a ochotu poskytnout svědectví našich předků budoucím
generacím.
Ing. Jarmila Thomasová, starostka obce

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE
Činnost ZŠ
Měsíc

Datum
14.1.

LEDEN

18.1.
22.1.
31.1.
31.1.

Měsíc

Datum
5.2.
11.2.

14.2.

ÚNOR

16.2.
17.2.
20.2.
23.2.
28.2.

Akce
Genetická metoda ve výuce na 1. stupni – vzdělávání
pedagogických pracovníků a seznámení s výukovými
materiály
Zápis dětí do 1. třídy (zapsáno 25 dětí).
Třídní schůzky s rodiči žáků
Předání vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2011/2012
Pythagoriáda – školní kolo matematické soutěže

Akce
Vystoupení dramatického kroužku pro veřejnost – pohádka
ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA
Exkurze 9. tř. do pivovaru v Ostravě (Mgr. Veřmiřovská)
Recitační soutěž v Hlučíně
Účastníci: Filip Gavlíček, Marie Pátíková, Hana Prokšová,
Jindřich Tvrdý a Nikola Vaškových
1. místo obsadil Filip Gavlíček, který tak postoupil
do krajského kola v Opavě.
Ples UR.
Letos vystoupili tradičně se svým tanečním číslem žáci
9. třídy pod vedením p. vychovatelky ŠD Ivety Koperové
Vítání občánků na OÚ – program s žáky 2. stupně
připravila Mgr. Válová
Výtvarná soutěž 4. tř. – MOJE MÍSTO V DNEŠNÍM
SVĚTĚ
(Mgr. Krčmářová)
Maškarní ples UR
8. třída navštívila s Mgr. Veřmiřovskou krevní centrum
v Ostravě
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UNIE RODIČŮ PŘI ZŠ ŠILHEŘOVICE
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 14. ročník plesu líbil a budeme se těšit na další ples, který se bude
konat 15. 2. 2014, na který vás tímto srdečně zveme.
Výbor sdružení Unie rodičů

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE
Pozvánka na fotbal.
Zveme všechny příznivce fotbalu, a nejenom ty, aby přišli povzbudit naše hráče
v jarní sezoně a vytvořili dobrou atmosféru na hřišti. Přílohou tohoto zpravodaje je jarní
rozlosování soutěží. Prvním zápasem našeho „A“ týmu bude domácí utkání s Dolním
Benešovem „B“ v neděli 24. března 2013 v 15:00 hodin.
Muži „A“ přezimovali v tabulce okresního přeboru BULY ARÉNA na prvním místě
se ziskem 30 bodů, což je slibný výsledek pro jarní kolo soutěže. Muži „B“ rovněž skončili
po podzimní sezóně v tabulce ONDRÁŠOVKA IV. třída sk. A na prvním místě s 26 body.
Vaše přítomnost na hřišti bude pro hráče velkým povzbuzením a pomůže týmům
dosáhnout vytouženého postupu. Rodiče dorostu, žáků a mladších žáků si už zvykli
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přicházet na hřiště a povzbuzovat své děti při zápasech. Pozornost také zasluhuje činnost
trenérů při jejich tréninku.
Na Valné hromadě dne 24. února byla schválena výše členských příspěvků
pro členskou základnu TJ Sokol Šilheřovice na částku 50,- Kč pro muže a 10,- Kč pro ženy.
Tuto částku platí ti členové, kteří nemusí být současně členy Fotbalové Asociace České
republiky. Členy FAČR musí být hráči a členové výboru – jejich členský příspěvek činí
200,- Kč. Členský příspěvek budu vybírat při zápasech u pokladny. Vstupné na zápasy
se nemění! 20,- Kč zaplatí muži. Ženy a děti do 15 let mají vstup zdarma.
Na shledanou se u pokladny těší
Ing. Jiří Thomas, člen výboru TJ Sokol Šilheřovice

POZVÁNKA

KULTURNÍ KOMISE RADY OBCE
ŠILHEŘOVICE
OVICE
srdečně zve všechny babičky a maminky s děvčátky v rámci podpory
zachování velikonočních tradic na

„MALOVÁNÍ VELIKONOČNÍCH VAJÍČEK“

S SEBOU SI PŘINESTE VYFOUKNUTÁ VAJÍČKA A VOSKOVÉ PASTELKY. MALOVÁNÍ
PROBĚHNE POD VEDENÍM INSTRUKTORKY.

V sobotu 16. 3. 2013 od 16:00 hod.
sál Obecního úřadu v Šilheřovicích

Kdy se sejdeme:
Kde:

Za pořadatele zvou
Jarmila Thomasová a Jana Gebauerová
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Penzion Stará pekárna
Vás srdečně zve na

„Posezení při svíčkách“

Akce se uskuteční v rámci celosvětové kampaně „Hodina Země“.
Přijďte posedět při svíčkách, zazpívat si a připojit se tak k dlouhému
řetězci lidí, kterým není osud naší modré planety lhostejný.
Kdy: V sobotu 23. 3. 2013 od 20:30 hod.
Kde: Penzion Stará pekárna v Šilheřovicích
Za Penzion Stará pekárna Vás srdečně zve
Yvona Majerová

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Naši jubilanti
Vzhledem k ochraně osobnosti našich občanů, zvýšené kriminalitě v obci, a problémům,
které vznikly se zavedením základních registrů, Vám, vážení spoluobčané sdělujeme, že
nebudeme v této rubrice zveřejňovat jména našich jubilantů.

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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