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RADA OBCE ŠILHEŘOVICE 

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 28. 1. 2013 
č. 60/2013 

 
RO schvaluje: 
ad 60/2013/3 Znění předložené žádosti o prominutí popřípadě částečné prominutí 

penále č. 2/2013, kterým byla obci Šilheřovice uložena povinnost zaplatit 
penále ve výši Kč 33.019,-- z odvodu porušení rozpočtové kázně 

 Znění odvolání proti platebnímu výměru na penále č. 2/2013 za porušení 
rozpočtové kázně, kterým byla obci Šilheřovice uložena povinnost 
zaplatit penále ve výši Kč 33.019,-- 

ad 60/2013/4 Výsledky otevírání a hodnocení nabídek veřejné zakázky „Prodloužení 
splaškové kanalizace v obci Šilheřovice“ 

 Po odstoupení firmy Vrchovecký s. r. o., V Rybníkách 241, 747 92 Háj 
ve Slezsku z výběrového řízení jako dodavatele stavby „Prodloužení 
splaškové kanalizace v obci Šilheřovice“ druhou firmu v pořadí, a to 
firmu DOPFIN trade & cession s. r. o., U Trati 171, 747 22 Dolní 
Benešov. Hodnota díla bez DPH činí Kč 911.246,87. 

ad 60/2013/5 Znění smlouvy s dodavatelem stavby „Prodloužení splaškové kanalizace 
v obci Šilheřovice“ DOPFIN trade & cession s. r. o., U Trati 171, 747 22 
Dolní Benešov. Dohodnutá cena díla bez DPH činí Kč 911.246,87. 

ad 60/2013/6 Znění Smlouvy o dílo č. 213004 na dodávku, montáž a uvedení 
do provozu provzdušňovacího systému pro čistírnu odpadních vod 
Šilheřovice, kde zhotovitelem díla bude firma ASEKO, s. r. o., Chromeč 
3, 789 01. Dohodnutá cena díla bez DPH činí K č 167.100,--. 

ad 60/2013/7 Znění Smlouvy o právu provést stavbu k akci „Cyklostezkami po linii 
objektů opevnění – cyklostezka Šilheřovice“ na parcele p. č. 861 v k. ú. 
Šilheřovice s vlastníkem pozemku Lesy Beskydy, a. s. se sídlem Žižkova 
965, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

ad 60/2013/10 Navržení změn v jízdním řádu linky 68, ke kterým dojde od 3. března 
2013. Zároveň však upozorňuje firmu KODIS a. s. na to, že tato změna 
nebyla vzhledem k časové tísni projednána s občany naší obce. Proto 
sdělujeme, že z naší strany jistě dojde (po veřejném projednání s občany) 
k návrhům na změnu jízdního řádu linky 68 od dalšího možného 
termínu. 

ad 60/2013/11 Zaústění dešťových vod ze střechy plánované novostavby garáže 
a přilehlých zpevněných ploch parcely č. 208/1 v k. ú. Šilheřovice 
do místního bezejmenného přítoku vodního toku šilheřovický potok 
p. č. 1689/1 v k. ú. Šilheřovice. Vypouštění dešťových vod z plánované 
novostavby garáže a přilehlých zpevněných ploch je v souladu s Plánem 
hlavních povodí ČR a s Plánem oblasti povodí Odry. 

ad 60/2013/12 Jakožto vlastník sousedního pozemku p. č. 1411 – ostatní plocha – ostatní 
komunikace v k. ú. Šilheřovice udělit souhlas k uvažovanému záměru 
stavby „Přístavba rodinného domu č. p. 120 včetně terasy s bazénem“ 
na parcelách p. č. 1432/1, 1432/2 a 1432/3 v k. ú. Šilheřovice 

 Jakožto vlastník sousedního pozemku p. č. 1411 – ostatní plocha – ostatní 
komunikace v k. ú. Šilheřovice udělit souhlas se zjednodušeným 
územním a stavebním řízením u uvažovaného záměru „P řístavba 
rodinného domu č. p. 120 včetně terasy s bazénem“ na parcelách 
parcelní číslo 1432/1, 1432/2 a 1432/3 v k. ú. Šilheřovice 
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ad 60/2013/13 Podání žádosti o dotaci v podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj 
ČR „Podpora výstavby technické infrastruktury pro ro k 2013“ na akci 
„18 TI Šilheřovice – komunikace, v k. ú. Šilheřovice, okres Opava“ 

 Znění Mandátní smlouvy s firmou SELLA s. r. o., Vrbová 655, 562 01 
Ústní nad Orlicí pro vypracování žádosti o dotaci v souladu s pravidly 
vyplývajícími z podprogramu Ministerstva pro místní rozvoj ČR 
„Podpora výstavby technické infrastruktury pro rok 2013“ na akci „18 
TI Šilheřovice – komunikace, v k. ú. Šilheřovice, okres Opava“. 
Dohodnutá cena činí Kč 35.000,-- bez DPH. 

ad 60/2013/14 Koupi automobilu pro zaměstnance ČOV značky Citroen Berlingo, rok 
výroby 2002 za dohodnutou cenu Kč 50.000,-- včetně DPH  

ad 60/2013/15 Ocenění pedagogického pracovníka v kategorii „Výrazná pedagogická 
osobnost roku“, a to p. Mgr. Teresu Fucimanovou na návrh ředitelky ZŠ 
a MŠ Šilheřovice a pedagogického kolektivu školy 

 
RO pověřuje: 
ad 60/2013/3 Starostku obce zajistit doručení žádosti o prominutí popřípadě částečné 

prominutí penále a odvolání proti platebnímu výměru na penále 
č. 2/2013 za porušení rozpočtové kázně Úřadu Regionální rady regionu 
soudržnosti Moravskoslezsko 

ad 60/2013/5 Starostku obce podpisem smlouvy s dodavatelem stavby „Prodloužení 
splaškové kanalizace v obci Šilheřovice“ DOPFIN trade & cession s. r. o., 
U Trati 171, 747 22 Dolní Benešov. Dohodnutá cena díla bez DPH činí Kč 
911.246,87. 

ad 60/2013/6 Starostku obce podpisem Smlouvy o dílo č. 213004 na dodávku, montáž 
a uvedení do provozu provzdušňovacího systému pro čistírnu odpadních 
vod Šilheřovice, kde zhotovitelem díla bude firma ASEKO, s. r. o., 
Chromeč 3, 789 01. Dohodnutá cena díla bez DPH činí K č 167.100,--. 

ad 60/2013/7 Starostku obce podpisem Smlouvy o právu provést stavbu k akci 
„Cyklostezkami po linii objekt ů opevnění – cyklostezka Šilheřovice“ 
na parcele p. č. 861 v k. ú. Šilheřovice s vlastníkem pozemku Lesy 
Beskydy, a.s. se sídlem Žižkova 965, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí 

ad 60/2013/13 Starostku obce podpisem Mandátní smlouvy s firmou SELLA s. r. o., 
Vrbová 655., 562 01 Ústní nad Orlicí pro vypracování žádosti o dotaci 
v souladu s pravidly vyplývajícími z podprogramu Ministerstva pro 
místní rozvoj ČR „Podpora výstavby technické infrastruktury pro ro k 
2013“ na akci „18 TI Šilheřovice – komunikace, v k. ú. Šilheřovice, okres 
Opava“. Dohodnutá cena činí Kč 35.000,-- bez DPH. 

 
RO bere na vědomí: 
ad 60/2013/1 Kontrolu usnesení RO 59/2013 ze dne 14. 1. 2013 
ad 60/2013/9 Dodatek č. 5 ke smlouvě o závazku veřejné služby ve veřejné linkové 

osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti a o organizačním 
zajištění ostatní dopravní obslužnosti s dopravcem Veolia Transport 
Morava a. s. schválené RO v roce 2009 

ad 60/2013/17 Přihlášku zástupců ulic Kostelní a Školní na organizování tradičního 
Strassenfestu v obci Šilheřovice v roce 2013 

ad 60/2013/18 Informaci místostarosty obce o formálním přijetí žádostí o dotaci 
u Nadace ČEZ. Jedná se o tyto dvě akce: 

 1. Dokončení obnovy historické aleje 
 2. Víceúčelové dopravní hřiště 
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Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 31. 1. 2013 
č. 61/2013 

 
RO schvaluje: 
ad 61/2013/2 Vzít zpět naše odvolání proti platebnímu výměru na penále č. 2/2013 

za porušení rozpočtové kázně, kterým byla obci Šilheřovice uložena 
povinnost zaplatit penále ve výši 33.019,- Kč Ministerstvu Financí ČR 
prostřednictvím Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti 
Moravskoslezsko 

 

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 11. 2. 2013 
č. 62/2013 

 
RO schvaluje: 
ad 62/2013/4 Kulturní, společenské a sportovní aktivity zapsané v Přehledu 

kulturních, společenských a sportovních akcí česko-polské spolupráce 
na rok 2013 

ad 62/2013/5 Jakožto vlastník sousedního pozemku p. č. 1531/8 ostatní plocha – ostatní 
komunikace v k. ú. Šilheřovice udělit souhlas k uvažovanému záměru 
provedení jednoduché stavby: „Rekonstrukce rodinného domu 
a přístavba terasy na pozemku parc. č. 1531/13 a 1531/6 v k. ú. 
Šilheřovice“ 

ad 62/2013/9 Provedení změn v textu Smlouvy o dílo na dodávku, montáž a uvedení 
do provozu provzdušňovacího systému pro čistírnu odpadních vod 
Šilheřovice 

 
RO bere na vědomí: 
 
ad 62/2013/2 Informace o poskytnutí podpory na akci „Studie proveditelnosti 

k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření na území obce 
Šilheřovice“ 

ad 62/2013/3 Informace o kofinancování z prostředků Operačního programu 
přeshraniční spolupráce ČR – Polská republika 2007 – 2013 projektu 
„Kultura, rekreace a sport na česko-polském pohraničí“ 

ad 62/2013/6 Informaci sdružení MEZE CZ o. s. o nalezení opuštěné věci, tj. parcel 
p. č. 1302/2, 1322/7, 1326/3 v k. ú. Šilheřovice. Záležitost řeší právník 
obce JUDr. Milan Čichoň. 

ad 62/2013/7 Informaci ředitele hasičského záchranného sboru Moravskoslezského 
kraje o možnosti získání účelové dotace v rámci reprodukce požární 
techniky na rok 2014 na nákup nové cisternové stříkačky 

ad 62/2013/8 Informaci o podání žádosti o dotaci Nadaci OKD na sadové úpravy 
veřejných ploch – svah nad potokem 

ad 62/2013/10 Informaci o dotazníku spokojenosti zákazníka pro firmu Dvořák – lesy, 
sady, zahrady s. r. o. a spolupráci s touto firmou hodnotí rada obce jako 
výbornou 

 
RO doporučuje: 
ad 62/2013/2 Projednat schválení přijetí dotace ze SFŽP na projekt „Studie 

proveditelnosti k realizaci přírodě blízkých protipovodňových opatření 
na území obce Šilheřovice“ v samostatném bodě nejbližšího jednání 
zastupitelstva obce 
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ad 62/2013/3 Projednat schválení přijetí dotace z prostředků Operačního programu 
přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013 
na projekt „Kultura, rekreace a sport na česko-polském pohraničí“ 
v samostatném bodě nejbližšího jednání zastupitelstva obce 

 
RO neschvaluje: 
ad 62/2013/11 Změnu úhrady pronájmu t ělocvičny. Rada obce trvá na svém usnesení 

č. 58/2012/6 
 
 
 

 

HOSPODAŘENÍ OBCE 
 

Stav finančních prostředků obce ke dni 31.1. 2013:   3.724.799,78 Kč 

Uhrazené faktury za investiční akce, opravy a příspěvky v období od 1. 1. 2013 
do 31. 1. 2013: 
Výměna oken obecní budova čp. 162 281.900,00 
Výměna oken a dveří ČOV 33.080,00 
SmVaK voda 12/2012 163.683,00 
Zpracování přestupků MěÚ Hlučín 8.500,00 
Dopravní značení z dálnice D1 na Šilheřovice                6.063,00 
Neinvestiční příspěvek ZŠ a MŠ 225.000,00 
Splátka leasingu – fekální vůz 10.612,00 
Nájem traktor 16.200,00 
OZO tříděný odpad 12/2012                9.742,00 
OZO komunální odpad 12/2012              65.951,00 
Záloha elektřina 23.449,00 
Záloha plyn 5.900,00 
Nákup automobilu ČOV 50.000,00 
     
Dále v tomto období obec hradila běžné výdaje spojené s chodem obce, obecního úřadu 
a údržbou obce.  
 
 

  

BYLO BY DOBRÉ VĚDĚT 
 
Určeno VŠEM držitelům německého státního občanství 
 
V Krava řích se opět budou konat KONZULÁRNÍ dny Velvyslanectví Spolkové 
republiky N ěmecko Praha 
 
Místo: BULY ARÉNA Krava ře 
 
Datum:  
Úterý  09. 04. 2013 v pracovní době od 08:00 do 12:00 hodin a od 13:00 do 17:00 hodin 
Středa 10. 04. 2013 v pracovní době od 08.00 do 12:00 hodin 
 
Různé: 

- Není možné zapsat nezletilé děti do cestovního pasu rodičů 
- Každé dítě může mít od narození svůj vlastní cestovní pas.  Žádost pro nezletilé 

děti musejí podat oba rodičové společně. 
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- Doručení vystavených cestovních pasů bude provedeno do cca 6 týdnů poštou 
coby cenina za poplatek ve výši 100,-Kč, který bude inkasován při podání žádosti 
o vystavení cestovního pasu. 

- držitelé německého státního občanství mohou požádat i o vystavení německého 
občanského průkazu, i když mají trvalý pobyt v České republice … postup viz 
www.prag.diplo.de … odkaz Personalausweis 

 
Žadatelé si přinesou s sebou: 

- Český rodný list v originálu 
- Originální doklad o německém státním občanství(Staatsangehörigkeitsausweis) 
- Německý pas, pokud již vlastníte(i s propadlou lhůtou platnosti) 
- Český pas či občanský průkaz 
- Vdané ženy: oddací list v originálu 
- U nezletilých dětí (rodný list dít ěte + obou rodičů, oddací list rodičů, nebo doklad 

o uznání otcovství, dále občanské průkazy obou rodičů) 
- Pokud žadatel měl poslední trvalý pobyt v Německu a již tam nebydlí, je nutné 

předložit originál Abmeldebescheinigung(Potvrzení o odhlášení z trvalého 
pobytu v Německu) 

- 2 fotografie na německý biometrický pas (poradí a provede Fotoateliér Vilášek 
a syn v Kravařích) 

- Vyplněná žádost o vystavení cestovního pasu … viz www.prag.diplo.de  ... odkaz 
PASY a poté Žádost o vystavení cestovního pasu 

- Poplatky: žadatelé do 6 let:  900,-Kč (platnost pasu 6 let) … není biometrický pas 
                          Žadatelé do 24 let: 1.800,-Kč (platnost pasu 6 let)  

                                 Žadatelé nad 24 let: 2.300,-Kč (platnost pasu 10 let) 
 
V případě dotazů Vám poradí 
Mgr. Josef MELECKÝ 
M: 602 502 478 
Mail: josef.melecky@provalve.cz 
 
 

  

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 

Dotace na výměnu kotlů v Moravskoslezském kraji za nové automatické. 

Automatický kotel na tuhá paliva spalující uhlí nebo biomasu představuje v této době 
jeden z možných tepelných zdrojů pro domácnosti, které vyžadují pohodlné, nenáročné 
a ekonomické řešení vytápění a ohřev teplé vody. Nyní je nejvhodnější doba k využití 
dotace ve výši 40 000 Kč na výměnu stávajících kotlů za nové nízkoemisní automatické 
v Moravskoslezském kraji. Využijte servis služeb, které v rámci této dotace nabízíme. 

Automatický kotel na tuhá paliva spalující uhlí nebo biomasu představuje v této době 
jeden z  možných tepelných zdrojů pro domácnosti, které vyžadují pohodlné, nenáročné 
a ekonomické řešení vytápění a ohřev teplé vody ve své nemovitosti. Obsluha 
automatických kotlů spočívá pouze v doplňování paliva do zásobníku jednou za tři dny 
a ve vysypání popela.  

Zásobníky jsou umístěny převážně mimo kotel, ze kterého je palivo dopravováno 
šnekovým podavačem až k hořáku kotle. Automatické kotle jsou řízeny jednotkami, 
podle kterých přikládají takové množství paliva, kolik je potřeba. 

 Automatický kotel má v návodu uveden doporučený druh paliva, které v něm lze 
spalovat dle normy ČSN EN 303-5. Vytápění tuhými palivy je minimáln ě o polovinu 
levnější než vytápění plynem. 
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Kotle na tuhá paliva spalující černé, hnědé uhlí a koks provozovány 
v Moravskoslezském kraji jsou nejčastěji 1. a 2. emisní třídy a často jsou již na pokraji 
své životnosti. Počet těchto starých a neekologických kotlů je odhadován na 55 000 kusů. 

Legislativa  
Problém zastaralých lokálních topenišť domácností by měli lidé řešit nejenom vzhledem 
k nákladnému provozu, znečištění ovzduší, ale také i vzhledem dnes již platné legislativě 
v podobě zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Tento zákon zavádí povinnost 
pravidelných revizí kotlů od roku 2016, které bude nutno opakovat co dva roky. 
Na dodržování tohoto zákona budou dohlížet jednotlivé místně příslušné obecní úřady 
a budou vymáhat eventuální finanční postihy. 

V případě zjištění, že stávající kotel 1. nebo 2. emisní třídy již nesplňuje podmínky 
pro jeho další provozování, bude muset vlastník nemovitosti tento kotle nahradit novým 
kotlem, který bude zařazen do 3. emisní třídy, nebo může být postižen finanční pokutou 
až do výše 20 000 Kč.    
   
V roce 2022 budou muset být všechny provozované kotle na tuhá paliva o výkonu od 10 
kW do 300 kW splňovat parametry 3. emisní třídy. 

Dotace 
I z tohoto důvodu je nyní nejvhodnější doba k využití dotace ve výši 40 000 Kč v rámci 
3. výzvy dotačního programu na výměnu stávajících kotlů za nové nízkoemisní 
automatické v Moravskoslezském kraji, které byla vyhlášena 1. 11. 2012 s koncem 
příjmu žádosti buď 28. 6. 2013, nebo v den vyčerpání počtu 1 000 dotací. Využijte servis 
služeb, které v rámci této dotace nabízíme. 
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Zemědělské dotace z EU na období 2007 - 2013 

Výzva – 1.1.1 Modernizace zemědělských podniků 

Podopatření 1.1.1. Dotace je zaměřena na investice do zemědělských staveb a technologií 
(rekonstrukce a výstavba nových staveb včetně nezbytného zázemí stavby/staveb). 
 
Název dotace 1.1.1. Modernizace zemědělských podniků 
Výzva: Příjem žádostí: 6. 3. 2013 – 19. 3. 2013, 15, 30 hodin 

Základní charakteristika: 

Kdo může žádat 
(příjemci 
podpory) 

• Zemědělský podnikatel, tzn. fyzická nebo právnická osoba, který    
podniká v zemědělské výrobě v souladu se zákonem č. 252/1997 Sb., 
o zemědělství 

• Podnikatelský subjekt, který je z převážné většiny vlastněn 
zemědělskými prvovýrobci a předmětem jeho činnosti je poskytovat 
práce, výkony nebo služby, které souvisejí výhradně se zemědělskou 
výrobou 

Kolik lze získat 
na jeden projekt  
(forma a výše 
podpory) 

• dotace až 60 % 
• minimální přípustná výše celkových způsobilých výdajů na jeden 

projekt je 100. tis. Kč, maximální výše dotace je 30 mil. Kč. 

Na co lze získat 
podporu – hlavní 
způsobilé výdaje 
 

• výdaje na výstavbu a rekonstrukci stájí pro krávy, jalovice, býky 
a telata 

• výdaje na výstavbu a rekonstrukci stájí pro plemenné býky v 
produkci 

• výdaje na výstavbu a rekonstrukci stájí pro ovce a kozy  
• výdaje na dojírny pro krávy, ovce a kozy (technologie) 
• výdaje na výstavbu a rekonstrukci jímek (musí tvořit min. 30 % 

výdajů, ze kterých je stanovena dotace) 
• výdaje na rekonstrukci a výstavbu pevných hnojišť (musí tvořit min. 

30 % výdajů, ze kterých je stanovena dotace) 
 
Konkrétní podmínky upravuje výzva a přílohy. Informace o dotaci naleznete na 
stránkách www.szif.cz   
 

Roman Chmelík 
tř. Kpt. Jaroše 3, 602 00 Brno    
info@dotacebrno.cz     www.dotacebrno.cz 
mobil: +420 608 182 040 
 
vice na – http://silherovice.cz/web/2013/02/11/zemedelska-dotace-na-obdobi-2007-2013/ 
 

  

ŘÍMSKOKATOLICKÁ FARNOST ŠILHEŘOVICE 

Farní okénko 
Na začátku svého příspěvku bych chtěl – trochu opožděně, ale přece – všem popřát ještě 
touto cestou hodně úspěchů, zdraví, pohodu a spokojenost v novém roce 2013 a také bych 
rád připojil n ěkolik informací, myšlenek a zároveň velké poděkování za uplynulé období, 
ve kterém se skutečně hodně podařilo a tím vším se přispělo ke zdárnému dokončení prací, 
které byly zacílené k jubilejnímu výročí našeho farního kostela. 

Vzpomenu ještě období dřívější – tedy chvíle, kdy v obci probíhala tříletá veřejná sbírka 
na opravy oken lodi kostela. Téměř beze zbytku se využila k tomuto účelu a malá část, 
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která doběhla v polovině roku 2012, byla použita jako základ na další opravy spojené 
s interiérem kostela. 

A v roce 2012 opravy gradovaly. Přistoupilo se k plánované výmalbě, která měla 
předcházející práce a aktivity završit. Děkujeme za dotaci, kterou poskytla obec 
Šilheřovice. Ta z velké části pokryla náklady na realizaci výmalby. Celkem se cena výmalby 
vyšplhala na částku 120.000,-Kč. Jenomže přišly další komplikace, zjistilo se, že jsou téměř 
v nevyhovujícím stavu naše kostelní lavice a při rozsáhlé interiérové úpravě se přikro čilo 
i k předpokládané opravě dlažby – tedy jinými slovy: bylo třeba zakoupit novou dlažbu 
a na tu původní ji položit. Problémem samozřejmě daleko nejklíčovějším byly finance. 
Současná doba těmto počinům moc nakloněna není a tak vznikl opravdu velký problém. 
Ale stal se možná malý zázrak, podařilo se částky pomalu, ale jistě dohromady poskládat - 
díky ochotě farníků, díky finančním darům sponzorů, malých i větších darů jednotlivců 
a rodin. Dále se vyřídila z biskupství bezúročná půjčka, která byla využita na náklady 
spojené s dlažbou. K dnešnímu dni nám chybí splatit asi ještě 30.000,- Kč a dlažba je celá 
naše. Největším soustem bylo pořízení kostelních lavic. K dnešnímu dni máme 
nainstalovány tři čtvrtiny celkového množství lavic. Dokončení předpokládáme na začátku 
velikonočních svátků. 

V listopadu – přesněji 2. 11. 2012 byly dokončeny ty nejdůležitější práce a kostel byl po 
dvou měsících znovu otevřen. Oprava se uskutečnila v době od 22. 8. do 2. 11. 2012. Tedy 
termín byl v pravdě hektický a v této velmi krátké době došlo k poměrně zásadní proměně 
interiéru kostela. Tím se zakončila velká etapa úprav interiéru kostela, která byla započata 
někdy v roce 2008. 

A tak pozvolna přecházím na další téma – a sice na akce, které nás v souvislosti s výročím 
našeho farního kostela čekají. Podle plánu liturgického kalendáře vstoupíme ve středu 
13. 2. do přípravného období doby postní – přípravy na velikonoce, velikonoční svátky. 
V probíhajícím roku víry, který byl celosvětově vyhlášen 11. 10. 2012 svatým otcem 
papežem Benediktem XVI., bychom měli skutečně a poctivě toto období dokonale využít, 
měli bychom se zaměřit více na svůj život, obrátit se k dobrým hodnotám života. Dny 
40denního postu mají sloužit především k přemýšlení, rozjímání a ke změně jednání 
v dobrém slova smyslu. 

Konkrétn ě bych rád pozval v době postní na nedělní setkávání – nejen při mši svaté, 
ale také v odpoledních hodinách, kdy budou na programu postní katecheze reagující 
na požadavky dnešní doby – povzbuzení k nové evangelizaci současného života v církvi, 
budou se rozebírat témata vzdělávání a výchovy věřících, témata spojena s probíhajícím 
rokem víry. Blíží se také výročí příchodu svatých Cyrila a Metoděje na Moravu, prožíváme 
letos rok eucharistie, který je v pořadí třetím rokem přípravy na toto výročí, my sami zde 
ve farnosti také chceme oslavit výročí našeho kostela. 
 
Koncem měsíce května by se měla také naše farnost zapojit poprvé do již několik let 
probíhající akce církve  – Noci kostelů. V letošním roce totiž máme co nabídnout, protože 
můžeme využít všech materiálů a skutečností, které se připravovaly a připravují k jubileu 
našeho kostela. 

Hlavní oslavy našeho výročí proběhnou v letním období roku – přesněji v době naší poutě 
(odpustu) až do října 2013, kdy je na svátek posvěcení našeho kostela pozván pan biskup. 
Slavnostní mše se uskuteční 27.10. 2013. 

Tolik prozatím k poděkování, povzbuzení a k informacím o událostech v naší farnosti. 
Přeji ještě jednou vše dobré a také pěkné prožití následujících dní v roce. 
 
       P. Petr Huvar, farář farnosti Šilheřovice          
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TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE 

Shrnutí podzimní části soutěže 

Informace k ukončené podzimní části soutěže. A mužstvo po vítězství v Hněvošicích 
se usadilo na první příčce tabulky s 30 body. Do jarní části soutěže půjde s náskokem 2 
bodů před Opavou. Věřme, že i jarní část soutěže se povede a vrátíme se zpět do 1B třídy.  
Stejně tak B mužstvo se umístilo na prvním místě tabulky s 26 body a stejným náskokem 
2bodů před druhými Kozmicemi. Největším překvapením podzimu bylo naše mládežnické 
družstvo Dorostu, které nás velmi překvapilo a úspěšně reprezentovalo. Včerejší dohrávku 
v Darkovicích zvládli s chladnou hlavou a suverénně vyhráli 1:5. Díky tomuto vítězství 
se zařadili na 4 příčku tabulky, o kterou se dělí s 23 body s Bohuslavicemi. Na prvního 
v tabulce ztrácejí sice 10 bodů, ale věříme, že jarní část bude plodnější na body a náš Dorost 
se bude usilovně prát o první příčku tabulky.  

 
Přejeme všem úspěšný start do jarní části soutěže.                                        

--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Přípravné zápasy 

Přípravné zápasy muži: 

16. 2. 2013 sobota 10.00 - UT Hlučín – Třebovice                                                                        
3. 3. 2013 neděle 15.30 - UT Kravaře - soupeř Darkovice                                                         
10. 3. 2013 neděle 14.00 - UT Hlučín - soupeř Vřesina                                                               
16. 3. 2013 sobota 14.00 - hřiště Šilheřovice - soupeř Markvartovice (v případě nepřízně 
počasí UT Hlučín v 11.00)  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

První jarní zápasy MUŽI A 

Neděle  24.3.  15:00  Šilheřovice – D.Benešov B 
Neděle             31.3.  15:30  Šilheřovice – P.Polom B 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Poděkování sponzorům plesu TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE 
 
Dovolte, abychom touto cestou poděkovali všem sponzorům, kteří přispěli k bohaté tombole 
naše Sokolského plesu. Věříme, že ti, kteří se jej zúčastnili, byli spokojeni a budeme se 
na Vás těšit i příští rok.  
 
Řádná valná hromada TJ Sokol Šilheřovice 
 
Dovolujeme si pozvat všechny členy TJ SOKOL Šilheřovice na řádnou valnou hromadu. 
Valná hromada se bude konat v neděli 24. 2. 2013 v 15.00 hod v sále obecního úřadu. 
 
 

 

KLUB DŮCHODCŮ ŠILHEŘOVICE  

Činnost klubu v roce 2012 – výroční zpráva 

Klub důchodců v Šilheřovicích má za sebou už 15 let své existence. V současné době čítá 65 
členů. Přípitkem a s přáním dobrého zdraví zahájila předsedkyně klubu paní 
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Mgr. Dorníková výro ční členskou schůzi. Následoval plán činnosti, zpráva o hospodaření 
a revizní zpráva. Po oficiální části jsme se bavili za hudebního doprovodu p. Mgr. Jana 
Kuchaře. K dobré náladě přispěla i výtečná večeře z restaurace Dolní dvůr. Jaro jsme 
přivítali s harmonikou a pochutnali jsme si na pečených kolenech. 

V květnu jsme tradičně slavili Den matek. Ženy dostaly dárek. Velice milé, jako vždy, bylo 
vystoupení dětí z MŠ i dárečky, které děti předaly. Úsměvy a velký potlesk sklidili BOBŘI 
z Bolatic. Podíleli jsme se spolu s OÚ na akci „Kácení máje“. 

V červnu jsme byli na výletě ve Velkých Losinách, zhlédli jsme zámek, ruční výrobu papíru 
a unikátní barokní kapli v Rýmařově. V Jiříkově v Pradědově galerii jsme viděli množství 
dřevěných soch a jedinečný betlém zapsaný v Guinnessově knize rekordů. 

Jako každoročně jsme se spolupodíleli na přípravě a realizaci Pivních slavností, kde – jako 
obvykle – jsme, „točili Kolo štěstí“. 

Při příležitosti „Dne seniorů“ jsme se sešli v restauraci Dolní dvůr u grilu. Počasí nám 
přálo, poseděli jsme pod pergolou azhodnotili dovolené. Pět členů bylo v Nízkých Tatrách 
na chatě Kožiar. Tuto turistickou ubytovnu a temální lázně Bešeňová navštěvujeme už 10 
let. Poprvé letos bylo 12 členů v Luhačovicích. V listopadu jsme poseděli u harmoniky 
a pochutnali si na martinské huse. 

Navštívila nás spisovatelka z Dolního Benešova, paní Anna Malchárková a představila svou 
novou knihu „Album“. Doporu čujeme k přečtení. 

Ve vánočním duchu jsme se pobavili při vystoupení dětí z MŠ a skupiny čertů a Mikuláše 
v podání žádků ZŠ. Museli jsme i zazpívat koledu. Také soubor Vlašanky sklidil velký 
potlesk. Každý člen klubu dostal dárek, radost udělala i bohatá tombola. Nechybělo ani 
chutné občerstvení, které opět připravila restaurace Dolní dvůr. 

Spolu s OÚ jsme položením kytice uctili památku válečných obětí. S dárkem jsme navštívili 
tři jubilanty, šesti jsme popřáli na našich akcích. Rozloučili jsme se s panem Sládkem. 

Spolupráce s Klubem seniorů, rentistů a invalidů v Polsku v Chalupkách je hodnocena 
velmi dobře. Na akcích se navzájem navštěvujeme. V červenci jelo 10 našich členů spolu 
se zájezdem klubu polských důchodců do Visly, kde si prohlédli letní prezidentské apartmá. 
Na náměstí se pak osvěžili a občerstvili. Ve dnech 17. – 18. září se 4 členky KD zúčastnily 
celopolského Kongresu ve městě Chorzów a v Chalupkách. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat OÚ za spolupráci, vstřícnost a finanční příspěvek. 
Poděkování patří našim stálým sponzorům, p. Janu Martičkovi, p. Mart ě Lipinské, p. Ritě 
Struhalové, p. Janu Kuchařovi a věříme, že nám zachovají přízeň a že tato spolupráce bude 
pokračovat i nadále. Rovněž děkujeme dětem a vedení mateřské a základní školy za hezká 
vystoupení. 
Výroční členská schůze Klubu důchodců se koná v pátek 22. 2. 2013 v 15 hodin na OÚ. 
Po schůzi bude volná zábava s tancem, „Kolem štěstí“ a večeře. Zveme všechny členy a další 
zájemce o členství, zejména „mladodůchodce“. Přijďte mezi nás. Vezměte průkazy a 
příspěvky. 

Výbor Klubu d ůchodců Šilheřovice 
 
 
 
 
 
 
 



- 12 - 

 

  

PODĚKOVÁNÍ  

Poděkování sponzorům 

Sdružení dobrovolných hasičů Šilheřovice srdečně děkuje všem sponzorům, kteří svým 
darem podpořili bohatou tombolu na Hasičském rockovém bále. Rozmanitá tombola 
a příjemná atmosféra přispěla k vydařenému plesu. Ještě jednou děkujeme. 

Výbor SDH Šilheřovice 
 

 

POZVÁNKA 

Dětský maškarní ples 

 
 

 
SPOLEČENSKÁ KRONIKA 

Naši jubilanti 
 

Hrušková Anna    80 let   Pauke Michal  86 let 
 

Obecní úřad přeje do dalších let hodně zdraví, štěstí a osobní spokojenosti 
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