Šilheřovický zpravodaj
Březen 2021

ÚVODNÍ SLOVO

Vážení spoluobčané,
jako by to bylo včera kdy jsme prožívali vánoční svátky a dnes už na dveře klepou ty další,
velikonoční svátky. Dovolte, abychom vám v rámci možností popřáli VESELÉ
VELIKONOCE!
V následujících dnech nás čeká zahájení stavební akce „Oprava mostního objektu M03 přes
šilheřovický potok – ulice Spojovací“. Poté, bychom rádi v daném úseku provedli
revitalizaci koryta potoka.
Předem se omlouváme za způsobené komplikace zejména občanům ulic Záhumenní
a Spojovací!
Za Radu obce, Radek Kaňa – starosta

RADA OBCE

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 3. 2. 2021 č. 48/2021
RO schvaluje:
ad 48/2021/3a výběr zhotovitele dle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na akci „Oprava
mostního objektu MO3 přes šilheřovický potok – ul. Spojovací“. Vybraným
uchazečem je STAVBY A STATIKA, spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem 1. Máje
230, 739 61 Třinec. Celková částka bez DPH je 1.322.167,32 Kč.
ad 48/2021/3b uzavření Smlouvy o dílo na stavbu „Oprava mostního objektu MO3
přes šilheřovický potok – ul. Spojovací“ mezi zhotovitelem STAVBY A STATIKA,
spol. s. r. o., IČ 29451809, se sídlem 1. Máje 230, 739 61 Třinec a objednavatelem
Obcí Šilheřovice.
ad 48/2021/4
zpracování Energetického posudku zpracovaného dle vyhlášky č. 480/2012 Sb.,
o energetickém auditu a energetickém posudku a v souladu s podmínkami
poskytovatele dotace OPŽP na akci „Rekonstrukce OÚ“ společností TEDEAS
s. r. o., IČ 25863061, se sídlem Hřbitovní 429, 739 61 Třinec za nabídkovou cenu
30.000,- Kč.
ad 48/2021/4
zpracování Odborného posudku - výskyt obecně a zvláště chráněných
synantropních druhů živočichů, který je nezbytnou součásti žádosti o dotaci
z OPŽP na akci „Rekonstrukce OÚ“ společností DAMTAX SOLUTION s. r. o.,
IČ 03189244, se sídlem Lumírova 529/40, 700 30 Ostrava – Výškovice
za nabídkovou cenu 3.000,- Kč.
ad 48/2021/4
zajištění manažerského řízení přípravy projektu a zpracování žádostí o dotaci dle
podmínek programu v rámci výzvy OPŽP na akci „Rekonstrukce OÚ“ společností
PROENVAS s. r. o., IČ 0696119, se sídlem Občanská 1116/18, 710 00 Ostrava –
Slezská Ostrava za nabídkovou cenu 50.000,- Kč.
ad 48/2021/5
záměr Základní školy a mateřské školy Šilheřovice, příspěvkové organizace
s realizací projektu Šablony III, který je plně financován z prostředků Státního
rozpočtu ČR a fondů EU, výzva č. 020_20_080 operačního programu Výzkum,
vývoj a vzdělávání v celkové výši 672.558,- Kč.
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RO uděluje:
ad 48/2021/6
ad 48/2021/6

souhlas s napojením novostavby RD na pozemku parc. č. 592/1 a 592/2 k. ú.
Šilheřovice na vodovod a kanalizaci v majetku obce.
souhlas s využitím stávajícího sjezdu na komunikaci ul. Ovocná, parc. č.582 k. ú.
Šilheřovice pro napojení příjezdu pro novostavbu RD na pozemku parc. č. 592/1
a 592/2 k. ú. Šilheřovice.

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 17. 2. 2021 č. 49/2021
RO schvaluje:
ad 49/2021/2
zprávu o výsledcích inventarizace majetku obce za rok 2020.
ad 49/2021/4
uzavření Smlouvy o právu provést stavbu č. OP/15/r/2021/TSÚ/EM k realizaci
stavby „Náves obce Šilheřovice – projekt úprav veřejného prostoru“ mezi Obcí
Šilheřovice a Správou silnic MSK, p. o.
ad 49/2021/9
uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 17/2020 pro akci „Stavební úpravy márnice
hřbitova v Šilheřovicích II.“ mezi MV STAVBY VJAČKA, s. r. o. a Obcí
Šilheřovice.
ad 49/2021/10 rozpočtové opatření č. 1/2021.
RO souhlasí:
ad 49/2021/8

s navýšením kapacity Základní školy Šilheřovice ze současných 190 na 225 žáků.

RO uděluje:
ad 49/2021/7

souhlas s plynofikací RD č. p. 74 v obci Šilheřovice.

RO neschvaluje:
ad 49/2021/5
žádost p. XXXXX, bytem: XXXXX ze dne 20. 1. 2021, kterou žádala o možnost
prodloužení vodovodního řádu a kanalizace a možnost umístění vedení
po pozemcích obce (parc. č. 1662/2) za účelem stavby sociálního zařízení a zázemí.
ad 49/2021/6
poskytnutí finančního daru Nadačnímu fondu Pavla Novotného se sídlem Vrchní
280, 747 32 Chlebičov.

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE

Velkoobjemové kontejnery – ZRUŠENO
V souvislosti se současnou situací a nařízením vlády ČR jsme nuceni zrušit termín svozu
velkoobjemových kontejnerů, který byl plánován na 20. března 2021.
Omlouváme se za komplikace a děkujeme za pochopení
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Výměna vodoměrů
Od 22. 3. 2021 – 1. 4. 2021 budou provádět zaměstnanci ČOV p. V. Kupka a p. T. Machala
výměnu vodoměrů v části ulice Horní.

Opis vody
Vážení spoluobčané,
za 1. čtvrtletí roku bude spotřeba vody počítána průměrem, kdo i přesto bude chtít nahlásit
skutečný stav, může ho nahlásit telefonicky na tel. 595 054 120, 605 257 657 nebo emailem
na epodatelna@silherovice.cz do konce měsíce března, po tomto termínu již nebude možno
stav upravit.
V průběhu měsíce dubna Vám budou doručeny složenky k úhradě. Žádáme, aby platby
probíhaly převážně bezhotovostním převodem.
Děkujeme za pochopení

FARNOST ŠILHEŘOVICE

VELIKONOCE NEBUDOU NORMÁLNÍ!
Takový titulek na mě před pár dny vybafnul v internetovém zpravodajství. Mírně
překvapen výrokem ministra vnitra Jana Hamáčka jsem se začetl do rozhovoru,
kde vicepremiér odpovídá na dotaz novináře, zda se budou muset lidé opět vzdát klasických
Velikonoc v důsledku vládních opatření, která budou platit či neplatit ve velikonočním čase.
Během čtení interview jsem si uvědomil, že ministr má vlastně pravdu. Velikonoce
nebudou normální! Ale ne z důvodu vládních nařízení. Velikonoce totiž nikdy nejsou
normální. Nemohou normálními ani být, protože se při jejich slavení dotýkáme něčeho,
co je pro člověka nenormální, nepochopitelné, paradoxní… Ten, který zemřel na kříži,
po třech dnech vstal z mrtvých a ukázal se živý. Život se utkal s odvěkým nepřítelem smrtí
a porazil ji její vlastní zbraní. To je vskutku neobvyklé, mimořádné a šokující.
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Již rok se setkáváme se současným velkým nepřítelem – nemocí koronaviru covid-19.
Všichni jsme tímto nepřítelem ohrožováni, celý svět se dal do boje s tak zákeřným
protivníkem, hledají se různé strategie, jak rivala porazit a zničit. Připadá nám,
že procházíme dlouhým temným tunelem, v němž není žádné světlo, a co je ještě horší,
vůbec nedohlédneme na konec tunelu, ani nevidíme ono pověstné světlo na jeho konci.
Po ročním boji již mnozí v boji otupěli či rezignovali, neboť ztratili naději.
Papež František před rokem na Velikonoce řekl: „Dnes v noci získáváme základní právo,
které nám nebude odňato: právo na naději. Je to nová a živá naděje, která přichází od Boha.
Nejde o pouhý optimismus, nejde o poklepání na ramena či příležitostné povzbuzení, náznak
úsměvu. Je to dar z nebe, nemohli jsme si jej opatřit sami. Všechno bude dobré, říkáme v těchto
dnech úporně a přimknuti ke kráse svého lidství necháváme od srdce stoupat slova povzbuzení.
Avšak s během dní a růstem obav může i ta nesmělejší naděje vyprchat. Ježíšova naděje
je odlišná. Vkládá do srdce jistotu, že Bůh umí všechno obrátit v dobré, protože dokonce
z hrobu dává vyjít životu.“
Nenechme si nepřítelem pandemií čínské chřipky vzít Velikonoce, byť budou odlišné
od toho, jak bychom si přáli je slavit. Nenechme, aby nás tento záludný protivník okradl
o naději o Velikonocích darovanou. Nenechme se znechutit politickou a společenskou
situací doprovázející současný stav.
Již v loňském roce jsme Velikonoce slavili velice neobvykle. V důsledku vládních
nařízení jsme se museli více či méně smířit s oslavami v domácím prostředí. Je těžké v této
chvíli říct, zda ty letošní Velikonoce budeme prožívat „uvolněněji“ než loni. V přiložené
tabulce je přehled plánovaných velikonočních bohoslužeb. Prosím, sledujte internetové
stránky ohledně aktuálních informací. Mohu vás ujistit, že na všechny budu při slavení
velikonočních bohoslužeb pamatovat!
Papež František povzbuzuje: „Hrob je místo, odkud ten, kdo tam vstoupí, nevyjde. Ježíš
však pro nás vyšel, vstal pro nás, aby přinesl život tam, kde byla smrt, a aby zahájil nové dějiny
tam, kde se uzavřely. On, který odvalil kámen od vchodu do hrobu, může odstranit balvany,
kterými je zapečetěno srdce.“
Přeji nám všem, ať dusící kámen pandemie je co nejdříve odvalen, abychom mohli
svobodně a s radostí vychutnávat krásu života plnými doušky. Přeji krásné a požehnané
Velikonoce!

o. Jakub Dominik Štefík
administrátor farnosti
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POŘAD VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB 2021
VE FARNOSTI ŠILHEŘOVICE
ŠILHEŘOVICE
28. 3.
Květná neděle

8:30 10:00
žehnání ratolestí

1. 4.
Zelený čtvrtek

ANTOŠOVICE

15:00
křížová cesta

7:15
žehnání ratolestí

16:00
křížová cesta

18:00

2. 4.
Velký pátek

18:00

8:30
křížová cesta

3. 4.
Bílá sobota

21:00
vigilie

8:30 – 18:00
tichá adorace

8:30
žehnání pokrmů

10:00
žehnání pokrmů

7:30
žehnání pokrmů

8:30

10:00

7:30

4. 4.
Boží hod
velikonoční
5. 4.
Velikonoční
pondělí

PŘEDVELIKONOČNÍ SVÁTOST SMÍŘENÍ VE FARNOSTI
Antošovice

před a po mši svaté

Šilheřovice 27. 3. 14:00 – 16:00 v neděli po křížové cestě
1. 4. – 6. 4. nebude příležitost ke svátosti smíření!

VEŠKERÉ BOHOSLUŽBY BUDOU PROBÍHAT PODLE AKTUÁLNÍ
EPIDEMIOLOGICKÉ SITUACE A NAŘÍZENÍ VLÁDY ČR
Aktuální informace na webových stránkách farnosti www.farnost-silherovice.cz
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SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 2021
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MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT

NAKLÁDKA KOL
V pátek 5. března proběhla v areálu Nové šance, nakládka 390-ti kol pro děti do státu
Gambie v Africe. I přes nepřízeň počasí opět pomohlo několik klientů azylového domu,
kteří měli dobrý pocit z dobře odvedené práce. Nakládaní kol je velmi náročné a při větším
počtu naložených kol, bolí každého pracovníka na konci této akce nejen záda, ale i ruce,
ramena atd..
Jsme rádi, že naši klienti opět pomohli dobré věci.
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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.
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