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Vážení spoluobčané, 
 
v souvislosti s tím, že se v obci stále opakuje problém s volně pobíhajícími psy, kteří mohou 
být navíc nebezpeční svému okolí, rádi bychom vás touto formou informovali 
o povinnostech majitelů psů na úseku zabezpečení před jejich útěkem a sankcemi, 
které v případě nedodržení těchto zákonných povinností majitelům takovýchto psů hrozí.  
 
V prvé řadě poukazujeme na zákon č. 246/1992 Sb., o ochraně zvířat proti jejich týrání 
v platném znění, podle kterého je každý povinen učinit opatření proti úniku zvířat. Pokud 
dojde k tomu, že majitel takovéhoto zvířete opatření proti jeho úniku neučiní 
nebo je neučiní dostatečným způsobem, muže dojít k naplnění skutkové podstaty přestupku 
dle § 13 a § 27 tohoto zákona, za což lze uložit ve správním řízení pokutu až 100.000 Kč.  
 
Podle zákona 361/2000 Sb., o pozemních komunikacích v platném znění platí, že vlastník 
nebo držitel domácích zvířat je povinen zabránit pobíhání těchto zvířat po pozemní 
komunikaci s tím, že v případě porušení této povinnosti lze za spáchání takovéhoto 
přestupku rovněž uložit pokutu.  
 
Podle zákona 449/2001 Sb., o myslivosti v platném znění je zakázáno vlastníkům domácích 
zvířat, včetně zvířat ze zájmových chovů a zvířat z farmových chovů zvěře, nechat je volně 
pobíhat v honitbě mimo vliv svého majitele nebo vedoucího. Za porušení této povinnosti 
lze uložit pokutu do 30.000 Kč a dále je možné i takovéhoto psa v honitbě usmrtit.  
 

V neposlední řadě upozorňujeme na to, že pokud dojde takovýmto psem ke zranění osob, 
může to mít pro majitele rovněž trestně právní dopady s tresty podle trestního zákoníku 
jako je trest odnětí svobody v podmíněné nebo dokonce i nepodmíněné formě či peněžitý 
trest.  
 
Apelujeme proto na občany, aby věnovali těmto povinnostem adekvátní pozornost a naše 
vzájemné vztahy tak nebyly tímto jevem nijak negativně narušovány. My bychom 
pochopitelně v naší obci vytvářeli harmonické prostředí a mohli jsme tak spokojeně žít 
v souladu se zájmy nás občanů, ale i našich čtyřnohých přátel.  
 
 
Za Radu obce – Radek Kaňa, starosta   
              
 
 

 
 

Výpis z usnesení ze zasedání Rady obce Šilheřovice ze dne 22. 9. 2021 č. 61/2021 
 

RO schvaluje: 
ad 61/2021/3 uzavření Smlouvy o nájmu pozemků parc. č. 244, 249, 254, 247, 248, 245/3, 

242/3, 781, 778/1 v k. ú. Šilheřovice, mezi nájemcem Obcí Šilheřovice 
a pronajímateli XXXXX a XXXXX, bytem XXXXX, Šilheřovice a zároveň 
pověřuje starostu obce podpisem této smlouvy.   

 

ÚVODNÍ SLOVO 

 

RADA OBCE 
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ad 61/2021/4 uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Moravskoslezského kraje evidenční číslo 01236/2017/RRC ze dne 11. 5. 2017 
a zároveň pověřuje starostu obce podpisem tohoto dodatku. 

ad 61/2021/5a výběr zhotovitele dle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na akci 
„Kanalizace a vodovod parc. č. 1674“. Vybraným uchazečem je MV 
STAVBY VJAČKA s. r. o., IČ 28575148, se sídlem Markvartovická 1334/1a, 
747 14 Ludgeřovice. Celková cena bez DPH je 2.798.956,25 Kč. 

ad 61/2021/5b uzavření Smlouvy o dílo na stavbu „Kanalizace a vodovod parc. č. 1674“ 
mezi zhotovitelem MV STAVBY VJAČKA s. r. o., IČ 28575148, se sídlem 
Markvartovická 1334/1a, 747 14 Ludgeřovice a objednavatelem Obcí 
Šilheřovice. 

ad 61/2021/6a výběr zhotovitele dle oznámení o výběru nejvhodnější nabídky na akci 
„Rekonstrukce víceúčelového hřiště, k. ú. Šilheřovice, p. č. 381/1, 382/1, 
383/1“. Vybraným uchazečem je 4soft, s. r. o., IČ 28703324, se sídlem 
Krkonošská 625, 468 41 Tanvald – Šumburk nad Desnou. Celková cena 
bez DPH je 4.363.378,75 Kč. 

ad 61/2021/6b uzavření Smlouvy o dílo na stavbu „Rekonstrukce víceúčelového hřiště, k. ú. 
Šilheřovice, p. č. 381/1, 382/1, 383/1“ mezi zhotovitelem 4soft, s. r. o., 
IČ 28703324, se sídlem Krkonošská 625, 468 41 Tanvald – Šumburk 
nad Desnou a objednavatelem Obcí Šilheřovice. 

ad 61/2021/7 cenovou nabídkou na autorský dozor pro stavbu „Rekonstrukce 
víceúčelového hřiště, k. ú. Šilheřovice, p. č. 381/1, 382/1, 383/1“ 
od společnosti Projekce Guňka s. r. o., IČ 01508504, se sídlem: Na Čtvrti 
328/10, 700 30 Ostrava, za nabídkovou cenu 98.551,- Kč bez DPH. 

 
RO uděluje: 
ad 61/2021/2 souhlas s napojením stavby „Novostavba RD, parc. č. 788/8, 788/19, 788/1, 

788/4, 788/2, 1660/1v k. ú. Šilheřovice na vodovodní řád a řád splaškové 
kanalizace v majetku obce“. 

   
 
 
 

 
 
 

Kalendáře 2022  
 
Vážení spoluobčané,  
 
jako každý rok pro Vás připravujeme kalendář na rok 2022. O termínu vyzvednutí Vás 
budeme informovat prostřednictvím rozhlasu, vývěsních tabulí a internetových stránek 
obce. 
 
    
 

Lenka Šomodi – referentka OÚ Šilheřovice 
 
 
 
 

 

OBECNÍ ÚŘAD INFORMUJE 
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Anketa "Alej roku"  

- Alej červených dubů u Šilheřovic 

 

Paní Barbara Slavíková nominovala do soutěže „Alej 
roku“ Alej červených dubů u Šilheřovic, jedná se o alej 
v Černém lese v Šilheřovicích. Podpořte tuto alej 
v anketě. Hlasování probíhá celý listopad a prosinec, 
výsledky ankety budou zveřejněny v polovině ledna 
2022.  
 
Hlasovat můžete na tomto odkaze: 
https://alejroku.cz/2021/alej-cervenych-dubu-u-
silherovic 

 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT 
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Opatření tzv. „Milostivé léto“ může pomoci dlužníkům z dluhových pastí! 

   Je to obrovská šance pro mnoho lidí v dluhových pastech. Lidé, kterým se podařilo 

spadnout do exekucí kvůli dluhům u státních institucí, mají jedinečnou šanci se z toho 

vymanit v průběhu od 28. října do 28. ledna 2022 a znovu začít normální život. Pokud v této 

lhůtě dlužník zaplatí celou jistinu dluhu tedy původní dluh a 908 korun exekutorovi 

za zastavení exekuce, čeká ho nový životní restart. Úroky, penále a další příslušenství stát 

odpouští, exekuce se zastaví. Týkat se to bude těch, co mají dluh u veřejnoprávních 

institucí, třeba u zdravotních pojišťoven, nemocnic, u dopravního podniku nebo třeba 

za nájem u obce. Milostivé léto by tak reálně mohlo pomoci až čtvrt milionu dlužníků. 

S ohledem na více než čtyři miliony exekucí a bezmála 750 tisíc lidí v exekuci je toto reálná 

šance, jak se s částí nahromaděných exekucí vypořádat.  A současně ctít princip, že dluh 

se musí uhradit. 

   Jsem rád, že se nám tento návrh podařilo prosadit. Jako autor připomínám: šance 

na odpuštění úroků u dluhů vůči státu – milostivé léto – bude pouze do 28. 1. 2022. Osobně 

jsem přesvědčený, že toto tříměsíční období může být výhodné pro obě strany, a to jak 

pro dlužníky, kteří mají reálný zájem na tom své dluhy splatit a exekuce se zbavit, 

ale drahým problémem je pro ně často právě příslušenství, které mnohdy činí 

až několikanásobek původního dluhu.  Pro města a obce a další věřitele navíc vzniká šance 

na to, že bude původní dluh splacen a dostanou zpět své dlužné peníze, což by se u řady 

dlužníků za standardní situace nikdy nestalo. Jedná se tak opravdu o pomocnou ruku 

jak pro věřitele, tak pro zodpovědné dlužníky. 

   Vás, kteří čtete tyto řádky, chci naléhavě poprosit. Pokud znáte  ve svém okolí kohokoli, 

koho by se tato podaná ruka státu mohla týkat a pomoci mu, tak mu o tom řekněte. 

Nasměrujte ho do některé pomáhající instituce, jako jsou Charity, občanské poradny, 

Člověk v tísni apod. Rychlou pomoc Vám poskytne např. Help linka Člověka v tísni 

770 600 800, přesný postup najdete i v aplikaci nedluzimstatu.cz/milostive-leto/. Pokud tuto 

šanci nevyužijí, nepůjde se jí zpětně domáhat. A první aktivita musí být na straně dlužníka! 

Milostivé léto se nebude v blízké budoucnosti opakovat. Díky za Vaši pomoc s osvětou. 

Je to opravdu důležité. Považuji to za jednu z výrazně pozitivních věcí, které se nám 

podařilo ve sněmovně v končícím období prosadit. 

 

V úctě                                                                                                         

Mgr. Marek Výborný                                                                                                            
poslanec PS PČR                                                                                                                  
předseda Podvýboru pro problematiku exekucí, insolvencí a oddlužení 
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Třídění světelných zdrojů je nyní jednodušší 
 
 
Chováte se zodpovědně, třídíte odpad? Pak jste možná už někdy přemýšleli, kam 
se žárovkou, když dosvítí. Klasické přímo žhavené žárovky (wolframové i halogenové), 
které se v domácnostech hojně používaly, než byl jejich prodej v Evropské unii zakázán, 
se mohly vyhazovat do směsného odpadu. Jiná pravidla ale platila pro zářivky či LED 
žárovky – tyto světelné zdroje patřily na místo zpětného odběru. Rozeznat od sebe 
jednotlivé druhy světelných zdrojů je ale čím dál tím těžší. Výrobci přicházejí s novými 
designy a výrobními technologiemi, takže běžný spotřebitel nemá šanci poznat, o jaký typ 
světelného zdroje se jedná.   
 
Od 1. ledna 2021 už naštěstí nemusíte tento problém řešit, nový zákon o výrobcích 
s ukončenou životností nedělá mezi světelnými zdroji rozdíly. Tím pádem všechny spadají 
do zpětného odběru a měly by se odevzdat do speciálních sběrných nádob či ve sběrných 
dvorech. U nás v obci se tyto nádoby nachází v přízemí obecního úřadu na ulici Střední 305 
a je otevřeno: po, st 8:00-17:00, út, čt 8:00-15:00, pá 8:00-12:00. 
Zákon zároveň ukládá prodejcům povinnost uvádět u ceny světelných zdrojů, ale i dalších 
elektrozařízení výši recyklačního příspěvku. Díky tomu hned při placení zjistíte, že jste 
přispěli na ekologickou recyklaci zakoupeného elektro výrobku, a proto by – až vám 
doslouží – neměl skončit v komunálním odpadu, ale ve sběrném dvoře.   
 
Speciální nádoby na světelné zdroje 
 
Veškeré světelné zdroje jsou na sběrném dvoře ukládány do speciálních sběrných nádob 
určených jen pro jejich sběr. Nesmí se míchat s ostatním elektroodpadem. Důvodem 
je křehkost světelných zdrojů, které by se v kontejneru na elektroodpad mohly rozbít. 
U kompaktních a lineárních zářivek navíc při jejich rozbití hrozí únik toxické rtuti, kterou 
tyto světelné zdroje v malém množství obsahují. Většina surovin získaných ze žárovek 
při recyklaci (zejména kovy, sklo a plasty) se následně znovu využije ve výrobě. Díky 
recyklaci je možné využít více než 90 % materiálů ze sebraných světelných zdrojů. 
 
Společnost EKOLAMP se již od roku 2005 stará o zpětný odběr osvětlovacích zařízení, 
od ledna 2019 také o malá a velká elektrozařízení. V České republice provozuje síť více 
než 4300 veřejných i neveřejných sběrných míst. Nejbližší sběrné místo ve svém okolí 
naleznete na stránkách www.ekolamp.cz. 
 
 

 

 

 

 

 

 

EKOLOGICKÁ PORADNA 
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ZŠ a MŠ Šilheřovice stále v poklusu 
 
Říjen letošního roku nabídl v naší škole spoustu aktivit, které jsou důležité v různých 
oblastech výchovně-vzdělávacího procesu. Především projektová výuka slavila úspěchy 
v angličtině při Happy Halloween, vlastivěda na prvním stupni se zaměřila na 28. říjen. 
Naši nejmenší žáci v první třídě měli zaměřen celý den na indiány, ale také na druhém 
stupni jsme fyziku obohatili o hry a zkoumání vody.  
Ani v soutěžích jsme nezaháleli. S výsledky těch nejúspěšnějších Vás seznámíme v příštím 
čísle. Za zmínku stojí Geošifra či přírodovědný klokan, ale také školní kolo Hlučínského 
slavíčka a další.  
V říjnu bohužel školu také zasáhla smutná zpráva, kdy jsme se dozvěděli, že nás navždy 
opustila paní učitelka, Mgr. Mariana Válová, která se navždy vryla do našich srdcí.   
V neposlední řadě jsme rádi, že opět po odmlce začíná fungovat Unie rodičů, kdy na postu 
předsedkyně vystřídala paní Karlu Smolkovou paní Michaela Heczko. Věřím, že nová Unie 
naváže na výbornou spolupráci se školou, jako tomu bylo v minulých letech.  
Nedílnou součástí výuky v základní škole jsou také programy Primární prevence, které 
žáky učí poznávat sebe sama, řeší problémy ve vztazích v kolektivech, ale také 
v mezilidských vztazích. V první a druhé třídě proběhly tyto programy na téma 
Komunikace a mezilidské vztahy a v osmé a deváté třídě pak Sebepojetí a sebehodnocení.  
 
Základním bodem programů na prvním stupni ZŠ bylo úsilí o podporu a sociální začlenění 
dětí do kolektivu a předcházení tak jejich sociálnímu vyloučení, rovněž pak předcházení 
krizovým situacím vedoucím k destabilizaci vztahů ve třídě. Na druhém stupni ZŠ se žáci 
učili poznávat sami sebe, své já, své emoce a také  je v sobě zpracovávat, poznali důležitost 
správného a zdravého sebehodnocení a také důstojnosti a úcty nejen k sobě samému, 
ale i v sociální sféře. 
 
Lektoři měli pro žáky připravenou celou řadu aktivizačních metod, kreativních cvičení 
a zábavných her. Na další třídy tento program primární prevence teprve čeká.  
 

Mgr. Pavlína Řehánková 
 

 

 

    

        

 

 

 

 ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA ŠILHEŘOVICE 
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ČINNOST TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE ŘÍJEN/LISTOPAD 
  
 

V průběhu října a listopadu se dohrály poslední zápasy podzimní části našich fotbalových 
soutěží minižáků, žáků a obou mužstev mužů. Celkové tabulky po podzimní části pak 
najdete níže.  
 
MINIŽÁCI 
 
Píšť – Šilheřovice   2:2 
Šilheřovice – Hať  5:9 
 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Dolní Benešov 8 6 1 1 92:31 19 

2 Baník Ostrava 8 6 1 1 79:28 19 

3 Hlučín 8 6 0 2 67:45 18 

4 Darkovice 7 4 0 3 46:31 12 

5 Kozmice 7 3 0 4 36:54 9 

6 Hať 8 3 0 5 48:81 9 

7 Šilheřovice 8 2 1 5 51:55 7 

8 Darkovičky 8 2 0 6 35:60 6 

9 Píšť 8 1 1 6 13:82 4 

 

TJ SOKOL ŠILHEŘOVICE 
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ŽÁCI 

 
Hať – Šilheřovice  12:0  
Šilheřovice – Kozmice  5:2 
 

 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Bohuslavice 7 5 1 1 38:11 16 

2 Štěpánkovice 7 5 1 1 27:5 16 

3 Bolatice 6 5 0 1 49:14 15 

4 Rohov 7 5 0 2 44:10 15 

5 Hať 7 3 0 4 35:23 9 

6 Vřesina 6 1 1 4 4:36 4 

7 Šilheřovice 7 1 1 5 8:52 4 

8 Kozmice 7 0 0 7 3:57 0 
 
 
 
MUŽI B 
 
Šilheřovice B – Hať B 6:0 
Hněvošice – Šilheřovice B  7:3 
Šilheřovice B – Štěpánkoivce B  5:0 
 

 

Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Dolní Benešov "B" 11 10 1 0 47:12 31 

2 Bělá 11 6 3 2 35:16 21 

3 Darkovičky "B" 11 6 3 2 30:17 21 

4 Bolatice "B" 11 6 2 3 35:31 20 

5 Kobeřice "B" 11 6 2 3 25:25 20 

6 Strahovice "B" 11 5 1 5 24:25 16 

7 Štěpánkovice "B" 11 2 5 4 19:28 11 

8 Šilheřovice "B" 11 3 1 7 29:42 10 

9 Hať "B" 11 2 3 6 16:30 9 

10 Sudice 11 1 5 5 23:32 8 

11 Kozmice "B" 11 2 2 7 19:29 8 

12 Hněvošice 11 2 2 7 21:36 8 
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MUŽI A 
 
Ostrava-Jih – Šilheřovice 4:2 
Šilheřovice – Hať  0:2 
Šilheřovice – Hrabová  1:1 
Strahovice – Šilheřovice   7:2 
 
 
Rk. Družstvo Záp. + 0 - Skóre Body 

1 Strahovice 13 11 0 2 50:19 33 

2 Záblatí 13 9 1 3 43:24 28 

3 Krásné Pole 13 9 0 4 46:22 27 

4 Hrabová 13 7 4 2 32:24 25 

5 Slavoj Rychvald 13 7 3 3 40:18 24 

6 Ostrava - Jih 13 7 1 5 41:32 22 

7 Svinov 13 5 2 6 19:27 17 

8 Bohuslavice 13 4 4 5 30:31 16 

9 Hať 13 3 4 6 17:27 13 

10 Darkovice 13 3 4 6 24:37 13 

11 Třebovice 13 4 1 8 30:44 13 

12 Klimkovice 13 3 4 6 28:43 13 

13 Šilheřovice 13 3 2 8 29:42 11 

14 Chuchelná 13 0 2 11 17:56 2 
   

 

 

Všichni členové TJ Sokol Šilheřovice by rádi poděkovali fanouškům za jejich neutuchající 
podporu v průběhu celého, i když pandemií poznamenaného, roku. Věříme, že se na vaši 
podporu budeme moci spolehnout i v jarní části sezóny, která bude zejména pro naše 
A mužstvo velmi důležitá a potřebná.  
 
 
 
                                                                                                       Za TJ SOKOL Šilheřovice 
                                                                                                            Mgr. Zdeněk Žvaka 
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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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