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Město Šenov pořádá dne

22. února 2020 v 19.00 hodin

PLES MĚSTA ŠENOV
v restauraci Horakůvka v Šenově
Hraje kapela LORD, bohatý program zajištěn.
Vstupné 340 Kč + večeře 160 Kč (dle objednání).
Rezervace vstupenek a večeří:
– na tel. čísle 596 805 930; 596 805 931
– od 13. 1. 2020.

Vážení spoluobčané, 
je tomu více než rok, co jsme 

si zvolili nové zastupitele v na-
šem městě. Noví zastupitelé se 
seznámili se zákony týkající-
mi se chodu obce, většina za-
stupitelů se aktivně zapojila do 
práce v komisích či výborech. 
Důležité bylo pro zastupitele 
podrobné seznámení se s čin-
ností jednotlivých odborů a pra-
covníků městského úřadu, neb 
málokdo měl představu o tom, 
jaké činnosti musí zaměstnanci 
úřadu vykonávat.

Schválením plánu inves-
tičních aktivit a vyrovnaného 
rozpočtu byl dán směr rozvoje 
města v roce 2019 a následují-
cích letech. 

I v roce 2019 bylo kolaudo-
váno v Šenově téměř 30 nových 
rodinných domků, takže nyní 
máme již 2012 popisných čísel 
a počet obyvatel má u nás stále 
stoupající tendenci. Nadále pře-
trvává zájem o bydlení v Šeno-
vě.

Byla zahájena rekonstruk-
ce a zateplení školy na Podlesí  
a rekonstrukce hřiště za 2. pa-
vilonem základní školy v cen-
tru města. Byly vyasfaltovány 
místní komunikace Na Přer-
valině, U Kaple, Ke Starému 
mlýnu, Pod Šodkem, částečně 
K Hájence, Jižní, Na Farském 
a K Haltýřům. Byl vybudován 
přechod u hřbitova, opraven 
chodník a osvětlení přes mosty, 
vyměněno dalších více než 200 
svítidel za ledková světla, byla 

vyměněna okna a rekonstru-
ováno topení ve smuteční síni 
na hřbitově, opraveny venkovní 
terasy v MŠ Lipová. Obnovu-
je se zeleň v Zámeckém parku  
i v klidové zóně v centru města. 
Domácnostem bylo zapůjčeno 
dalších 500 kompostérů a 4000 
nádob na tříděný odpad. 

V roce 2020 bychom chtěli 
dokončit rozpracované stavební 
akce ve školách, opravit soci-
ální zázemí v budově Radnice, 
rekonstruovat sochy a věžičky 
na ulici Kostelní, modernizo-
vat sběrný dvůr a vést občany 
k zodpovědnějšímu přístupu  
k třídění odpadů. Správa silnic 
by měla provést celkovou opra-
vu povrchu silnice II/479 – Tě-
šínská ulice. 

Samozřejmě se projekčně 
připravují výstavba nebo opra-
vy dalších chodníků a parko-
višť, výměny svítidel veřejného 
osvětlení, rozšíření kanalizace, 
obnova zeleně, modernizace 
sportovišť, opravy budov města. 

Realizace těchto akcí je závislá 
na získání potřebných povolení 
a zajištění financování. 

Dopravu ve městě po větši-
nu roku značně zkomplikova-
la oprava mostu přes železnici  
a objížďka daného úseku. Ome-
zení tranzitní nákladní dopravy 
částečně snížilo počty kamionů 
využívajících silnici II/473 v ú- 
seku Šenov – Frýdek-Místek. 

Město ještě výrazněji finanč-
ně podporuje formou dotací čin-
nost spolků, konání kulturních 
akcí, kotlíkové dotace, přispívá 
na dopravu seniorům.

Dovolte mi, abych jménem 
zastupitelů a zaměstnanců po-
děkoval všem, kteří se podílejí 
na rozvoji života ve městě, při-
cházejí se svými podněty, šíří 
dobrou náladu a radují se z to- 
ho, co se povedlo. 

Do roku 2020 přeji nám 
všem hodně zdraví, štěstí, lás-
ky a porozumění jak v rodi-
nách, tak na pracovištích.
Ing. Jan Blažek, starosta města
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Městská policie hlásí
ZÁSAHY – INFORMACE

ZPRAVODAJSTVÍ
Přímé tel. číslo: 604 128 113
PČR Vratimov: 604 127 288
Tísňová linka: 156, 158
E-mail: mpolicie@mesto-senov.cz
Http: www.mesto-senov.cz

4. 12. – Starší osoba se při 
pádu v domě zranila tak, že ne-
mohla již vstát a přivolat si sama 
pomoc. Na zemi tak musela strávit 
několik nekonečných hodin. Volá-
ní o pomoc uslyšela až přicházející 
návštěva. Po otevření domu hasiči 
byla osoba předána do péče přivo-
laným zdravotníkům.

6. 12. – Na ulici Těšínská vítr 
vyvrátil strom, který strhl elek-
trické vedení a zasáhl projíždějící 
vozidlo, které poškodil. Přivolaní 
hasiči zajistili odstranění stromu. 

8. 12. – Požár chatky v části 
Podlesí muselo likvidovat několik 
hasičských jednotek. Uvnitř chat-
ky hasiči zjistili osobu v bezvědo-
mí, kterou vynesli a zahájili resus-
citaci, v které pokračovali přivola-
ní zdravotníci. Přes veškerou sna-
hu se osobu nepodařilo zachránit a 
lékař musel konstatovat smrt. Věc 
šetří Policie ČR. 

l l l
Pokud zjistíte v místě své-

ho bydliště a jeho okolí pohyb 
podezřelých osob nebo vozidel, 
neváhejte a ihned volejte hlídku 
MP Šenov na telefonním čísle 604 
128 113, které upřesněte popis 
osob, typ vozidla, popř. registrační 
značku. 

l l l
Městská policie má zájem na 

vytvoření bezpečného a klidného 
prostředí pro každého obyvatele 
města a na tom, aby žádný pacha-
tel přestupku nebo trestného činu 
nezůstal bez postihu. 

l l l
Pokud máte nějaký dotaz, 

postřeh, kritiku, stížnost atd. 
můžete ji zaslat písemně na adre-
su: Městská policie Šenov, Radnič-
ní náměstí 300, 739 34 Šenov nebo 
na e-mail: mpolicie@mesto-senov.
cz

M. Kretek velitel MP

Šenovští strážníci mají nový laserový radar
Městská policie si v Šenově po-

svítí na neukázněné řidiče, kteří 
překračují povolenou rychlost. Po-
může jim k tomu nový moderní ra-
dar, který jim město zakoupilo. 

Doposud strážníci měli radar 
k dispozici nepravidelně. Nyní již 
mohou měřit rychlost až na vzdá-
lenost 450 metrů každý den.

Po patřičném zaškolení strážní-
ků bude radar nasazen do ostré-
ho provozu. Nyní probíhá jednání 

s Policií ČR o místech, kde bu-
dou moci strážnici rychlost měřit.  
Každé takové místo musí Policie 
ČR schválit.

Městská policie bude měřit 
hlavně v těch místech, kde řidiči 
nejčastěji porušují povolenou rych-
lost. Pokud však budou řidiči dodr-
žovat pravidla silničního provozu, 
nemají se čeho obávat.

Ing. Tomáš Holuša, místostarosta

Sdělení
Od 1. 1. 2020 je účinná Obecně závazná vyhláška města Šenov  

č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území města Šenov. 

V souladu s touto vyhláškou bude postupně docházet k redukci ve-
likosti individuálních odpadových nádob určených na směsný (zbyt-
kový) komunální odpad (popelnice u jednotlivých rodinných domů). 
Velikost individuálních sběrných nádob je stanovena pro 1 a 2 osoby 
80 l, pro 3 a 4 osoby 120 l, pro 5 až 8 osob 240 l. Výměnu nádob bude 
provádět svozová firma. 

V předstihu k tomuto opatření byla domácnostem nabídnuta mož-
nost zapůjčit si kompostéry a nádoby na separovaný odpad (papír, 
plast, bio) tak, aby všichni měli možnost co nejvíce využitelného od-
padu vytřídit doma a snížit tak množství zbytkového odpadu urče-
ného k uložení na skládku. Je avizováno, že poplatky  za uložení 
odpadu na skládku budou v budoucnu stoupat, což ve svém důsledku 
finančně více zatíží rozpočet města a pokud se bude třídit nezodpo-
vědně, i rozpočet domácností. Navíc kapacita skládek je omezena 
prostorově i časově. Smyslem opatření je získat suroviny, u nichž ná-
klady na odstraňování jsou nižší, než poplatky na skládce.  

Ing. Jan Blažek, starosta
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Činnost samosprávy
25. schůze rady města  
dne 28. 11. 2019 mimo jiné:
n rozhodla o pořadí výběru dodavatele u veřejné za-

kázky Svoz a likvidace komunálního odpadu pro město 
Šenov:

1.  OZO Ostrava s.r.o., Ostrava
2.  Frýdecká skládka, a.s., Frýdek-Místek
a o uzavření smlouvy na dobu 4 let

26. schůze rady města  
dne 6. 12. 2019 mimo jiné:
n schválila rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabíd-

ky k veřejné zakázce „Komunální nosič nástaveb pro ce-
loroční provoz v městské oblasti“ od obchodní korporace 
SDO Technika s. r. o., Šenov u Nového Jičína, s nabíd-
kovou cenou 1 724 000 Kč bez DPH

9. zasedání zastupitelstva města dne 10. 12. 2019 
mimo jiné:
n vzalo na vědomí zprávu o činnosti odboru výstav-

by a ŽP
n vzalo na vědomí zprávu o činnosti finančního vý-

boru a kontrolního výboru a schválilo plány práce obou 
výborů na 1. pololetí 2020
n vzalo na vědomí Petici občanů za zklidnění pro-

vozu na ulici Pod Školou v Šenově a uložilo radě města 
postupovat dle schváleného akčního plánu
n schválilo rozpočet města Šenov na rok 2020  

a střednědobý výhled rozpočtu na r. 2021 – 2023
n schválilo návrhy na změny územního plánu Še-

nov, které budou prověřeny ve změně č. 1 územního 
plánu Šenov, a schválilo pořízení změny č. 1 územního 
plánu Šenov
n schválilo Plán práce zastupitelstva města Šenov 

na rok 2020
n vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2019 

o místních poplatcích, č. 2/2019 o místním poplat-
ku za komunální odpad, č. 3/2019 o stanovení systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání  
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území města Šenov
n schválilo cenu vodného a stočného na rok 2020
n souhlasilo s podáním žádostí o dotace na konkrét-

ní akce               tajem.

Komunální odpad 2020
Samostatně přistavované kontejnery 
(VOK)

LEDEN: 30. a 31. 1. 2020
Škrbeňská (u Horizontu), Václavovická (bytovky), 

Nová, Lapačka 2x (u obch.)

Sběrné místo komunálních odpadů 
ul. Na Sedlácích

Otevírací doba leden 2020
6. 1. pondělí: od 12.00 – 16.00 hod.; 11. 1., 18. 1.  

a 25. 1. sobota: od 9.00 – 12.00 hod. 

Odběr a uložení odpadů komunálních:
l elektro, baterie, monočlánky; 
l EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika 

bez rozdílu velikosti); 

l vyřazená kompaktní úsporná svítidla, zářivky, 
výbojky;
l nebezpečné složky komunálních odpadů od ob-

čanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy a 
obaly znečištěné od barev…);
l jedlé oleje a tuky (uložit vždy do uzavřených 

obalů nejlépe plastových lahví. U olejů a tuků z ku-
chyní není nutné odstranit z přepálených tuků roz-
ptýlené zbytky;
l separovaný odpad (sklo, papír, plasty);
l bio / tráva, listí, měkké části rostlin;
l oděvy, obuv a textil.

Otevírací doba od 1. února 2020
Po, St, Pá: 12.00 – 16.00 hod.; So: 9.00 – 12.00 

hod. 

Odběr a uložení odpadů komunálních:
l objemné odpady z domácností;
l elektro, baterie, monočlánky;
l EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika 

bez rozdílu velikosti); 
l vyřazená kompaktní úsporná svítidla, zářivky, 

výbojky;
l nebezpečné složky komunálních odpadů od ob-

čanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy a 
obaly znečištěné od barev…);
l jedlé oleje a tuky (uložit vždy do uzavřených 

obalů nejlépe plastových lahví. U olejů a tuků z ku-
chyní není nutné odstranit z přepálených tuků roz-
ptýlené zbytky;
l separovaný odpad (sklo, papír, plasty);
l bio / tráva, listí, měkké části rostlin;
l oděvy, obuv a textil;
l dřevo (odřezky z masivního dřeva, palety, ná-

bytkové dřevo, dřevěné obaly, bedny, trámy, prkna, 
demoliční dřevo, OSB desky, překližka).

Nejsou přijímány odpady vzniklé ze stavební 
činnosti – např. cihly, drobný beton, omítka, kach-
ličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky, as-
faltová lepenka, izolační materiály, azbest, skelná 
vata, umakart, sádrokarton, záchody, vany, umyva-
dla, suť smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva, 
skla... a pneumatiky.

Vodné, stočné na rok 2020
Ceny vodného Kč/m3 bez DPH pro odběratele 

pitné vody z vodovodu:
SmVaK Ostrava a.s.:  41,10 Kč
OVaK Ostrava a.s.:  35,72 Kč
Vodovod Lapačka:  34,84 Kč 

Ceny stočného Kč/m3 bez DPH pro odběratele 
připojené na kanalizaci:
SmVaK Ostrava a.s.:  36,51 Kč
Šenov-JIH:   36,51 Kč
Šenov-Sever rozšíření:  36,51 Kč
Šenov u Alejského dvora: 36,51 Kč
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Naši třeťáčci

A již jsme ve třetím díle. Co úvodem ke třeťákům? 
Každý třeťák už ví, že škola je nejen mučení a učení, 
ale také zdrojem zábavy a kamarádství.

V tomto školním roce máme tři třetí třídy. Opět 
dvě třídy na Radničním náměstí a jednu na Podlesí. 
Celkem se v nich vyučuje 75 dětí.

Ve III. A se potkáte s 26 žáky, z toho je 16 chlap-
ců. Třídní učitelkou je Ing. Hana Teichmannová. 
Tuto třídu učí prvním rokem, a i když je pro ni vše 
nové a náročné, vede si skvěle. Jak svěřenou třídu 
charakterizuje?

 „Kdybychom se měli nějak krátce charakterizo-
vat, byl by to veselý, živý, kamarádský a pohybově 
nadaný kolektiv, který svou aktivitu uplatňuje jak 
ve škole, tak mimo ni. Mnoho dětí v naší třídě jsou 
aktivními sportovci, je mezi námi mnoho fotbalistů, 
basketbalistů, ale také volejbalistů. Děvčátka se zase 
věnují tanci nebo gymnastice. Když děti nesportují, 
věnují se například hře na hudební nástroje nebo 
chodí do pionýra. Ve škole však pilně pracujeme  
a jde nám to zatím moc dobře. Nejraději však máme, 
když je výuka pestrá a doplněná různými projekty. 
Na podzim na nás proto udělal velký dojem projek-
tový den „Šenov žije IZS“, kterého jsme se účastnili  
a který nám přinesl nejen mnoho nezapomenutelných 
zážitků ze setkání se složkami IZS, ale také spoustu 
užitečných informací, které si všichni jistě budeme 
pamatovat.“ 

III. A

Třídní učitelkou III. B je Mgr. Jarmila Doležalo-
vá. Ve třídě má 22 dětí, z toho 14 chlapců a k nim 
jednu moc šikovnou asistentku paní Martinu Válko-
vou, která je dětem značnou oporou. Paní učitelka 
učí tyto žáky již třetím rokem. Přečtěte si dále, co  
o dětech a třídě řekla.

 „Již od prvního ročníku se můžeme pochlubit 
skvělým kolektivem, tím, že jsou děti k sobě kama-
rádské, rády pomáhají jeden druhému a velmi dob-
ře se učí. Oblíbily si práci ve skupinkách, tvoří již  
i náročnější projekty – hlavně o člověku a jeho světě.  
I v naší třídě máme spoustu sportovních talentů. Ho-
kejistu – útočníka Tomáše, který hraje za AZ Havířov 
- kde získal už 28 zlatých medailí. Danka, který se 

aktivně věnuje fotbalu společně s Milanem a dalším 
Dankem. Taktéž se můžeme pochlubit volejbalisty  
a basketbalisty (Aleš a Maty). Děti své sportovní 
schopnosti prokázaly i na konci školního roku, kdy 
jsme jako třída v různých soutěžích posbírali spous-
tu diplomů v atletice. Je třeba ovšem i připomenout 
aktivity dětí v ostatních odvětvích. Talentovanou 
Barunku, která získala dvě čestná uznání ve zpě-
vu, našeho nadaného malíře Jožíka, děvčátka Sofii, 
Karolínku a Elišku - naše malé tanečnice a v nepo-
slední řadě i malé gymnastky - Miu a Zuzanku. Přes 
všechny tyto aktivity vykazují děti výborný prospěch 
a mně, jako jejich učitelce, dělají velkou radost.“

III. B

Poslední třídou je III. C, ve které se vyučuje 27 
dětí, z toho 10 chlapců. Třídní učitelkou je Mgr. Vero-
nika Lasoňová. Děti učí druhým rokem.

 „My holky a kluci ze třetí cé jsme usměvavá  
a živá parta. Naše třída je prostě naše. Je plná na-
daných sportovců, umělců, veselých lidiček a hlavně 
kamarádů, kteří dohromady tvoří neskutečně silný 
dětský kolektiv. Naši kluci se ve volném čase úspěšně 
věnují fotbalu, hokeji, judu nebo miniházené. Holkám 
je zase blízký balet, tanec, karate, lyžování, plavání, 
tenis, gymnastika, atletika a několikrát v roce nás 
některé z nich potěší i hrou na klavír, kytaru, flétnu 
nebo housle. Každá třída je něčím výjimečná. Třeba 
v naší třídě je neustálý pracovní šum a pohyb. V ko-

III. C

(pokračování na str. 9)



ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 1/2020 – 5

�ivot ve mìstì / MìÚ informuje

Poznámka k naší rubrice:
Požadavek na nezveřejnění jména je nutno uplatnit  
u redakční rady (tel. 596 805 931) nebo ohlašovně  

(tel. 596 805 938, 596 805 941) nejpozději do uzávěrky  
Oběžníku (do 25. dne daného měsíce).

SO / T. Klimasová

V měsíci lednu 2020 oslaví významná životní jubilea  
tito šenovští občané

BERNATÍKOVÁ JANA
BROŽ VÁCLAV
FABÍK MILAN

FOLTÝN FRANTIŠEK
FUKALA VIKTOR

GRYGEREK ZDENĚK
HELBICHOVÁ MILENA
CHROBÁKOVÁ ŽOFIE
KAČMAŘÍKOVÁ JANA

KLIMŠOVÁ LIBUŠE
KRONENBERGOVÁ ALENKA

KUCHAŘ JOSEF
KUNČICKÝ MILAN
LHOTOVÁ MARIE

MICHALCOVÁ VĚRA
MICHÁLEK ROSTISLAV

MIZEROVÁ JANA
MOKROŠ JOSEF

MOKROŠOVÁ JIŘINA
MOTYKA JOSEF

PĚTVALSKÝ LADISLAV
PŘEČEK JAROSLAV
PŘIBYLOVÁ ALENA

RAČEK MILAN
RYCHLÁ JIŘINA

SCIESZKA JAROSLAV
SEDLAŘÍKOVÁ MILENA

ŠPETÍKOVÁ ZDEŇKA
TOMÁŠKOVÁ EMILIE
TOMICOVÁ ZUZANA

VAŠÍČKOVÁ DRAHOMÍRA
ZDVOŘILÁ ANNA

ŽUCHOVÁ MAGDALENA
K Vašemu významnému životnímu jubileu Vám přejeme 

hodně zdraví, rodinné pohody a spokojenosti.

Spoleèenská rubrika pro vás
Do ní mù�ete pøinášet blahopøání, podìkování,  

oznámení nebo vzpomínku na své blízké. 
Pro velikost rámeèku 8,5 x 3 cm jsou stanoveny 

ceny: 1 foto + text 150 Kè, 2 fota s textem 180 Kè, 
pouze text bez foto 100 Kè. Uzávìrka pøíspìvku je 

stejná jako pro inzerci, tj. 25. dne v mìsíci,  
na správním odboru – podatelna.

Dne 18. 1. 2020 by oslavil 70 let pan 

Miroslav Ponča,
který již 9 let není mezi námi.

S láskou vzpomíná 
rodina Pončova.

Děkujeme všem příbuzným, sousedům a známým,  
kteří se přišli rozloučit a doprovodit na místo odpočinku  

naší maminku, babičku, prababičku a pra-prababičku, paní 

Jiřinu Blažkovou
Vážíme si projevené soustrasti.

Zarmoucená rodina.

Evidence obyvatel
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA

Oliver Vajčovec
K narození děťátka rodičům  

srdečně blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE
Jiřina Blažková, Hynek Malášek
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou  

upřímnou soustrast.
T. Klimasová / SO
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Zbytky hodování nepatří do kanalizace!  
Buďme během adventu odpovědní

Kanalizace není odpadkový koš. Do čistíren 
odpadních vod SmVaK Ostrava kanalizační 
sítí přitéká dlouhodobě velké množství látek  
a předmětů, které do odpadu rozhodně nepat-
ří. Způsobují problémy na strojích a zařízeních, 
zvyšují náklady a zatěžují životní prostředí.  
Advent, dny vánočního hodování a novoroční 
oslavy jsou v tomto ohledu jedním z nejriziko-
vějších období 

Ostrava, 11. 12. 2019 – Konec roku je pra-
videlně obdobím, kdy do čistíren odpadních 
vod v celé zemi přitéká zvýšené množství látek  
a předmětů, které do kanalizační sítě v žádném 
případě nepatří. 

SmVaK Ostrava vyzývají při adventních, vá-
nočních, silvestrovských a novoročních osla-
vách k odpovědnému chování. To zamezí tomu, 
aby bylo poškozováno potrubí a další zařízení 
v kanalizační síti, zatěžováno životní prostře-
dí a vznikaly technické problémy při odvádění  
a čištění odpadních vod. Množství nepatřičných 
látek přitékajících kanalizací do čistíren se 
dlouhodobě nesnižuje. 

Co do kanalizace nepatří?
– Oleje a tuky používané především v kuchyni, ale 

i při dalších domácích pracích;

– Pevné předměty

– Zbytky potravin (biologický odpad);

– Hygienické potřeby (vlhčené ubrousky, tyčinky 
do uší…);

– Chemikálie a další nebezpečné látky (barvy, ře-
didla, oleje, ropné látky, čisticí prostředky atd.);

– Léky (patří zpět do lékárny). 

Kam s odpadem?
– Chemikálie, barvy, ředidla – sběrný dvůr

– Léky – lékárna

– Kuchyňské oleje – sběrný dvůr, speciální kontej-
ner (odnést přelitý do plastové lahve)

– Zbytky potravin – směsný odpad (odpadkový 
koš), kompost, kontejner na biologický odpad

– Hygienické potřeby – směsný odpad (odpadkový 
koš)

– Motorové oleje – sběrný dvůr, některé benzínové 
pumpy

– Baterie, žárovky – sběrný dvůr, některé obchody 
s elektronikou a domácími potřebami

– Plastové lahve – kontejner na tříděný odpad, 
sběrný dvůr

– Papír – kontejner na tříděný odpad, sběrný dvůr

– Sklo – kontejner na tříděný odpad, sběrný dvůr

Kontakt: Mgr. Marek Síbrt, mluvčí; Severomorav-
ské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.; 28. října 
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava; tel.  
725 500 509; e-mail: marek.sibrt@smvak.cz; www. 
smvak.cz

Svozové dny separačních nádob plast a papír
LEDEN a ÚNOR 2020

7. 1. a 4. 2. 2020 úterý PLAST  
— 9. 1. a 6. 2. 2020 čtvrtek PAPÍR

Březůvka, Datyňská, Dělená, Frýdecká, Hraniční, 
Jižní, K Pískovině, K Šajaru, Ke Stovkám, Klidná, 
Na Šimšce, Na Šutrovině, Nad Kurty, Nad Lapačkou, 
Nad Potokem, Okrajová, Okružní, Ořechová, Polní, 
Příčná, Rodinná, Rovná, Řadová, Sousedská, Světlá, 
Šajarská, Šenovská, U Hřiště, U Lapačky, U Nádra-
ží, Uzavřená, Václavovická, Ve Strži, Venkovská, Vě-
trná, Zahradní, Závodní, Zelená.

14. 1. a 11. 2. 2020 úterý PLAST  
— 16. 1. a 13. 2. 2020 čtvrtek PAPÍR

Březová, Dlouhá, Do Dědiny, Dolní, K Hájence, 
K Potoku, K Trati, Lesní, Na Výspě, Nad Olšinou, 
Nová, Osadní, Petřvaldská – od ulice V Družstvu 
směr Petřvald, Pod Šodkem, Provaznická, Rolní, 
Smrková, Stará cesta, Stará petřvaldská, Strmá, 

Škrbeňská, Těšínská, Topolová, U Garáží, U Lesa, 
U Mlýna, U Panelárny, U Rybníků, V Družstvu,  
V Poli, V Úvozu, Záblatí.

21. 1. a 18. 2. 2020 úterý PLAST  
— 23. 1. a 20. 2. 2020 čtvrtek PAPÍR

Bartovická, Boční, Čalounická, Dědičná, Hasičská, 
Hlavní, K Haltýřům, K Insuli, Kaštanová, Ke Stat-
ku, Kolmá, Kostelní, Krátká, Lipová, Mezní, Míst-
ní, Morušová, Na Farském, Na Hrázkách, Na Kopci, 
Na Přervalině, Na Sedlácích, Na Spojce, Na Široké, 
Na Výsluní, Nad Dolinou, Obecní, Petřvaldská, Pod 
Čechem, Pod Křižovatkou, Pod Školou, Prostřední, 
Radniční náměstí, Slepá, Sokolská, Souběžná, Spod-
ní, Střední, Těšínská – od rondlu směr Ostrava, 
U Alejského dvora, U Kaple, U Školky, U Zahrádek, 
Úzká, Vilová, Vráclavská, Za Pomníkem, Zámecká, 
Ztracená.
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Mrazy jsou tady! Zabezpečme vodoměry před poškozením! 
Výměna poničeného vodoměru se odběrate-

lům prodraží. Buďme odpovědní hned od prv-
ních dnů, kdy dorazily mrazy!

Ostrava 5. 12. 2019 – Na konci podzimu, na 
začátku zimy a v jejím průběhu je kromě peč-
livého zazimování zahrady a domu nutné se 
zaměřit také na to, jak zajistit před mrazem 
domovní vodoměr, aby nedošlo k jeho poškoze-
ní. Tím, že tyto záležitosti nepodceníme, se vy-
hneme nepříjemným situacím, které mohou mít 
kromě našeho pohodlí nepříjemný dopad také 
na naši peněženku.

Co je nutné s ohledem na zabezpečení vodoměrů 
podniknout, do značné míry závisí na tom, kde je 
dané zařízení umístěno. „Pokud je vodoměr umístě-
ný ve venkovní šachtě, je potřeba zkontrolovat její 
spolehlivé uzavření tak, aby nedocházelo k neúměr-
nému prochlazování jejího vnitřního prostoru. Pokud 
se potrubí a vodoměr nacházejí v hloubce, kde mohou 
zmrznout, je potřeba zajistit poklop tepelnou izolací. 
Použít je možné například polystyren nebo minerální 
izolační vatu – ne ale skelnou,“ vysvětluje vedoucí od-
dělení vodovodů společnosti SmVaK Ostrava Roman 
Bouda. 

Pokud je vodoměr umístěný uvnitř domu, chaty, 
chalupy nebo jiné nemovitosti, je žádoucí zabránit vy-
stavení vnitřní instalace a vodoměru účinkům mrazu 
například vnější tepelnou izolací. Je nezbytné prově-
řit, jestli nemůže mrazivý vzduch pronikat k vodo-
měru například sklepním oknem. Teplota v daném 
prostoru se musí dlouhodobě pohybovat nad bodem 
mrazu. Potrubí vnitřních rozvodů je vhodné obalit 
izolačním materiálem. „Právě chaty a chalupy, kte-
ré nejsou v průběhu zimy obývané, jsou velmi často 

místem, kde dojde k nepříjemným situacím. Vodoměr 
zamrzne, dojde k jeho poničení, ale důsledky v podo-
bě vytopeného prostoru se projeví až poté, kdy mráz 
povolí,“ říká Bouda.

„K poškození vodoměru může dojít také v případě, 
když se někdo snaží zamrzlou vnitřní instalaci včetně 
vodoměru rozmrazovat vysokou teplotou – například 
horkovzdušnou pistolí nebo otevřeným ohněm. Tento 
extrémní zásah většinou vede k tomu, že vodoměr 
zůstane nefunkční a je nutné ho vyměnit. Poškození 
plastových částí vodoměru vysokou teplotou je zjisti-
telné po jeho demontáži,“ popisuje Bouda.

Všechny vyjmenované případy poškození vodo-
měru mají negativní finanční dopad na zákazníka, 
od něhož SmVaK Ostrava následně vyžadují náhra-
du škody spočívající ve výměně poškozeného zaříze-
ní. Odběratelé totiž odpovídají za jeho zabezpečení. 
Škodná částka se pak odvíjí od aktuální prodejní 
ceny daného typu vodoměru a času potřebného pro 
jeho montáž. Průměrně může jít zhruba o 2 000 ko-
run.

Před zamrznutím je nutné chránit také vodovodní 
přípojku. Základním faktorem je to, aby byla dodrže-
na takzvaná nezámrzná hloubka, kdy se doporučuje 
jako minimální krytí potrubí jeden metr, ve zpevně-
ných plochách až 150 centimetrů. Kritickým místem 
jsou zde místa venkovních uzavíracích armatur, mís-
ta se sníženým krytím (například přechody vodních 
toků) nebo souběhy s potrubím dešťových kanalizací.
Kontakt: Mgr. Marek Síbrt, mluvčí; Severomorav-
ské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.; 28. října 
1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava; tel.  
725 500 509; e-mail: marek.sibrt@smvak.cz; www. 
smvak.cz

Vyhlášení 7. ročníku ankety
 „Ocenění za reprezentaci města Šenova za rok 2018 - 2019“

Město Šenov ve spolupráci se sociální a volnočasovou komisí vyhlašuje výše uvedenou anketu již 
posedmé. Jak už z názvu vyplývá, před časem jsme se rozhodli tato ocenění udělovat v periodě dvou let 
s cílem zajistit větší počet nominací. Anketa je od roku 2014 spojena i s udělováním titulu „Významná 
osobnost města Šenova“ a titulu „Čestného občanství“. Jelikož jsme těchto ocenění udělili loni na podzim 
roku 2018 u příležitosti oslav 100. výročí naší republiky větší množství, letos se tato ocenění udělovat 
nebudou a vyhlašuje se tudíž pouze anketa „Ocenění za reprezentaci města Šenova za rok 2018 – 2019“. 
Záleží to také na Vás, milí spoluobčané. Pomozte nám dobře vybrat a nominujte kandidáty, o nichž si 
myslíte, že si ocenění za reprezentaci zaslouží. To vše prostřednictvím formuláře, který naleznete na 
webových stránkách města (http://www.mesto-senov.cz/formulare/spravni-odbor). Ten doručte na poda-
telnu šenovského městského úřadu nebo zašlete poštou. Mezní termín podání nominací je pátek 31. 1. 
2020 do 13.00 hod. (v případě podání na podatelnu městského úřadu). Na webových stránkách města 
Šenova si také můžete přečíst „Pravidla pro udělování ocenění městem Šenov“, kde je vše potřebné shr-
nuto.

Každopádně můžete nominovat žáky, juniory i dospělé, jednotlivce či kolektivy působící jak na území 
města Šenova, tak i mimo něj. A to vše z oblasti sportu a kultury (toto pouze za roky 2018 a 2019). Na 
slavnostním zasedání zastupitelstva města na jaře příštího roku proběhne vyhlášení výsledků a ocenění 
nejlepších. 

Pomozte nám ocenit ty, kteří si to zaslouží. Často se o nich neví a je to škoda! Děkujeme.
Martin Vaculík, předseda komise
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Zahrádkáři informují
Výběr peněz na ples proběhne 25. 1. 2020 od 

14.00 do 14.30 v Domě zahrádkářů.

Výroční členská schůze ČZS se koná 23. 2. 
2020 od 13.30 hod. v Restauraci Na Lapačce. Od 
15.00 hod. se bude konat beseda pana Ing. Petra 
Gajdoština – firma Dobrá semena, na téma raj-
čata, papriky a další plodová zelenina. Na tuto 
besedu zveme širokou veřejnost.

Důležité upozornění pro členy ČZS  
v Šenově

Z rozhodnutí RR ČZS je od roku 2020 zvýšen 
poplatek za členské známky na částku 150 Kč. 
Platba čl. známky je jednou z povinností každého 
člena ČZS. V případě, že známka není zaplace-
na, je ukončeno členství v ČZS dle stanov. Vzhle-
dem k tomu, že výroční členská schůze se koná  
23. února od 13.30 hod. v Restauraci Na Lapačce, 
vás již nyní o zvýšení známek informujeme. Pro-
dej známek bude na VČS. 

V případě, že se nemůžete dostavit, nebo již 
nechcete být členem ČZS, oznamte to na tel. 739 
930 376. Na toto tel. číslo můžou volat i zájemci o 
členství v naší organizaci.

Lampart Jan, předseda organizace

Šance pro rodiče s dětmi – projekt 
„Rozjeď se na trhu práce“

Čeká vás návrat do zaměstnání po rodičovské do-
volené? Nebo jste s evidenci ÚP a máte děti do 15 let 
věku?

Buďte úspěšní nejen jako rodiče, ale také ve svém 
pracovním životě! V tom vám pomohou profesionálo-
vé z našeho projektu.

Můžete využít pracovní diagnostiku, individuální 
poradenství, kurzy související s hledáním zaměstná-
ní, možnosti rekvalifikací, PC kurz, ŘP sk. B nebo 
kondiční jízdy.

Veškeré aktivity v projektu jsou financovány 
z ESF, pro účastníky jsou tedy zcela ZDARMA!

Kontakty: REKVAL, s.r.o., www.rekval.cz, tel.: 
553 871 113, 739 227 247, e-mail: info@rekval.cz, při-
hlášení je možné do 14. 2. 2020.

Informace – Vyhlášení dotačního 
programu pro spolky

Rada města Šenov na své 24. schůzi dne 26. 11. 
2019 schválila dotační program „Podpora a rozvoj ak-
tivit spolků ve městě Šenov na rok 2020“. Podrobněj-
ší informace k tomuto programu (kompletní znění do-
tačního programu, formulář žádosti a formulář vyúč-
tování dotace) naleznete na webových stránkách měs-
ta Šenov: http://www.mesto-senov.cz/ v sekci Úřední 
deska, popř. v sekci Aktuality a Formuláře/Správní 
odbor. 

Upozorňujeme, že dle vyhlášeného dotačního 
programu maximální výše požadované dotace v jed-
notlivém případě (tj. v případě jednoho žadatele) je 
ve všech třech oblastech vymezena celkem ve výši 
50 000 Kč. 

SO / Preinová

Pozvánka na společenský večer MS ČČK v Šenově
Místní skupina ČČK v Šenově pořádá společenský večer pro své členy, dárce krve a příznivce ČČK, který se bude konat  

dne 8. února 2020 v 19.00 hodin v restauraci Na Čepaníku ve Václavovicích.

Místenky si můžete objednat u svých důvěrníků, nebo u členů výboru paní Uxové a Pituchové  
na telefonních číslech 739 665 669, 603 247 868.

O hudbu, pestrý program a chutnou večeři bude postaráno. 

K příjemně strávenému večeru se svými přáteli Vás srdečně zve výbor MS ČČK v Šenově.
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ZŠ informuje

(pokračování na str. 12)

(pokračování ze str. 4)
munitním kruhu se bavíme o našich radostech i sta-
rostech, při práci ve dvojicích spolu dokonce musíme 
komunikovat a v hodinách si společně lámeme hlavu 
nad vyřešením úkolů. Naštěstí je nás dost, tak vždyc-
ky na něco přijdeme a vždycky to stojí za to. Naše 
třída je prostě naše!“

Každá paní učitelka si tu svou třídu zhodnotila ji-
nak, ale všechny směřují k tomu, aby se žáci ve svých 
třídách cítili co nejlépe, aby uměli hodnotit svou prá-
ci, ale i spravedlivě ocenit výsledky spolužáků. Aby je 
škola dobře připravila pro život a nabyté vědomosti  
a zkušenosti využili hlavně ve svém budoucím po-
volání. V této souvislosti bych si vypůjčila citát  
Dr. J. Malíka ze ZŠ Chrudim, který vystihuje vše: 
„...ve škole přece nejde o to, abychom věděli, co žáci 
vědí, ale aby žáci věděli“.

Mgr. Vladimíra Kravčíková

Objektiv 2019
Naše škola se zúčastnila výtvarné soutěže Objek-

tiv 2019. Ve středu 20. listopadu jsme byli pozváni 
na slavnostní vyhlášení do SVČ Ostrčilova. Za naší 
školu byly vybrány výtvarné práce 6 žáků (Berenika 
Haladová, Milan Bártů, Barbora Rusnoková, Karolí-

na Procháčková, Patricie Cichá, Klára Chomisteková, 
Kristýna Skýbová). Soutěžili jsme ve dvou kategori-
ích - fotografie a řemeslná tvorba.

1. místo za fotografii si odvezla Berenika Halado-
vá z 9.C! SVČ Ostrčilova si pro soutěžící připravili ce-
lodenní program, který zahrnoval spoustu workshopů 
(3D tisk, 3D pera, řemeslná dílna, fotografie, řezací 
plotr). Po obědě nás čekal výlet do Planetária. Celý 
den jsme si moc užili a stal se odměnou všem zúčast-
něným.    Mgr. Martina Kozlová

MINItrh oborů SŠ 2019
Již tradičně byl na naší škole uspořádán MINI-

trh oborů SŠ, který je vždy součástí listopadových 
třídních schůzek. Žáci (především 8. a 9. ročníku)  
i jejich zákonní zástupci zde měli možnost získat dů-
ležité informace o dalším studiu přímo od zástupců 
dvaceti středních škol z Ostravy, Havířova, Karviné 
i Frýdku-Místku. Těší mne, že tuto akci hodnotí žáci, 
veřejnost i zástupci SŠ velmi pozitivně.

Děkuji.
Mgr. Zuzana Štrbáková, kariérový poradce školy

Celoroční projekt  
polytechnického vzdělávání RoboKód

Naší škole se v rámci příhraniční spolupráce poda-
řilo získat nemalé finanční prostředky na realizaci a 
rozvoj polytechnického vzdělávání děti. Projekt, kte-
rý budeme realizovat je financován z „FONDU MIK-
ROPROJEKTŮ EUROREGIONU TĚŠÍNSKÉ SLEZ-
SKO“.

Cílem projektu je podpořit výuku polytechnického 
vzdělávání na naší a polské partnerské škole pro-
střednictvím společných aktivit v oblasti informač-

ních technologií, algoritmického myšlení, matematic-
kých schopností, technické a prostorové představivos-
ti či učení. Jeho prostřednictvím chceme v hodinách 
Informatiky a Pracovních činností rozvíjet schopnosti 
spolupráce, plánování a technické a prostorové před-
stavivosti.

Tyto dovednosti bychom chtěli u žáků upevňovat, 
věříme, že atraktivní, praktickou formou. Za tímto 
účelem jsme vybavili kabinety zmiňovaných obo-
rů interaktivními pomůckami, jako jsou stavebnice 
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I N Z E R C E
n Starší manželé koupí domek v Šenově k okamžitému nastě-

hování. Platba v hotovosti. Telefon: 737 810 011, 737 449 977.

n Angličtina – příprava maturity. JČ, M – doučování k přijí-
macím zkouškám na SŠ. Mgr. I. Částečková, tel. 736 150 119.

Světluškový pochod
Čtvrteční podvečer 28. listopadu se naše děti spo-

lečně s rodiči zúčastnili již tradičního Světluškového 
pochodu pořádaného SRPDŠ při ZŠ Podlesí. Průvod 
rozjasněný lampióny a dětskými úsměvy prosvětlil 
a probudil večerní Šenov. Za zvládnutí trasy a za 
nejkrásnější doma vyrobený lampión dostali kluci  
a holky sladkou odměnu a rodiče zahřál vánoční 
punč. Nakonec jsme se všichni v dobré náladě rozlou-
čili u rozzářeného vánočního smrčku a popřáli jsme 
si krásný adventní čas. Velké poděkování patří všem 
zúčastněným rodičům.          Mgr. Veronika Lasoňová

Vánoční přípravy z naší školy
Již od října letošního školního roku paní učitel-

ky nacvičovaly s dětmi program k Rozsvícení vá-
nočního stromu a na Vánoční koncert. Do obou 
akcí se zapojili žáci prvního i druhého stupně,  
a to včetně práce na kulisách. Spolupráce také probí-
hala s obcí Šenov a s restaurací Horakůvka, kterým 
tímto děkujeme.

Stromeček jsme společně rozsvítili 1. prosince  
a program byl zaměřen na Slezsko a zvyky z celého 
světa. Vánoční koncert nám po rozsvícení stromeč-
ku krásně doplnil předvánoční atmosféru a měl vel-
mi pestrou nabídku vystoupení - exotické tance, zpěv  
i pohádku.

Věříme, že jste si tyto akce užili stejně jako my  
a naši žáci.             Mgr. Dagmar Slováková

Vánoční dílničky
Dne 4. prosince se v naší školní družině na jed-

notlivých třídách uskutečnily vánoční dílničky spo-
jené s prodejním Jarmarkem. Rodiče si společně s 
dětmi vyrobili vánoční ozdoby, dekorace, přáníč-
ka a poseděli v příjemné atmosféře s vychovatelka-
mi školní družiny. Následně pak navštívili Jarmark  
v hale školní družiny, kde si zakoupili výrobky, které 
vychovatelky s dětmi tvořily už od začátku školního 
roku. Touto cestou chceme moc poděkovat všem za 
vydatnou finanční podporu a za utržené peníze za-
koupíme dětem další hračky do jednotlivých oddělení 
školní družiny.

 
PODĚKOVÁNÍ 

ZŠ Šenov děkuje firmě ZÁPALKA za stromečky, 
které v předvánočním čase zdobí naši školu a také 
paní Zdence Kolbové za krásnou výzdobu. 

ZŠ informuje

(pokračování na str. 12)

Kyberšikana má červenou
Vybraní žáci 9. tříd naší školy se zapojili do pro-

jektu Kyberšikana má červenou, kterou podpořilo 
MŠMT.

Nejprve si jednotlivci i skupinky vytvořili prezen-
tace tématicky zaměřené na nebezpečí internetu. 
Poté bylo třeba vybrat jen jednu, která bude prezen-
tována na Žákovském sympoziu.

4. 12. 2019 jsme se pak Žákovského sympozia 
zúčastnili na Krajském úřadě MSK, kde žáci mezi se-
bou na toto téma aktivně diskutovali. Naší školu zde 
velmi pěkně reprezentoval Jakub Filip s prezentací 
Jak neuváznout v síti.

Ostatní prezentace budou využity v rámci Peer 
programu naší školy, kdy starší žáci nabyté znalosti 
předávají těm mladším.

Mgr. Fukalová Lenka – metodik prevence ZŠ

MO KDU-ČSL Šenov Vás srdečně zve na

L i d o v e c k ý   p l e s
který se koná 

v sobotu 25. ledna 2020 

v restauraci „Na Lapačce“ ve 20.00 hodin.
K tanci a poslechu zahraje hudební skupina „UFO“  
a již tradičně vystoupí i taneční skupina „SMRŠŤ“.

Předprodej vstupenek u důvěrníků MO KDU-ČSL  
a u manželů Spratkových na tel. čísle: 602 416 158



ZNALECKÉ POSUDKY
pro veškeré převody nemovitostí, pozůstalostní řízení,  

tržní ocenění bytů a nemovitostí, přiznání k dani  
z převodu nemovitostí Vám vypracuje

MARIE KRUŠINOVÁ
znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny 

a odhady nemovitostí.
U Společenského domu 3/1042, Vratimov 

tel. 596 732 520, 603 530 963; marie.krusinova@volny.cz
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Lego technic, FischerTechnic a Merkur, nebo tablety  
a software pro robotizaci a programování.

Mgr. Tomáš Huťka

ZŠ informuje
(pokračování ze str. 9)

Mikulášská sbírka
Mikuláši, Mikuláši, neber s sebou čerty radši, vez-

mi s sebou anděly, ti nám něco nadělí.
Dne 6. prosince proběhla tradiční Mikulášská 

sbírka v Šenově (tedy alespoň ve školách, školkách 
a na Městském úřadě). Žáci 8. a 9. tříd s malým 
Mikulášským vystoupením navštívili každou třídu  
a zkontrolovali, zdali jsou zde adepti pro peklo. Poba-
vili jsme se, zazpívali si koledy, užili si předvánoční 
atmosféru i radost menších dětí. Výdělek a drobné 
dárečky (omalovánky, pastelky a jiné) se rozdělí mezi 
Dětské oddělení nemocnice Ostrava-Fifejdy a Maruš-
ku Kučerovou.

Děkujeme všem, kteří se do akce zapojili, a z celé-
ho srdce vám přejeme, abyste i nadále měli to štěstí 
být vždy na straně těch, kteří pomáhat mohou.

Marie Folwarczná 7. C: „Mikulášská sbírka je 
fajn, líbí se mi, že tím můžeme podpořit Marušku. 
Miluji, když sedíme ve třídě a někdo ze zadní lavice 

vykřikne: „Už jdou!“ Jsem ráda, že Mikulášská sbír-
ka takhle funguje.“       Mgr. Pavla Mecová

Čertí den
Šestý prosinec ve školní družině byl ztělesněním 

dětských „pekelných radovánek“. Během odpoledne 
děti plnily spoustu úkolů, kvízů a her, ale také po-
slouchaly koledy a čertí písničky. Jednotlivá oddělení 
vybírala nejhezčí a nejnápaditější čertí masku. Za od-
měnu pak děti dostávaly čertí jazýčky, pekelné duká-
ty, pekelné dušičky apod. Odpoledne se moc vydařilo 
a my už se těšíme na další rok.

 Silvie Valová, vedoucí ŠD


