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100 let knihovny v Šenově
červenec 1920 – červenec 2020
Vážení čtenáři, dovolte, abychom
ještě jednou připomenuli významné
výročí 100 let knihovny v Šenově.
Momentální situace nám zatím nedovoluje vzájemné
setkávání, ale snad když budete číst tyto řádky, tak
už to možné bude. V prostorách Šenovského muzea
ve Staré škole máme pro Vás k tomuto výročí připravenou zajímavou výstavu, kterou zatím můžete virtuálně shlédnout na webových stránkách a facebooku
města Šenov.
O prvních letech fungování knihovny v Šenově
jsme již psali a také o tom, že úplně prvním knihovníkem byl zdejší učitel pan Eduard Dyba. O tom,
jakou literaturu čtenáři ponejvíce četli, přesně informují dochované statistiky: „Nejčtenějšími knihami
v Šenově v letech 1920, 1926, 1927 byl spisovatel
Alois Jirásek. … V letech 1928, 1929 spisovatel Zahradník Brodský (mimochodem tento spisovatel byl
v této době velmi kritizován: „Nemile působí obliba
Zahradníka Brodského, limonádového žvanila…“).
V letech 1934 se vypůjčilo nejvíce knih spisovatele
Františka Sokola Tůmy.“ Pro srovnání jsme vybrali

nejvíce půjčovanou knihu v roce 2019 – a je to vynikající detektivka z pera spisovatelky Věry Fojtové –
Tramín s příchutí krve.
Významnou úlohu v historii šenovské knihovny,
ale také ostatních knihoven, mělo období tzv. cen(pokračování na str. 2)
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100 let knihovny v Šenově
červenec 1920 – červenec 2020
(pokračování ze str. 1)
tralizace (r. 1978). V této době byly všechny menší
i větší knihovny v okrese Frýdek-Místek sjednoceny
pod Okresní knihovnu ve Frýdku-Místku, která zabezpečovala nejen nákup a zpracování nových knih,
ale také veškerou účetní agendu. V této době byl
v naší knihovně zaveden tzv. volný výběr knih (do té
doby se půjčovalo pouze u pultu). Knihovnice p. H.
Kalousová a vedoucí knihovny p. B. Smyčková začaly
provádět besedy pro školní mládež, až 100 besed ročně.
V roce 1993 se všechny knihovny osamostatnily
a staly se tak samostatnými právními subjekty –
tedy ve většině případů příspěvkovými organizacemi
místních či městských úřadů. Tato změna přinesla
řadu výhod, především možnost vlastního hospodaření s finančními prostředky. Také v této době získala
knihovna svůj první počítač a začala probíhat digitalizace knihovního fondu. Služby knihovny se rozšířily
o malou videopůjčovnu. Jednou z posledních velkých
změn pro šenovskou knihovnu byl rok 1998, kdy bylo
jako součást knihovny zřízeno Šenovské muzeum.
Současné sídlo knihovny a muzea ve Staré škole je snad na další dlouhá desetiletí jejich definitiv-

ním „domovem“. Čtenáři a návštěvníci mohou využívat jak historický či soudobý fond knihovny, jehož
nejstarší kniha je z roku 1668, tak rovněž výpůjček
elektronických knih, které si mohou půjčit přímo
z pohodlí svých domovů.
I přes tu skutečnost, že momentální situace nedovoluje konat besedy či přednášky, tak se snažíme
alespoň „virtuálně zpřístupnit“. Pro žáky II. třídy
základní školy v Šenově tak proběhla úžasná „živá“
beseda přes internet, a to o pohádkách. Pro všechny příznivce jsme připravili film z výstavy 100 let
knihovny v Šenově a z vernisáže obrazů paní Boženy Tyrlíkové. Tento můžete zhlédnout na webových stránkách města Šenov a na facebooku města.
Jako poděkování se brzy budou moci naši příznivci
taktéž podívat na film z již dvakrát odložené besedy
o Indii v podání cestovatele a spisovatele pana Petra
Nazarova. A také další vánoční pozdrav si naši příznivci budou moci takto virtuálně „rozbalit pod stromečkem“.
Děkujeme městu Šenov za přízeň naší instituci
a s Vámi, milí čtenáři, se těšíme brzy na shledanou.
Za celý kolektiv pracovníků Simona Slavíková,
ředitelka.

Městská policie hlásí
ZÁSAHY – INFORMACE – ZPRAVODAJSTVÍ
Přímé tel. číslo:
PČR Vratimov:
Tísňová linka:

E-mail:
Http:

604 128 113
604 127 288
156, 158

3. 11. – Při procházce v Pežgovském lese zjistila
žena volně pobíhajícího psa a předala ho strážníkům,
pes byl následně umístěn do útulku.
6. 11. – Z důvodu technické závady nákladního vozidla (foto č. 1) vznikla na rondelu dopravní „zácpa“.
Strážníci na místě usměrňovali provoz, o vozidlo se
postarali hasiči. Věc šetří Policie ČR.
7. 11. – I když občané mají zdarma k dispozici
hnědé nádoby na BIO odpad, kompostéry nebo využi-

mpolicie@mesto-senov.cz
www.mesto-senov.cz

tí sběrného dvora, stále se najdou tací, kteří ještě poruší vyhlášku města a spalují listí nebo suchou trávu,
v takovém případě musí viník počítat s pokutou od
strážníků.
7. 11., 14. 11. a 24. 11. – Koronavirová doba je pro
všechny náročná, strážníci tak často vyjíždějí nejen
k rodinným sporům. Lidé tyto neshody pak řeší
i fyzickými útoky. V posledním případě museli v části
Podlesí na místě zasahovat také zdravotníci.
8. 11. – Myslivci v době honu strážníkům oznámili, že za Košťálovským rybníkem došlo u břehu řeky
Lučiny k podemletí sloupu s vedením. Pracovníci poruchové služby ČEZ se postarali o nápravu.
10. 11. – V nočních hodinách na ulici Pod Šodkem
neznámý pachatel po rozbití okénka násilím vniknul
do zaparkovaného vozidla, z kterého odcizil několik
věcí. Věc šetří Policie ČR.

foto č. 1
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17. 11. – V nočních hodinách na ulici K Hájence
strážníci zjistili na vozovce spadlé větvě z břízy, které
(pokračování na str. 3)
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Městská policie hlásí
(pokračování ze str. 2)
někdo úmyslně nařízl. Hasiči se postarali o odstranění nebezpečného stavu (foto č. 2), kdy byly na stromě
zjištěny další naříznuté větve. Bylo velkým štěstím,
že v tu chvíli místem nikdo neprocházel nebo neprojížděl, jinak mohly být důsledky tohoto nezodpovědného jednání ještě tragičtější.

foto č. 2

17. 11. – Na ulici Na Sedlácích byly strážníky
kontrolovány dvě podezřelé osoby s vozidlem, které
se pohybovaly po okolí. Provedenou lustrací zjištěno,
že se jednalo o závadové osoby s bohatou trestní minulostí.

UPOZORNĚNÍ
Pokud zjistíte v místě svého 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. Také nám velmi pomůže,
pokud se vám podaří vozidlo nebo osoby zaznamenat
např. mobilním telefonem.
Pro veřejnost je stále uzavřena služebna MP Šenov z důvodu zamezení šíření onemocnění COVID-19.
Občané tak mohou strážníky kontaktovat telefonicky na čísle 604 128 113 nebo e-mailem: mpolicie@
mesto-senov.cz.
M. Kretek, velitel MP

PŘEDČASNÝ VÁNOČNÍ DÁREK
V rámci besed, které proběhly
v mateřských školkách v Šenově,
byli strážníci odměněni obrázky
dětí z MŠ na Lapačce.
Obrázky nám udělaly velikou
radost a těšíme se na další podobné akce.
Děkujeme, vaši šenovští strážníci.
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Zveřejnění návrhu rozpočtu města na rok 2021

¼

¼

¼
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích,
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje město Šenov 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu města dne 8. 12. 2020
n Návrh rozpočtu na rok 2021
Příjmy
111.446.700 Kč
Výdaje
164.946.700 Kč
Financování
53.500.000 Kč
n Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022 –
2024
Návrh rozpočtu a střednědobý výhled rozpočtu jsou
zveřejněny od 23. 11. 2020 do 8. 12. 2020
• na úřední desce MěÚ Šenov u Radnice,
• na internetových stránkách města na adrese
http://www.mesto-senov.cz/radnice/rozpocet
• ve vývěsních skříňkách městských částí,
• v listinné podobě jsou k dispozici na finančním
odboru MěÚ Šenov.
Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2021 a
střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2022 –
2024 mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě
od 23. 11. 2020 do 8. 12. 2020 nebo ústně na zasedání
zastupitelstva města dne 8. 12. 2020.
finanční odbor
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Evidence obyvatel
V měsíci prosinci 2020 oslaví významná životní jubilea
tito šenovští občané
ADAMUSOVÁ MILUŠE
BERÁNEK JIŘÍ
BOČEK VILÉM
BRACHACZKOVÁ MARIE
CVRKAL BŘETISLAV
CYGOŇOVÁ JANA
GŘEGOŘ LUDĚK
HAROK OLDŘICH
HAVLÁSKOVÁ EVA
KESSLEROVÁ MARIE
KOLATOVÁ JARMILA
KOLÁŘ VLADIMÍR
KOTOVÁ BEDŘIŠKA
KUBÍKOVÁ EVA
KYŠKOVÁ ELIŠKA
LAPIŠOVÁ PAVLA
LAUBROVÁ BOŽENA
LIČKOVÁ VĚRA
LIPINA IVO
LIPINOVÁ MARTA
LIPINOVÁ OTILIE
MICHÁLKOVÁ GERLINDA
MUCHOVÁ MILUŠE
NESLANÍK JIŘÍ
NOVOTNÁ KVĚTOSLAVA
PEICHL ANTONÍN
PETRUSOVÁ EVŽENIE
PINKAVA ŠTĚPÁN
PITUCHA JAN
RYŠKA MIROSLAV
SEKEROVÁ IRENA
SKUPNÍK JIŘÍ
ŠEBESTA ZDENĚK
ŠEBESTOVÁ MILADA
ŠPAŇHELOVÁ DAGMAR
TRNKA JOSEF
URBANOVÁ MIROSLAVA
VICHERKOVÁ OLGA
VÍCHOVÁ MARIE
WOJTOŇ PAVEL
ZIELEZNIKOVÁ DAGMAR
ZÍDKOVÁ EVA
K Vašemu významnému životnímu jubileu
Vám přejeme hodně zdraví, rodinné pohody
a spokojenosti.
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.
SO / T. Klimasová

NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA
Marie Drcmánková, Andrea Dřevjaná,
Klára Osovská, Marek Stařičný
K narození děťátka rodičům srdečně
blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE
Božena Kobierská, Radomír Poledník,
Ľuboslav Oleňák, Rostislav Lacný,
Václav Křikava, Alois Křístek,
Jaromír Novák, Albert Jež,
Jarmila Zapletalová
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou
upřímnou soustrast.
T. Klimasová / SO

Dne 15. 3. 2020 uplynulo 100 let
od narození a 13. 9. 2020 50 let
od úmrtí paní

Marie Pěgřímové
Uctěte s námi krátkou vzpomínkou.
Rodina Pěgřímova
Dne 30. 10. 2020 jsme se rozloučili
s panem

Jaromírem Pěgřímem
Děkujeme všem za účast při posledním
rozloučení a květinové dary.
Pozůstalá rodina
S hlubokým zármutkem oznamujeme, že nás
dne 16. 11. 2020 opustil ve věku 56 let
náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, švagr
a kamarád, pan

Jaromír Novák
Pietní rozloučení bude v Šenově na hřbitově
u hrobu dne 4. 12. 2020 v 16 hod.

Spoleèenská rubrika
pro vás
Do ní mùete 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 inzercina správním odboru – podatelna.
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Dne 14. listopadu 2020 nás navždy opustil pan

Alois Křístek
ve věku 95 let.

Děkujeme všem jeho známým,
kteří ho uctili tichou vzpomínkou.
Zarmoucená rodina
Dne 9. 11. 2020 jsme vzpomněli 1. smutné
výročí úmrtí našeho milovaného tatínka,
dědečka, pradědečka a tchána, pana

Jiřího Koďouska
S láskou vzpomíná syn Miroslav s rodinou,
vnuci a pravnoučata.
Děkujeme, kdo vzpomněli s námi.
Dne 13. 12. 2020 vzpomeneme nedožité
38. narozeniny našeho milovaného syna, bratra, vnuka,
strejdy a kamaráda

Romana Mynáře
ze Šenova

Stále žiješ v našich srdcích.
Rodiče a bratři s rodinami.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.

Tvůj hlas se ztratil, Tvůj úsměv vítr vzal
a nám jen bolest zanechal…

Dne 4. 12. 2020 uplynulo 11 let,
co nás náhle a navždy opustil
můj drahý manžel, tatínek a dědeček,
pan

Josef Rochl
S láskou a úctou vzpomíná
manželka Alena, dcera Radka a syn David
s rodinami.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Nikdo nám neřekne, nikdo nám nepoví,
čím byla maminka každému z nás.
Nikdo ji nevrátí, nikdo ji nevzbudí,
nikdy již nezazní nám její hlas…

Dne 24. 12. 2020 vzpomeneme nedožité
82. narozeniny naší drahé družky,
maminky, babičky a prababičky, paní

Valerie Bytčánkové
a zároveň 29. 12. 2020 si připomeneme 3. smutné výročí,
kdy nás po dlouhé, těžké nemoci navždy opustila.
Nikdy nezapomenou
dcera Alena s dětmi a vnoučaty a druh Tonda.

Děkujeme všem příbuzným
a známým za projevenou soustrast
a květinové dary k úmrtí pana

Radovana Přečka
Manželka Jana s rodinou
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Činnost samosprávy
48. schůze rady města dne 23. 10. 2020 m.j.:
– rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci stavby
„Tlaková splašková kanalizace ul. Na Šutrovině, Šenov“ se
společností STASPO spol. s r.o., Ostrava-Radvanice s cenou
2 492 753,60 Kč bez DPH
49. schůze rady města dne 26. 10. 2020 m.j.:
– rozhodla ve věci podané námitky ze strany společnosti ECOLED veřejné osvětlení s. r. o. proti rozhodnutí o vyloučení ze zadávacího řízení na dodávky s názvem
„Revitalizace veřejného osvětlení města Šenov v dotačním
programu EFEKT 2020 – III. etapa“ s tím, že podanou námitku v části vyloučení pro nesplnění technické kvalifikace
odmítá a potvrzuje původní rozhodnutí o vyloučení a dále
s tím, že námitce v části vyloučení pro neuvedení bližší specifikace vyhovuje
50. schůze rady města dne 27. 10. 2020 m.j.:
– schválila rozpočtová opatření č. 23 – 26/2020
– schválila podmínky pro poskytování služby SENIOR
EXPRES ŠENOV
– schválila Plán zimní údržby a opatření na sezónu
2020/2021 pro město Šenov – místní komunikace, chodníky
a průjezdní úseky silnic
51. schůze rady města dne 5. 11. 2020 m.j.:
– schválila peněžité dary fyzickým osobám – spolupracovníkům města
– doporučila zastupitelstvu města schválit Akční plán
investičních akcí v roce 2021
14. zasedání zastupitelstva města dne 10. 11. 2020 m.j.:
– schválilo Akční plán investičních akcí v roce 2021
– schválilo Koncepci prevence kriminality na období
2021 – 2025 a jmenovalo pracovní skupinu a manažera prevence kriminality
– schválilo trojdohodu o postoupení smlouvy, kterou
dne 23. 9. 2020 podepsali zástupci společnosti SENIOR
DOMY POHODA a.s. a společnosti GREEN DELICATES
s.r.o.
– schválilo darovací smlouvu, uzavřenou mezi MSK
a městem Šenov na darování stavebních objektů v rámci
stavby „Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek“
52. schůze rady města dne 24. 11. 2020 m.j.:
– schválila rozpočtová opatření č. 27 – 28/2020
– schválila plán práce rady na rok 2021 a postoupila
zastupitelstvu města ke schválení plán práce zastupitelstva na rok 2021
– vzala na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol
příspěvkových organizací
– určila termíny obřadních dnů na rok 2021 na úředně
určeném místě, tj. v obřadní síni v budově Radnice, Radniční náměstí 300, v době od 10.00 do 12.30 hod., ve kterých
nebude vybírán správní poplatek
– schválila Plán inventur města Šenov k 31. 12. 2020
a jmenovala inventarizační komise
– jmenovala likvidační komisi města
tajem.

MěÚ informuje / Život ve městě
Dne 8. 12. 2020 v 16.00 hodin se v zasedací
místnosti Radnice koná

15. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění uložených úkolů
3. Zpráva o činnosti rady města
4. Rozpočtová opatření
5. Návrh rozpočtu města pro rok 2021
6. Činnost finančního výboru
7. Činnost kontrolního výboru
8. Organizační záležitosti
Zveme všechny občany!
Ing. Jan Blažek v. r., starosta

Platby platební kartou
Město Šenov oznamuje občanům, že od ledna 2021
budou moci v pokladně městského úřadu provádět
platbu i za použití platební karty. Bezhotovostně
bude možno hradit poplatky vybírané městem (např.
odpady, poplatek za psa apod.). Mobilním platebním
terminálem byla také vybavena městská policie.
Platební terminály akceptují všechny běžně vydávané platební karty.
Ing. Tomáš Holuša, místostarosta

Používání zábavní pyrotechniky
Zastupitelstvo města v letošním roce schválilo
obecně závaznou vyhlášku (OZV č. 2-2020), která zakazuje používání zábavní pyrotechniky na celém území města Šenov s výjimkou 31. 12. a 1. 1.
S blížícími se vánočními svátky připomínáme občanům platnost této vyhlášky.
Ing. Tomáš Holuša, místostarosta

ZO ČSV v Šenově informuje
Výbor základní organizace včelařů v Šenově si dovoluje popřát všem svým členům
a přátelům včel hodně zdraví a spokojenosti v roce 2021.
Děkujeme za přízeň a podporu vedení
města Šenova a všem občanům za vytváření čistého a ekologického prostředí.
Přejeme všem hodně kvalitního medu,
toho našeho šenovského, který nám posílí
zdraví a imunitu proti všem nemocem.
ZO ČSV v Šenově

Senior klub Šenov
Jako každoročně i letos bychom vás rádi i v této
nelehké době informovali o naší činnosti, především
však popřáli pevné zdraví a dobré nervy.
Náš klub letos musel zrušit převážnou část aktivit, včetně některých měsíčních setkání, ale i tak
jsme něco stihli. Na lednové setkání mezi nás přišel
starosta p. Ing. Jan Blažek a místostarosta p. Ing.
Tomáš Holuša, seznámili nás s činností v našem městě.
23. ledna se na Horakůvce uskutečnilo setkání šenovských spolků, za náš klub se zúčastnila Marcela
Kaňoková a já.
V únoru mezi nás přišel opět pan starosta spolu
se strážníky Městské policie, seznámili nás s děním
v Šenově a přítomným předali různé reflexní prvky.
V březnu jsme se zúčastnili divadelního představení
DIOS PROPADLO s názvem „Člověka nepochopíš“.
Pak nastal nouzový stav a naše činnost byla přerušena. Po jeho zrušení jsme měli setkání našich členů v restauraci Lapačka, pozvání přijal i pan starosta a místostarosta, ti pak všem přítomným předali publikaci o Zámeckém parku, všichni byli překvapeni, publikace je moc pěkná. Setkání nám zpestřili Emil Krmášek hrou na harmoniku a Irena
Krmášková se Zuzkou Žebrákovou různým povídáním a písničkami, patří jim naše poděkování. Poděkování patří i městskému úřadu našeho města za
vstřícnost k našim žádostem, dále p. Miroslavě Harašímové – potraviny na Lapačce a p. Radimu Zalejskému s kolektivem z restaurace Lapačka. Opět je
nouzový stav a činnost je přerušena.
Závěrem přeji všem v novém roce 2021 hodně pohody, a především to tolik potřebné zdraví.
Emilie Daxnerová

VÝBOR ZO ČESKÉHO
ZAHRÁDKÁŘSKÉHO SVAZU PŘEJE
VŠEM OBČANŮM PŘÍJEMNÉ
PROŽITÍ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ,
HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ
A RODINNÉ POHODY.
V ROCE 2021 SE TĚŠÍME
NA SHLEDÁNÍ S VÁMI NA NAŠICH
AKCÍCH, POKUD COVID DOVOLÍ.
ZA VÝBOR ZO ČZS
LAMPART JAN
PŘEDSEDA ORGANIZACE
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Charita Ostrava informuje
Charitní Tříkrálová sbírka 2021
Podoba tradiční Tříkrálové sbírky bude na počátku příštího roku pravděpodobně ovlivněna omezeními
v souvislosti s epidemiologickou situací. Přání štěstí, zdraví a pokoje do nového roku do domácností v Ostravě
a okolí však Tři králové lidem chtějí i přesto přinést ať už s rouškami nebo při koledě virtuální v termínu 1. –
14. ledna 2021. Jednadvacátý ročník sbírky pořádaný Charitou Česká republika bude jiný, ale už nyní víme,
že záměry Charity Ostrava a Charity sv. Alexandra na pomoc lidem v nouzi bude možné podpořit příspěvkem
na sbírkový účet č.: 66008822/0800 u České spořitelny s variabilním symbolem: 7778013. Více o Tříkrálové sbírce 2021 v Ostravě a okolí, její organizaci a využití naleznete na webu: www.ostrava.charita.cz

Charita Ostrava zajišťuje poradenství při péči o blízké a zve na kurz

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři
„Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout domácí péči o člověka se sníženou pohyblivostí,
částečně nebo plně imobilního člověka a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Termín
společného kurzu je 17. 12. 2020, 14–17 hod. v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice.
Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování,
jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňování potřeb nemocného člověka. Na kurz se přihlaste předem na kontaktu níže. Pro zájemce nadále poskytujeme konzultace
v rámci telefonických nebo video hovorů. Konzultace vedené zdravotními sestrami poskytujeme každou středu (nebo dle domluvy). Těšíme se na Vaši účast!
Kontakt: Charita Ostrava – Charitní hospicová poradna, Mgr. Alexandra Čubová, tel. 731 534 002, e-mail:
hospicova.poradna@ostrava.charita.cz

Poradna radí bezplatně v životních obtížích
Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné sociálně-právní poradenství zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení, bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy, dluhovou problematiku, spotřebitelské právo atd. Zájemci o poradenství nemusí uvádět žádné osobní údaje, služby jsou bezplatné a dostupné lidem
starším 18 let. Konzultace poskytujeme telefonicky, emailem nebo osobně po předchozím objednání na níže
uvedených kontaktech. Kontakt: Poradna Charity Ostrava, tel.: 599 526 906, 731 625 767, email: poradna@
ostrava.charita.cz;
web: https://ostrava.caritas.cz/poradenske-sluzby/poradna-charity-ostrava/

inzerce
Nabízíme doučování matematiky ZŠ a online
přípravné kurzy z matematiky na přijímací zkoušky
na SŠ. Více informací naleznete na webových
stránkách: www.stredisko-luka.webnode.cz
nebo na telefonním čísle 731 707 478.

Nově otevřená

Finská sauna
v Šenově U KRTEČKA ul. Těšínská.
Nutná rezervace
tel. 736 473 343
(Prodej vánočních poukázek).

ROZVOZ – TAXI
– potravin, piva, cigaret, alkoholu

VOLEJTE NONSTOP

602 52 00 00
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inzerce
Noční bar „Jeskyně“
otevírá
provoz pouze po telefonické

PF 2021
Všem našim klientům a obchodním partnerům
děkujeme za projevenou důvěru
a dobrou spolupráci.
Přejeme krásné prožití vánočních svátků
a mnoho zdraví a úspěchů v novém roce.
Vaše advokátní kancelář
Mgr. Alicja Kellerberg Klimeš
Mgr. Sylwia Niemiec
se sídlem U Stromovky 1481/9 Havířov

rezervaci 736 473 343 od 10 osob
(možnost pořádání firemních akcí)

Pivovar Šenov
nabízí:

– prodej pivních speciálů
– objednávky pivních dárkových balíčků
– baleno v alobalu s vánočním motivem
nebo praktické dřevěné přepravky po 3 – 6 ks
– sladové výtažky kanditní i pekařské
– hroznový cukr (dextróza)
– vše po telefonické domluvě nebo na stránkách pivovaru
Výdejní okno v provozu
www.pivovar-senov.cz
Kontakt: 774 249 570

www.advokati-havirov.cz

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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Komunální odpad 2020
Samostatně přistavované kontejnery
(VOK)
PROSINEC: nepřistavují se
*VOK jsou přistavovány ve čtvrtek v době mezi 6
hod. až 14 hod. a ve stejném intervalu jsou v pátek
odváženy.

Sběrné místo komunálních odpadů
ul. Na Sedlácích

22. 1. pátek od 14.00 – 17.45 hod. a
23. 1. sobota od 9.00–12.00 hod.
* objemný odpad z domácností, EEZ, nebezpečné
odpady, bio / listí, měkké části rostlin, separovaný
odpad (plast, papír, sklo), jedlé oleje a tuky, dřevo.

Svozové dny separačních nádob
prosinec 2020

8. 12. 2020 PLAST
10.
12. 2020 PAPÍR
Otevírací doba do 19. 12. 2020 – poslední

provozní den v roce 2020
Po, Pá:
14.00 – 17.45 hod.
St:
12.00 – 19.00 hod.
So:
9.00 – 12.00 hod.

objemné odpady z domácností;
n elektro, baterie, monočlánky;
n EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika
bez rozdílu velikosti);
n vyřazená kompaktní úsporná svítidla, zářivky,
výbojky;
n nebezpečné složky komunálních odpadů od občanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy a
obaly znečištěné od barev …);
n jedlé oleje a tuky (uložit vždy do uzavřených
obalů nejlépe plastových lahví. U olejů a tuků z kuchyní není nutné odstranit z přepálených tuků rozptýlené zbytky);
n separovaný odpad (sklo, papír, plasty);
n bio / tráva, listí, měkké části rostlin;
n větve na štěpkování;
n oděvy, obuv a textil;
n dřevo (odřezky z masivního dřeva, dřevěné obaly, trámy, desky, prkna, OSB desky, překližky (rozměr do 2m x 0,8m x 0,8m), nábytkové dřevo (v rozloženém stavu, nikoliv celé, např. skříně apod.).
Nejsou přijímány odpady vzniklé ze stavební
činnosti – např. cihly, drobný beton, omítka, kachličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky, asfaltová lepenka, izolační materiály, azbest, skelná vata,
umakart, sádrokarton … pneumatiky.

Otevírací doba sběrného dvora
ul. Na Sedlácích
v lednu 2021
8. 1. pátek od 14.00 – 17.45 hod. a
9. 1. sobota od 9.00–12.00 hod.

Březůvka, Datyňská, Dělená, Dominova, 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 Lesa, U Nádraží, Uzavřená, Václavovická, Ve Strži, Venkovská, Větrná, Zahradní, Závodní, Zelená

15. 12. 2020 PLAST
17. 12. 2020 PAPÍR
Březová, Dlouhá, Do Dědiny, Dolní, K Hájence,
K Potoku, K Trati, Lesní, Lipová, Na Sedlácích
(č. p. 369, 669, 25, 219), Na Výspě, Nad Olšinou,
Nová, Osadní, Petřvaldská – od ulice V Družstvu
směr Petřvald, Pod Šodkem, Provaznická, Rolní,
Smrková, Sokolská, Stará cesta, Stará petřvaldská,
Strmá, Škrbeňská, Těšínská, Topolová, U Garáží,
U Mlýna, U Panelárny, U Rybníků, V Družstvu,
V Poli, V Úvozu, Záblatí,

22. 12. 2020 PLAST
24. 12. 2020 PAPÍR
Bartovická, Boční, Čalounická, Dědičná, Hasičská,
Hlavní, K Haltýřům, K Insuli, Kaštanová, Ke Statku,
Kolmá, Kostelní, Krátká, Mezní, Místní, 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, Souběžná, Spodní, Střední, Těšínská
– od rondelu směr Ostrava, U Alejského dvora,
U Kaple, U Školky, U Zahrádek, Úzká, Vilová, Vráclavská, Za Pomníkem, Zámecká, Ztracená

V případě, že budete potřebovat v zimních měsících odložit BIO odpad, bude ve
sběrném místě na ul. Na Sedlácích k dispozici velkoobjemový kontejner.
(pokračování na str. 11)

Upozornění
Uzávěrka příspěvků do lednového Oběžníku bude již dne 12. 12. 2020.
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Komunální odpad 2020
(pokračování ze str. 10)

Kalendář svozu separovaného odpadu
pro rok 2021 (žlutá, modrá, hnědá 240 l popelnice) naleznete uprostřed Oběžníku. Podle
ulice, kde bydlíte, si vyberete svůj kalendář. Kalendáře jsou ve třech verzích, v záhlaví každého je uveden seznam ulic pro
danou svozovou lokalitu.
Kalendáře jsou také k dispozici na webových
stránkách města: https://mesto-senov.cz/obcan/
odpady/

UPOZORNĚNÍ
V prosinci 2020 a
lednu 2021 bude svoz
komunálních
odpadů (zelené nebo plechové popelnice) ve městě Šenov, zajišťovaný společností OZO
Ostrava s.r.o., probíhat následovně:
svoz dne 25. 12. 2020 bez omezení, jako by se
jednalo o všední den
53. týden 2020 (28. 12. až 3. 1.) řádný svoz dle
daného svozového týdne (lichý týden)
1. týden 2021 (4. 1.–10. 1.) svoz všech popelnic
(sudý i lichý týden)
2. týden 2021 (11. 1.–17. 1.) řádný svoz dle daného svozového týdne (sudý týden)

Informace – vyhlášení dotačního programu pro spolky
Rada města Šenov na své 52. schůzi dne 24. 11. 2020 schválila dotační program „ Podpora a rozvoj
aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2021“. Podrobnější informace k tomuto programu (kompletní znění
dotačního programu, formulář žádosti a formulář vyúčtování dotace) naleznete na webových stránkách
města Šenov: http://www.mesto-senov.cz/ v sekci Úřední deska, popř. v sekci Aktuality a Poradna občana/
Dotace.
Upozorňujeme, že dle vyhlášeného dotačního programu maximální výše požadované dotace v jednotlivém případě (tj. v případě jednoho žadatele) je ve všech třech oblastech vymezena celkem ve výši
50 000 Kč.
SO / Preinová

Úřední dny v prosinci 2020
21. 12. 2020 – pondělí – poslední úřední den v roce 2020
Zrušen úřední den:
23. 12. 2020 – středa
– provozní doba městského úřadu 8.00 – 13.00 hod.
28. 12. 2020 – pondělí
– provozní doba městského úřadu 8.00 – 13.00 hod.
30. 12. 2020 – středa
– provozní doba městského úřadu 8.00 – 13.00 hod.
31. 12. 2020 – čtvrtek, Silvestr – městský úřad uzavřen
V ostatních dnech od 22. 12. 2020 – provozní doba městského úřadu 8.00 do 13.00 hod., provoz podatelny
do 30. 12. 2020 včetně vždy od 8.00 do 13.00 hod.
4. 1. 2021 – pondělí – první úřední den roku 2021
tajem.
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Další úspěch šenovských lukostřelců
Ve dnech 3. a 4. října 2020 se v zámeckých zahradách státního zámku Kozel poblíž Plzně uskutečnilo
29. mistrovství České republiky v terénní lukostřelbě.
V kategorii holý luk kadeti dosáhl šenovský lukostřelec Tomáš Klimsza na svůj další medailový úspěch,
a to bronzový.
S pozdravem F. Hegedüs

Tomáš Klimsza v závodě

Stupně vítězů

{

z

Paní Žofie Bastlová, pro kolegy a známé
prostě Soňa. Dlouholetá šenovská učitelka
a ředitelka základní školy nás opustila na
přelomu října a listopadu.
Její odchod se hluboce dotýká nejen jejich bývalých žáků, ale i kolegů, zaměstnanců školy, rodičů
a všech šenovských občanů, kteří ji znali jako
skromnou, usměvavou, pracovitou, velice pečlivou
a svědomitou učitelku a také ředitelku šenovské
školy.
Děti ji měly rády, protože byla vstřícná, spravedlivá, chápající, dovedla pohladit dobrem
a moudrostí. Svým chováním, jednáním, přístupem
k dětem a profesionalitou byla vzorem mladším kolegům.

x

y

Ani v důchodu nesložila ruce do klína. S láskou se věnovala rodině a vnoučatům, angažovala se
ve Svazu zahrádkářů, ve škole zastupovala nepřítomné pedagogy a s manželem organizovali srazy
šenovských učitelů – důchodců. V minulosti pracovala v městském zastupitelstvu. Za svoji záslužnou činnost obdržela v roce 2016 od města ocenění
„VÝZNAMNÁ OSOBNOST MĚSTA ŠENOVA“.

Někteří lidé se nesmazatelně zapíší nejen do historie našeho města, ale především do mnoha srdcí.
Paní Bastlová byla jednou z nich. Na takového člověka budeme vždy vzpomínat s úctou a pokorou.
Kdo v srdci žije, nikdy neumírá.
Z množství zaslaných příspěvků sestavila redakční rada Oběžníku.
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Skauti a skautky informují
Vážení rodiče a příznivci skautingu,
vzhledem k nevyzpytatelnosti koronavirové situace jsme se rozhodli zrušit skautský ples v roce 2021.
Za to se moc omlouváme, na večer s vámi jsme se
moc těšili. Děkujeme za pochopení!
Informace o rozdávání Betlémského světla zveřejníme během prosince na webových stránkách střediska, sociálních sítích a nástěnce u zastávky Šenov,
náměstí.

Holky z Elmana skautují na dálku
Stejně jako jiné oblasti
života, zasáhla koronavirová situace i skautskou
činnost. A tak jsme na začátku října musely v noci
zrušit schůzku, která se
měla konat hned následující den. Rodiče i děti
naštěstí pružně reagovali,
takže jsme i tuto situaci
zvládli.
Od poloviny října jsme
tedy zavedly zkrácené
on-line schůzky, aby se
mohly holky jednou za týden potkat alespoň takto.
Na schůzkách vyrábí jednoduché rukodělky, povídají si, učí se nové věci,
nebo hrají hry. Navíc jsme nyní rozjely oddílové sociální sítě. Na našem instagramu a facebooku zveřejňujeme týdenní výzvy, do kterých se holky můžou zapojit. Úplně prvním úkolem bylo něco dobrého upéct

a výsledek vyfotit. Takže si teď můžete na našem
instagramu (2.elmano) prohlédnout pěknou sbírku
výtvorů, na které se vám budou sbíhat sliny.
Ještě jednou děkujeme rodičům i dětem za trpělivost a spolupráci, bez kterých bychom teď nemohli
fungovat. Ceníme si toho!
Za Elmano Delfi
Vzhledem k vládním opatřením se sice
nemůžeme scházet, to
nám však nebrání držet spolu i v této době.
Děti z našeho oddílu si
během „volna“ udržují
dobrou náladu a učí se
vařit a vyrábět a chodí do přírody. Věřím, že se brzy
budeme moci potkat a popovídat si o prožitých zážitcích. Mezitím se na sebe těšíme a posíláme si fotky.
Za 4. skautský oddíl Šenov Pipi
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Výstavba sběrného dvora Šenov

Město Šenov v roce 2019 obdrželo dotaci na projekt „Výstavba sběrného dvora Šenov“, který byl
v roce 2020 realizován a od měsíce října je sběrný
dvůr v provozu pro občany města.
Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií
– Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu
Životní prostředí.
Výběrové řízení na zhotovitele probíhalo elektronicky a zúčastnilo se ho 9 společností. Nejnižší nabíd-

kovou cenu měla Šenovská dopravní společnost, spol.
s r.o., která se stala zhotovitelem akce.
Stavební práce začaly odstraněním původních
zpevněných ploch a vybudováním nových povrchů,
které zajistí dostatečnou únosnost nejen pro osobní
auta, ale i nákladní dopravu. Nově bylo realizováno odvodnění zpevněných ploch, napojení na dešťovou kanalizaci včetně instalace odlučovače lehkých
kapalin. Zároveň bylo vybudováno sociální zařízení
pro zaměstnance, které zde v minulosti zcela chybělo.
Celý areál byl nově oplocen a osvětlen LED svítidly
na nových stožárech. Instalované osvětlení umožní
fungování dvora i v odpoledních hodinách v zimním
období. Byl zde také instalován kamerový systém napojený na městskou policii.
V průběhu měsíce prosince bude sběrný dvůr doplněn novými kontejnery na odpad, které již budou
v majetku města, a nebude tedy nutné platit za ně
pronájem svozovým firmám.
Po rekonstrukci sběrný dvůr splňuje aktuální zákonné požadavky na jeho fungování a bude sloužit po
mnoho dalších let občanům.
Ing. Tomáš Holuša, místostarosta

Sběrná nádoba
na jedlé oleje a tuky
je k dispozici ve sběrném místě
na ul. Na Sedlácích v Šenově.
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