
 

MĚSTO ŠENOV ZVE K NÁVŠTĚVĚ DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ 

„1 + 1 = 3“ 
 
 

RESTAURACE 
HORAKŮVKA 5.11. 

 
 2021 

o d  1 9 . 0 0  h o d .  

      Vstupné: 300 Kč  
     Předprodej: od 4. 10. 2021 - podatelna MěÚ Šenov 
 

Vybíráme z obsahu:

Divadelní představení          str. 6

Knihovna a muzeum                          str. 7

Vítání prvňáčků                   str. 8

Vyzvedávání nových nádob na směsný odpad 
v souvislosti se změnou svozové firmy.

Místo: ulice Zámecká, plocha u Základní umělecké školy, 
vjezd od Pomníku – ulice bude po dobu výdeje jednosměrná.

Možné termíny vyzvednutí nádob:

středa 13.10.2021 od 9.00 – 13.00 a 15.00 – 18.00 hodin

pátek 15.10.2021 od 15.00 do 18.00 hodin

sobota 16.10.2021 od 8.00 do 12.00 hodin

středa 20.10.2021 od 9.00 – 13.00 a 15.00 – 18.00 hodin

pátek 22.10.2021 od 15.00 do 18.00 hodin

sobota 23.10.2021 od 8.00 do 12.00 hodin

středa 03.11.2021 od 9.00 – 13.00 a 15.00 – 18.00 hodin

sobota 06.11.2021 od 8.00 do 12.00 hodin

Zrušeno!

Z technických důvodů.

O způsobu výdeje

budete informováni

v průběhu listopadu.
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 ODPADY
Podraží odpady?
V  našem městě již řadu let platíme za  likvi-
daci a  svoz odpadu všichni stejný poplatek 
na osobu a rok, a to ve výši 600,- Kč. Svozové 
firmy a zpracovatelé odpadů samozřejmě ceny 
svých služeb aktualizují směrem nahoru při ka-
ždé příležitosti. 
Některé obce provozují na  svém katastru 
skládku, aby přepravní náklady a  skládkovné 
byly co nejnižší. My skládku nemáme, což je 
myslím dobře, a tak si musíme za skládkovné 

na katastru jiných obcí připlatit. Některé obce 
a  města výrazně od  letošního roku poplatky 
svým občanům navýšily, Šenov nikoliv. 
V textu a formou tabulek se vám pokusím při-
blížit, jak jsme třídili odpady v roce 2020 v po-
rovnání s rokem 2019. Z tabulek se dá vyčíst, 
kolik platí město za  jednotlivé úkony. Možná 
ti, kteří se dožadují, aby jim byly přistaveny 
další nádoby nebo se zlobí, že jim byl snížen 
počet nádob na  směsný odpad, pochopí, že 

každá další nádoba znamená další náklady pro 
město. 
Ti, kteří mají plná ústa toho, že platí 600 korun 
za popelnice a proč by je nemohli mít všechny 
vystavené u cesty, asi ani po tomto článku ne-
pochopí, že město k těm 600 korunám, které 
platí občan, musí přidat dalších 900, aby byly 
pokryty všechny náklady na likvidaci odpadu. 

Vybráno od občanů za daný 
rok v Kč

Uhrazeno svozovým firmám 
v Kč

Poplatek na 1 občana Kč/rok Skutečné náklady na 1 obča-
na Kč/rok

Rok 2019 3 869 199 6 556 312 600 1 024

Rok 2020 3 786 811 9 674 331 600 1 511

Se zavedením separace u rodinných domů od začátku roku 2020 se snížila tonáž odpadu v zelených popelnicích a navýšil se podíl vytříděného 
papíru a plastů.  

Rok/množství Směsný odpad (t) Papír (t) Plast (t) Sklo (t) BIO (t)

2019 1 373,4   47,82   95,37 122,53 -

2020 1 181,2 109,46 116,41 113,38 703,72

Svozová firma si za  každý výklop přistavené 
nádoby a  následnou likvidaci obsahu účtuje 
následující průměrné částky (viz tabulka). Při 
pravidelném svozu – směsný odpad ve 14den-
ních intervalech, papír a  plast ve  4týdenních 

intervalech a  bio v  sezónu co 14 dnů - jsou 
náklady na  jednu trvale vyváženou nádobu 
uvedeny opět v  tabulce.  Prostým součtem 
vychází, že náklady města na  vývoz všech tr-
vale vystavených popelnic od jednoho domku 

vychází ročně na 4.754 korun. Proto jsem v mi-
nulosti apeloval na občany, aby nádoby přista-
vovali k vývozu, až když jsou zcela naplněny. 

2020 Směsný odpad Papír Plast BIO

Ø náklady na jeden výklop a likvidaci odpadu (Kč) 68 50 62 85

Ø náklady za rok na jednu trvale vyklápěnou nádobu 1 768 650 806 1 530

Vzhledem k  neustále rostoucím nákladům 
na  svoz a  likvidaci odpadu dodavatelskou 
svozovou firmou bylo v radě města po zkuše-
nostech z několika měst a důkladném rozbo-
ru rozhodnuto ukončit k 31.12.2021 smlouvu 
s firmou OZO. 
Od  1. 1. 2022 bude svoz odpadu zajišťovat 
příspěvková organizace města MěPOS Šenov, 
která negeneruje zisk. Za tímto účelem město 
prostřednictvím veřejné zakázky pořizuje svo-
zové vozidlo, které bude dodáno v  průběhu 
měsíce prosince 2021. Nádoby na plast, papír 
a bio jsou ve vlastnictví města a byly zapůjče-
ny jednotlivým domácnostem. Tyto nádoby 
budou v  průběhu listopadu a  prosince osa-
zeny novými čipy, které budou automaticky 
snímány čtecím zařízením na vozidle. Svozové 
vozidlo bude rovněž vybaveno digitální vá-

hou, která automaticky zváží 
a zapíše množství odevzdané-
ho odpadu každé domácnosti. 
V  průběhu měsíce října bu-
dou v  předstihu vydávány 
občanům nové černé plastové 
nádoby na směsný odpad (ne-
chceme je vydávat v prosinco-
vých sněhových plískanicích), 
které nahradí stávající plas-
tové zelené nebo plechové 
nádoby, jež jsou vlastnictvím 
OZO. Nové černé plastové 
nádoby, stejně jako nádoby 

na  papír a  plast, budou vyváženy MěPOSem 
podle nového svozového kalendáře od ledna 
2022. Bio bude vyváženo od dubna. 
Rekapitulace: Do  konce roku se nic nemění, 
směsný odpad budeme ukládat do  popelnic 
OZO, které si je po  posledním prosincovém 
svozu odveze. Následně budeme směsný od-
pad dávat do černých nádob, které si vyzved-
neme ve  stanovených termínech. Papír, plast 
a  bio bude dle platného kalendáře vyvážet 
OZO do konce roku, od nového roku pak Mě-
POS.
Každý vlastník nemovitosti si vyzvedne pro 
svůj domek černou popelnici a  podepíše 
na místě její převzetí. Každý je povinen po vy-
zvednutí nádoby zabezpečit tuto proti zcize-
ní (tj. uložit na  svůj pozemek), třídit odpady 
a odkládat do nádob pouze příslušné odpady 

(nikoliv žhavý popel, hořlaviny apod.). Za zci-
zení nebo poškození odpadových nádob nese 
zodpovědnost vlastník příslušné nemovitosti. 
V  měsíci listopadu a  prosinci 2021 bude ob-
sluha nového svozového vozidla MěPOS osa-
zovat nové čipy na stávající nádoby na papír, 
plast a bio u všech rodinných domů.
Cílem všech realizovaných i  připravovaných 
opatření je vytřídit co nejvíce dále využitel-
ných odpadů, snížit množství směsného od-
padu určeného ke skládkování a hradit pouze 
nejnutnější náklady spojené se svozem a zpra-
cováním odpadu (nikoliv dotovat svozové 
společnosti).
Pokud se chceme vyhnout výraznému zvýšení 
poplatku za odpady pro domácnosti, budeme 
muset k  třídění odpadů přistupovat zodpo-
vědněji než doposud a současně výrazně sní-
žit náklady na svoz oproti minulému a tomuto 
roku. 

Ing. Jan Blažek, starosta
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INFORMACE – ZPRAVODAJSTVÍ

Městská policie hlásí
MP Šenov:                     604 128 113
Policie ČR:      604 127 288 
Tísňová linka:         156, 158
E-mail:                              mpolicie@mesto-senov.cz  
Web:               www.mesto-senov.cz

Pokud v místě svého bydliště a jeho okolí 
zjistíte pohyb podezřelých osob nebo vo-
zidel, neváhejte a ihned volejte hlídku MP 
Šenov na telefonním čísle 604 128 113, kte-
ré upřesněte popis osob, typ vozidla, popř. 
registrační značku. Také nám velmi pomůže, 
pokud se Vám podaří vozidlo nebo osoby 
zaznamenat např. mobilním telefonem.

M. Kretek, velitel MP

UPOZORNĚNÍ

 ČINNOST SAMOSPRÁVY
69. schůze rady města dne 
31.08.2021 m.j.:

 vzala na vědomí plnění rozpočtu města 
k 30. 06. 2021

 vzala na vědomí Výroční zprávu ZUŠ za 
školní rok 2020/2021

 schválila rozpočtová opatření č. 22 – 24, 
27 – 28/2021

 schválila časový harmonogram projed-
návání rozpočtu města na rok 2022 a 
metodiku tvorby návrhu rozpočtu na 
rok 2022

 doporučila zařazení obnovy kostela 
Prozřetelnosti Boží do Programu zá-
chrany architektonického dědictví Mi-
nisterstva kultury ČR pro rok 2022

 rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na 
akci „Revitalizace veřejného osvětle-
ní města Šenov v  dotačním programu 
EFEKT 2021 – IV. etapa“ se společností 
ENIS Solutions s.r.o., Ostrava – Zábřeh

20. zasedání zastupitelstva 
města dne 14.09.2021 m.j.:

 vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady 
města, zprávu komise dopravní, komise 
rozvoje a ŽP, komise kulturní a komise 
sociální a volnočasové

 schválilo rozpočtová opatření č. 21, 25, 
26/2021

 určilo závazné ukazatele rozpočtu na 
rok 2022

 vydalo obecně závazné vyhlášky  
č. 1 – 4/ 2021

70. schůze rady města dne 
21.09.2021 m.j.:
 vzala na vědomí zprávu ZŠ Šenov
 schválila rozpočtová opatření  

č. 29 – 30/2021
 schválila aktualizovaný pořadník žada-

telů na umístění do Domu s pečovatel-
skou službou v Šenově, platný na obdo-
bí od 01. 10. 2021 do 30. 09. 2022

 rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na rea-
lizaci stavby „Stavba lávky pro pěší přes 
vodní tok Dolní Datyňka v  Šenově“ se 
společností Metrostav Infrastructure 
a.s., Praha

tajem.

21. 8. Po návratu z dovolené zjistili, že po-
strádají jízdní kolo, které bylo nezajištěné. 
Věc šetří Policie ČR. Upozorňujeme obča-
ny, že o  jízdní kola (elektrokola) je ze stra-
ny „zlodějíčků“ zájem. Ty pak „pod rukou“ 
nabízejí dále. K  těmto krádežím nedochází 
jen v Šenově, ale i jinde v ČR. Nenechávejte 
proto svá jízdní kola volně bez dozoru.

21. 8. Podezřele se chovající muž vyděsil 
místní občany. Ti pojali podezření, že by se 
mohlo jednat o „tipaře“, který se pohyboval 
na koloběžce po ulici Na Sedlácích. Násled-
nou kontrolou strážníci zjistili, že muž je 
na lovu pokémonů.

21. 8. Oslava narozenin se zvrhla v hromad-
nou rvačku. Strážníci společně s  hlídkami 
policie museli zasáhnout a pranici ukončit. 
Jedna zraněná osoba byla předána do péče 
přivolaným zdravotníkům. Věc šetří Policie 
ČR.

22. 8. V brzkých ranních hodinách strážníci 
zasahovali na ulici Těšínská u ženy, která se 
zmateně pohybovala po  silnici. Vzhledem 
k  jejímu zdravotnímu stavu byli na  místo 
přivoláni zdravotníci, kteří jí převezli do ne-
mocnice k vyšetření. Strážníci pak zdravot-
níkům ještě asistovali při jejím převozu.

23. 8. Strážníci při hlídkové činnosti zjistili 
vyvěrající vodu na ulici Vilová v místě vodo-
vodního potrubí. Na místo přivolali pracov-
níky poruchové služby SmVaK, kteří proved-
li jeho opravu.

27. 8. V brzkých ranních hodinách strážníci 
spolu se složkami IZS zasahovali na  želez-
niční trati v části Škrbeň, kde došlo ke srážce 
člověka s  vlakem. Osoba utrpěla zranění, 
která nebyla slučitelná s  životem. Věc šetří 
Policie ČR.

6. 9. Strážník poskytl první pomoc slečně, 
která se poranila na hlavě. Na náměstí byla 
následně přivolána RZS, kterým byla dívka 
předána do péče.

12. 9. U sběrného dvora na ulici Na Sedlá-
cích strážníci zkontrolovali osobu, která si 
„prohlížela“ obsah jedné sběrné nádoby. 
Po  provedených úkonech byl muž poučen 
a z místa vykázán.

13. 9. Na  ulici Frýdecká došlo k  fyzickému 
napadení muže. Před příjezdem strážníků 
a hlídky policie útočník z místa odjel autem, 
jeho totožnost však policie zná. Věc šetří Po-
licie ČR.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci říjnu 2021 oslaví významná 
životní jubilea tito šenovští občané:
BEDNÁŘ BOHUSLAV

BOLKOVÁ RUTH

BRDOVÁ HANA

ČÁJOVÁ RŮŽENA

DOBEŠ FRANTIŠEK

DVORSKÁ VĚRA

ĎATKA VLASTIMIL

ĎURČOVIČOVÁ ŠÁRKA

JANTAČ OTAKAR

JASIOKOVÁ MAŘÍ MAGDALENA

KARAS ZDENĚK

KLAKLOVÁ DAGMAR

KNOP-KOSTKOVÁ DANA

KUSÁK VLADISLAV

LERCH JAROSLAV

LIPINA PŘEMYSL

MACEČKOVÁ VĚRA

K Vašemu významnému životnímu jubileu Vám přeje-
me hodně zdraví, rodinné pohody a spokojenosti.
Poznámka k naší rubrice:
Požadavek na nezveřejnění jména je nutno uplatnit u redakč-
ní rady (tel. 596 887 147) nebo na ohlašovně 
(tel. 774 122 750, 774 401 522) nejpozději do uzávěrky Oběž-
níku (do 20. dne daného měsíce).

SO/Taťána Klimasová

MYNÁŘOVÁ MARIE

NAJVÁREK PAVEL

ONČOVÁ DRAHUŠE

PANTÁK FRANTIŠEK

REVENDOVÁ MARIE

SAKMAR JAN

SIRYOVÁ MÁRIA

SLÍVA JOSEF

SLÍVOVÁ EVA

SLÍVOVÁ EVA

ŠEFL MIROSLAV

ŠEFRÁNEK ZDENĚK

UXOVÁ EVA

VICHEROVÁ LIBUŠE

VOJTASÍKOVÁ ZDEŇKA

ZUBKOVÁ EVA

Nejmladší občánci města
Alexandr Lehen
Matěj Staněk
Mikuláš Branný

Mikuláš Burkot
Matěj Buráň

K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast.

Taťána Klimasová/SO

Rozloučili jsme se …
Libuše Klimšová

Jarmila Svobodová

Dagmar Svobodová

Patrik Čimbura

Marta Verbovancová

Petr Tlolka

Ladislav Černík

Karel Jiříček

Božena Krestová

Bedřiška Kotová

Dne 5. 10. 2021 uplyne rok, co nás navždy 
opustil pan Čestmír Durák,

manžel, tatínek, bratr, dědeček a pradědeček.
Vzpomínáme s láskou.

Manželka, dcery, vnučky, pravnoučata
a sestry s rodinou.

Dne 17. 10. 2021 uplyne 35 let,
kdy nás navždy opustil

pan Alfons Hellstein
ze Šenova.

S láskou vzpomínají dcera Anna, 
vnučky Milena a Hana s rodinami.

Čas běží a bolest v srdci zůstává.
V září jsme vzpomněli 10. smutné výročí úmrtí

pana Vladislava Bujoka.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou 

manželka a děti s rodinami.

Dne 16. 10. 2021 vzpomeneme 
5. výročí úmrtí

paní Ludmily Vesecké.
S láskou vzpomínají manžel a synové

Milan a Pavel s rodinami.

Dne 31. 10. 2021 vzpomeneme 5. smutné 
výročí úmrtí našeho manžela, tatínka, 

dědečka a pradědečka, 
pana Antonína Těleckého.

S láskou vzpomínají manželka s rodinou

Dne 29. srpna 2021 nás opustil po těžké 
nemoci ve věku 53 let náš milovaný syn, 

tatínek, bratr, švagr, strýc a kamarád,
pan Roman Kozubek.

S láskou vzpomíná zarmoucená rodina.

Amálie Vrkočová
Elen Kučerová

PREVENCE – pálení listí, trávy
Shrabanou trávu nebo listí nespalujte v otevřeném ohništi. K jejich odstranění využívejte služeb sběrného dvora, určených hnědých 
popelnic nebo městem poskytnutých kompostérů anebo vlastních kompostů. V případě, že tyto rostlinné materiály budete spalo-
vat v otevřeném ohništi, vystavujete se tak zbytečně postihu ze strany městské policie, kdy za porušení obecně závazné vyhlášky 
č. 1/2017 hrozí na místě pokuta až 10 tisíc korun. Celé znění vyhlášky na https://mesto-senov.cz/radnice/vyhlasky-a-narizeni/.
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Sběrný dvůr města Šenov, ul. Na Sedlácích
Otevírací doba od 05.02. do 19.12.2021
Úterý, pátek:  14:00 – 17:45 hod.
Středa:   12:00 – 19:00 hod.
Sobota:  09:00 – 12:00 hod. 

odběr a uložení odpadů komunálních:

 objemné odpady z domácností,

 elektro, baterie, monočlánky, 

 zpětný odběr elektrozařízení-výrobky s  ukončenou životností 
(kompletní spotřebiče a elektrotechnika bez rozdílu velikosti – 
lednice, sporáky, pračky, mrazáky apod.), 

 vyřazená kompaktní úsporná svítidla, zářivky, výbojky,

 nebezpečné složky komunálních odpadů od  občanů (labo-
ratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy a  obaly znečištěné 
od barev, …),

 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),

 separovaný odpad (sklo, papír, plasty),

 bio/tráva, listí, měkké části rostlin, 

 oděvy, obuv a textil,

 dřevo – odřezky z masivního dřeva, dřevěné obaly, trámy, des-
ky, prkna, OSB deska, překližka (rozměr do 2 m x 0,8 m x 0,8 m), 
nábytkové dřevo (výhradně v rozloženém stavu, nikoli celé 
např. skříně apod.),

 větve na štěpkování – jsou odebírány v rozsahu max. 1 x za mě-
síc přívěsný vozík z jednoho čísla popisného nebo jednoho po-
zemku parc. č. v případě, že se na tomto pozemku nenachází 
stavba – rodinný dům, rekreační chatka apod.,

 kovy – odpadní – (např. lehátko pouze konstrukce bez čalouně-
ní apod.).

Odpady vzniklé ze stavební činnosti - cihly, drobný beton 
bez armování, omítka, kachličky, zemina, kamení, keramic-
ké střešní tašky. Odpady vzniklé ze stavební činnosti nejsou 
odpady komunální, proto jsou zpoplatněny:  

Ceník    Cena (včetně DPH)
12 l (kbelík)  20 Kč

25 l (pytel)  40 Kč

400 l (malý vozík do rozměru 1,5m x 1,10m x 0,30m)  650 Kč

750 l (větší vozík do rozměru 2,3m x 1,30m x 0,35m)  1200 Kč

Úhradu za dovezené množství provedete 
po příjezdu do sběrného dvora u obsluhy.
Nadále nejsou na  sběrném dvoře přijímány stavební a  de-
moliční odpady - asfaltová lepenka, izolační materiály, az-
best, skelná vata, umakart, sádrokarton, záchody, vany, umy-
vadla, suť smíchaná s  příměsemi plastu, papíru, dřeva, skla, ... 
a pneumatiky.

UPOZORNĚNÍ
Křovinořez, motorová pila, motorová sekačka
 nejedná se o elektrozařízení, které by patřilo do zpětného od-

běru. Do  objemného odpadu také nepatří, protože obsahuje 
i  nebezpečné odpady (benzín, olej). Řešením je nejbližší ko-
vošrot/autovrakoviště. 

 na sběrném dvoře města Šenov je možné tato vysloužilá 
zařízení odevzdat v případě, že budou bez náplní (benzín, 
olej) a budou zbavena plastových dílů.

Sběrný dvůr města Šenov není určen pro ukládání odpadů 
vznikajících z podnikatelské činnosti, a to ať právnických nebo 
fyzicky podnikajících osob!!! Uvedené subjekty jsou povinny 
odpady likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o od-
padech.

NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA MěÚ

MěÚ Šenov Mobil / 
Telefon E-mail

Elektronická podatelna   podatelna@mesto-senov.cz
VEDENÍ 
starosta 733 128 292 jblazek@mesto-senov.cz
místostarosta 603 747 933 tholusa@mesto-senov.cz
tajemnice 774 722 040 mkotrova@mesto-senov.cz
ODBOR KONTROLY 
Mgr. Alžběta Hrachovino-
vá 774 750 722 ahrachovinova@mesto-senov.cz

FINANČNÍ ODBOR 
Ing. Stanislava Hutáková 734 753 793 shutakova@mesto-senov.cz
Pavla Fajkusová 774 402 228 pfajkusova@mesto-senov.cz
Ing. Jana Štixová 774 227 210 jstixova@mesto-senov.cz
SPRÁVNÍ ODBOR 
Ing. Blažena Preinová 774 401 522 bpreinova@mesto-senov.cz
Tomáš Rzyman 774 412 266 trzyman@mesto-senov.cz
Bc. Eliška Červenková 774 982 292 ecervenkova@mesto-senov.cz
Taťána Klimasová 774 122 750 tklimasova@mesto-senov.cz
Iva Sommerlíková 774 402 276 isommerlikova@mesto-senov.cz

Jana Holušová 774 520 106 /
596 887 147 jholusova@mesto-senov.cz

ODBOR INVESTIC,MH,DOPR. 
Ing. Pavel Knop-Kostka 730 102 796 pknopkostka@mesto-senov.cz
Ing. Iveta Menšíková 733 128 293 imensikova@mesto-senov.cz
Ing. Věra Třísková 774 929 102 vtriskova@mesto-senov.cz
Ing. Soňa Frýdecká 733 128 296 sfrydecka@mesto-senov.cz
Tomáš Král 733 128 295 tkral@mesto-senov.cz
Ing. Petra Slívová 774 417 878 pslivova@mesto-senov.cz
ODBOR VÝSTAVBY + ŽP 
Jarmila Míčková 774 413 434 jmickova@mesto-senov.cz
Jaroslava Pituchová 774 058 522 jpituchova@mesto-senov.cz
Ing. Stanislav Procházka 774 154 655 sprochazka@mesto-senov.cz
Bc. Ida Chrástková 733 605 280 ichrastkova@mesto-senov.cz

MĚSTSKÁ POLICIE 604 128 113 mpolicie@mesto-senov.cz
Martin Kretek 774 354 268 velitelmp@mesto-senov.cz
PČR Vratimov 604 127 288  

SENIOR EXPRES ŠENOV 733 605 479  

mailto:podatelna@mesto-senov.cz
mailto:jblazek@mesto-senov.cz
mailto:tholusa@mesto-senov.cz
mailto:mkotrova@mesto-senov.cz
mailto:ahrachovinova@mesto-senov.cz
mailto:shutakova@mesto-senov.cz
mailto:pfajkusova@mesto-senov.cz
mailto:jstixova@mesto-senov.cz
mailto:bpreinova@mesto-senov.cz
mailto:trzyman@mesto-senov.cz
mailto:ecervenkova@mesto-senov.cz
mailto:tklimasova@mesto-senov.cz
mailto:isommerlikova@mesto-senov.cz
mailto:jholusova@mesto-senov.cz
mailto:pknopkostka@mesto-senov.cz
mailto:imensikova@mesto-senov.cz
mailto:vtriskova@mesto-senov.cz
mailto:sfrydecka@mesto-senov.cz
mailto:tkral@mesto-senov.cz
mailto:pslivova@mesto-senov.cz
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mailto:velitelmp@mesto-senov.cz
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MĚSTO ŠENOV ZVE K NÁVŠTĚVĚ DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ 

„1 + 1 = 3“ 
 
 

RESTAURACE 
HORAKŮVKA 5.11. 

 
 2021 

o d  1 9 . 0 0  h o d .  

      Vstupné: 300 Kč  
     Předprodej: od 4. 10. 2021 - podatelna MěÚ Šenov 
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KNIHOVNA & ŠENOVSKÉ MUZEUM

So: 7.30 až 10.30 hod. So: 7.30 až 10.30 hod. 

Vážení návštěvníci naší Staré školy, knihovny a muzea, byli jsme nuceni 
upravit provozní dobu. Vzhledem k  zásadním změnám v  jízdních řá-
dech jsme provozní dobu upravili následovně – viz. přiložený plakátek.  
 Také Vás, milí čtenáři, srdečně zveme na naše podzimní akce. 

Tou první (viz. pozvánka) je pozvánka na besedu s cestovatelem a spi-
sovatelem panem Petrem Nazarovem o jeho putování po Banátu. Další 
akcí bude výstava pana Jiřího Sibinského, která bude pojata opravdu ve 
velkolepém stylu. Na vaši návštěvu se budeme moc těšit.

 Simona Slavíková, ředitelka

Buď spolutvůrcem budoucí podoby NÁMĚSTÍ!
V úvodníku srpnového Oběžníku byla zveřejněna výzva k podání návr-
hů k budoucí podobě Radničního náměstí. Během měsíce došlo celkem 
21 námětů, jak by mohlo náměstí vypadat. Některé náměty uvažovaly 
pouze s opravou povrchu stávajícího parkoviště. Další skupina námětů 
uvažovala i s  odstraněním stávajících prodejních budek, ozeleněním 
celého náměstí a umístění nových herních a vodních prvků, přemístění 
a rozšíření parkoviště do východní části náměstí. Třetina námětů navr-
huje celkovou rekonstrukci náměstí včetně úpravy zastávek, přechodu 
a chodníků, šířkové i výškové úpravy silnice, provázanost pěší i cyklo-
dopravy na stávající infrastrukturu. 

Kritika respondentů byla směřována na vzhled objektu, ve kterém fun-
guje prodej potravin a dalšího zboží. Tento objekt není ve vlastnictví 
města. Občané by přivítali na náměstí občerstvení s možností venkov-
ního posezení, případně další služby v příjemném prostředí.
Náměty byly projednány v  komisi rozvoje města a budou předány 
k  možnému zapracování architektům do připravované studie řešení 
Radničního náměstí. Děkuji všem za zaslání podnětů a námětů. 

Ing. Jan Blažek, starosta

Knihovna & Šenovské muzeum
Provozní doba od 1. 9. 2021

Po: 8 až 16.30 hod.
Út: 13 až 16.30 hod.
Čt: 13 až 16.30 hod.
Pá: 13 až 16.30 hod
So: 7.30 až 10.30 hod

Muzeum – prohlídka výstav a venkovních expozic:

kdykoliv po předchozí objednávce
(tel.: 552 321 847; www.senov.cz)
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ŠKOLSTVÍ
Slavnostní přivítání prvňáčků

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ CERTIFIKÁTŮ YLE CAMBRIDGE ENGLISH

Letošní školní rok 2021/2022 nám začal 1. 9. 2021 slavnostním zaháje-
ním na Horakůvce, kde jsme přivítali naše nové žáčky společně s paní 
ředitelkou, panem starostou a panem místostarostou. Nechyběl ani 
program, který si tradičně připravili druháčci a deváťáci. Všichni prv-
ňáčci obdrželi pamětní listy a drobné dárečky. Letošní školní rok je úpl-
ně novým začátkem pro 78 prvňáčků.

Pevně věříme a přejeme si, aby tento školní rok probíhal klasickým pre-
zenčním způsobem a dětem přejeme mnoho úspěchů a aby si na tento 
den vzpomněly, až budou školu opouštět.
Rodičům přejeme dostatek trpělivosti a radost z úspěchu dětí a nám 
všem potěšení ze společných zážitků a ze vzájemné spolupráce.

Mgr. Vladimíra Kravčíková

Ve čtvrtek 2. 9. 2021 byly třinácti žákům naší 
školy předány certifikáty dokládající složení 

mezinárodně uznávané jazykové zkoušky YLE 
Cambridge English. Žáci byli ke zkouškám vý-

borně připraveni díky Mgr. Sumarové a Mgr. 
Mališové, se kterými trénovali všechny doved-
nosti v cizím jazyce - speaking, reading, liste-
ning i writing.
Naše škola je přípravným centrem pro tyto ja-
zykové zkoušky, žáky připravujeme již pátým 
rokem. Také letos nabízíme kurzy pro žáky 
šestých a sedmých ročníků vedoucí ke složení 
zkoušek. Věříme tedy, že se opět brzy sejdeme 
při tomto slavnostním aktu, který je pro žáky 
zaslouženou odměnou za jejich píli a také za 
odvahu, se kterou absolvovali svou první vel-
kou zkoušku.

Gratulujeme!

Mgr. Karla Polášková, 
koordinátor zkoušek

EXKURZE SE ZAHRÁDKÁŘI MĚSTA ŠENOV
V pátek 17. 9. 2021 se zúčastnili vy-
braní žáci 8. a 9. ročníku exkurze se 
zahrádkáři města Šenov. Navštívili 
jsme Hanácký skanzen - Příkazy, kte-
rý je jedinečným dokladem hlině-
ného lidového stavitelství z oblasti 
Hané. Lovecko-lesnické muzeum 
v Úsově, kde se nachází unikátní 
sbírka trofejí a preparovaných zví-
řat. Poslední zastávkou bylo město 
Šternberk.
Exkurze se vydařila a všem se moc lí-
bila. Velké poděkování patří zahrád-
kářům města Šenov a SPRDŠ, díky 
kterým se exkurze uskutečnila.

Mgr. Pavla Mecová
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4. oddíl informuje
Skautský rok začal již v obvyklém režimu, 
a proto jsme nezaháleli a zahájili pravi-
delné schůzky a také naplánovali pravi-
delné oddílové akce.

Dvanáctého září jsme se ráno setkali na 
šenovském vlakovém nádraží a vyrazili 
do Slezských Beskyd. Cestu vlakem jsme 
si zpříjemnili pozorovací hrou a během 
celé výpravy se pro nás některá slova sta-
la zapovězená. A věřte, že pro některé to 
byl tvrdý oříšek. Po vyhodnocení pozo-
rovací hry získali tři členové oddílu titul 
„Sokolí oko“. Počasí nám přálo, sluníčko 
svítilo a my jsme si výpravu skvěle užili. 
Už nyní se těšíme na další společnou akci 
oddílu !!!!

 Za 4.oddíl – Žába     

SKAUT

PŘIJELI JSME Z ADAPŤÁKU

Elmano zahájilo nový rok s Madagaskarem
První zářijový pátek se holky z Elmana vyda-
ly do zoo. A to rovnou do té v New Yorku, ve 
kterou se proměnil šenovský park. Hemžilo 
se to tam tučňáky, zebrami, opicemi, kloka-
ny a dalšími roztomilými tvory. A my jsme 
si zkoušely, jestli jsme silné jako lev, hbité 
jako opice, rychlé jako zebra a umíme tan-
čit stejně ladně jako hroši. A šlo nám to moc 
pěkně! Pak jsme se ale dozvěděly, že utekla 

zebra jménem Marty. Marty totiž tajně snil 
o životě v nespoutané divočině. A tak jsme 
se na druhý den vydaly Martyho hledat. Po 
strastiplné cestě, když už jsme to málem 
vzdaly, jsme ho objevily schovaného v křoví 
na nádraží! Jenže nás začali pronásledovat 
lovci, takže jsme se horempádem rozběhly 
i s Martym pryč. Když jsme lovce setřásly, 
zjistily jsme, že jsme se ocitly - na Liánové 

louce! To je naše oblíbené místo, kam cho-
díme každý rok vykopat láhev, vložit do ní 
vzkaz a zase ji na rok zakopat. A tak v láhvi 
přibyla i zpráva z loňského, trochu netradič-
ního roku, stvrzená našimi podpisy. Zahrály 
jsme si hru, vyválely se v seně a pak už se 
unavené, ale spokojené vrátily domů. Těší-
me se na další zážitky, které nám tento rok 
přinese.

Adaptační kurz 2021 ZŠ Šenov proběhl za 
krásného počasí v neméně krásném prostředí 
Palkovických Hůrek za účasti 104 žáků tříd 6.A, 
6.B, 6.C, 6.D. Proč? Na dobrém kolektivu a kli-
matu třídy je potřeba pracovat.
Zvláště při nástupu do šestých tříd nebývá si-
tuace jednoduchá. Pro žáky je to velká změna 

systému výuky, prostředí i adaptace na nové 
spolužáky.
Právě zážitková pedagogika prolínající se ce-
lým kurzem zaměřená na spolupráci, sebepo-
znání a komunikaci snad adaptaci pomohla. 
Komunitní kruh, hry na empatii a podporu 
týmového ducha, živé pexeso, ulička důvěry, 

slavnostní večer s třídním učitelem při svíč-
kách...toto a mnoho smíchu bylo atmosférou 
našeho pobytu.

Za realizační tým AK zapsala Mgr. Fukalo-
vá Lenka - metodik prevence ZŠ
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Memoriál Ing. Svatopluka Lipiny – XV. ročník
Sportovní klub Lapačka pořádal dne 4. 9. 2021 tenisový turnaj čtyřher mužů na tenisovém 
kurtu p. Javorka na Lapačce.
Letošního ročníku se účastnilo 10 sportovců a bojovali v něm hráči ve věku od 36 do 73 let (p. Jiří 
Javorek), turnajový věkový průměr byl 54 let. 
V letošním roce vybojovali po vypjatých bojích:

• Zdenek Hamrozi a Luboš Smetana bronzovou příčku,
• Milan Tvrdý a Vladislav Žák stříbrnou příčku,
• Jiří Javorek a Karel Javorek zlatou příčku.

Jak je vidět, domácí prostředí, sportovní nadšení a zkušenosti se vtělily do vítězů tohoto teniso-
vého turnaje a Jiří Javorek současně vyhrál trofej nejstaršího účastníka tohoto tenisového tur-
naje.

Zdenek Hamrozi, organizátor

Proslov k 90. výročí založení šenovského fotbalu

Palas dance
Srdečně zveme děti i dospělé na naše akce. Taneční pro dospělé a páry otevírá-
me již ve středu 6. října od 19 hodin. Tady vás naučíme standardní, latinskoameric-
ké, lidové a pop tance. Závěrečnou lekcí je ples taneční školy.
Do tanečního klubu pro děti a mládež přibíráme talenty ve věku od 8 do 13 let do 
termínu 8. 10. Tady vyučujeme styly show, disco, street a latino dance.
V sobotu 9. 10. od 10 hodin máme pro vás připravený taneční program pro do-
spělé i mládež ve třech blocích. Naučíme se Jerusalemu, sambu, salsu, merengue 
apod. Jako na všechny akce i tady je třeba telefonickou rezervaci.
Pro děti od 3 do 7 let je tady další roztančené dopoledne pohádek v  sobotu 
30. října od 10 hodin v taneční škole. Rezervace končí 28. 10.
V pátek 26. 11. od 20 hodin připravujeme taneční latino párty v sále Na Lapačce. 
Fantastický taneční večer v  rytmu salsy, batchatty, merengue, jivu, chachi apod. 
Rezervaci místenek uděláte v taneční škole nebo v restauraci Lapačka. 
Těšíme se na vás.

F: Palas dance, Tel: 702 914 717

SPORT

Vážení fotbaloví hosté, vážení sponzoři, vá-
žení fanoušci, vážení rodiče,
jsme velice rádi, že Vás můžeme přivítat 
na  oslavách 90. výročí založení šenovského 
fotbalu a  že společně s  námi oslavíte tak vý-
znamné jubileum. Dovolte, abychom si spo-
lečně připomněli některé významné události 
z klubové historie. 
Zakladatelé šenovského fotbalu, Robert Kocur 
a  Jan Kratochvíl, v  roce 1931 založili fotbalo-
vý oddíl Sparta Šenov. První fotbalové hřiště 
bylo na louce u Košťálovského rybníka neda-
leko hostince U Tří kaštanů. V  roce 1939, bě-
hem okupace, však musel klub Sparta Šenov 
činnost ukončit.
Již v  roce 1942 byl ale fotbal v  Šenově ob-
noven, vznikl amatérský fotbalový klub pod 
názvem AFK Šenov. Zápasy se hrály na  So-
kolském hřišti (v místě, kde dnes stojí Základ-
ní škola Radniční). V  sezóně 1942/1943 AFK 
Šenov vybojoval 1. místo a postoupil do 1. B 
třídy. V roce 1948 došlo ke sloučení všech tě-
lovýchovných spolků a  vznikla Tělovýchovná 
jednota Sokol Šenov. O dva roky později na zá-
kladě politického rozhodnutí zanikl AFK Šenov 

a fotbal si vzal pod svá křídla TJ Sokol Šenov, 
který vybudoval hřiště v  místě, kde se fotbal 
hraje dodnes. V  té době úroveň šenovského 
fotbalu pozvedl Jan Pežga a  jeho zásluhou 
tým mužů slavil velké úspěchy, v  sezónách 
1963/1964 a 1965/1966 hrál opět v 1. B třídě.
Mimořádný fotbalový svátek se odehrál 25. 
června 1967, kdy se uskutečnil památný přá-
telský zápas TJ Sokol Šenov – Sparta Praha. 
Zápas domluvil šenovský rodák Bohuslav Bě-
lovský. Činovníci oddílu TJ Sokol Šenov chtěli 
přejmenovat klub na TJ Sparta Šenov, a proto 
byla Sparta Praha požádána, aby přijela sehrát 
přátelské utkání a náš fotbalový klub podpo-
řila. Ke změně názvu klubu však nakonec ne-
došlo. 
Na  konci 80. let došlo k  rekonstrukci hřiš-
tě, škváru nahradila tráva. V  90. letech došlo 
k přejmenování klubu na sportovní klub, tedy 
SK Šenov. V sezóně 2009/2010 hrál SK Šenov 
1. B třídu, trenérem mužstva mužů byl Alexan-
dr Minich. V sezóně 2010/2011 hrál tým mužů 
1. A třídu a v sezóně 2013/2014 se probojoval 
do  krajského přeboru, kde působil v  letech 
2014 – 2019. Účast mužstva mužů v  kraj-

ském přeboru je zatím 
největším úspěchem v  klu-
bové historii. V  současnosti 
má fotbalový oddíl SK Šenov 
týmy U9, U11, tým mladších žáků, tým starších 
žáků a tým mužů. 
Závěrem bychom chtěli poděkovat za  práci 
pro šenovský fotbal dlouholetým fotbalistům, 
trenérům a  funkcionářům Milanu Ringošovi, 
Františku Lapišovi, Milanu Kunčickému, Petru 
Tlolkovi, Emilu Kornasovi a mnoha dalším še-
novským fotbalovým patriotům, kteří pomá-
hali rozvíjet fotbal v Šenově.
Děkujeme i sponzorům, kteří šenovský fotbal 
finančně podporovali a  podporují: Sklomax 
CZ, Bextra, Mudra CZ, Perge International, Kro-
ček Elektro, Komenda – střechy, Šenovská sta-
vební, Foxel, Stavebniny DEK a mnoho dalším.
A  také děkujeme městu Šenov za  podporu 
mládeže. Díky jeho významné podpoře může-
me během prázdnin pořádat fotbalové kem-
py pro malé fotbalisty. Děkujeme také všem 
fanouškům, kteří našemu klubu fandili, fandí 
a budou i nadále fandit.

Oslavy 90 let fotbalu v Šenově
V neděli 5. 9. se uskutečnily oslavy 90 let šenovského fotbalu. Fotbalový svátek se vydařil, přišlo téměř 300 diváků. Výsledky fotbalových zápasů s TJ 
Sokol Václavovice sice nebyly takové, jaké jsme očekávali, ale fanoušci se i přesto bavili fotbalem, potleskem ocenili krásné fotbalové akce a viděli 
spoustu gólů. Byla to příjemná fotbalová neděle, navíc nám přálo krásné slunečné počasí. I díky Vám, fanouškům, se akce vydařila.
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INZERCE

RESTAURACE
ŠENOVSKÁ BAŠTA

PIZZA OD KRTEČKA

603 50 11 11
OBJEDNÁVKY JÍDEL A PIZZY

603 53 00 68
REZERVACE, OBJEDNÁVKY AKCÍ

Těší se na Vás nový personál s majitelem.
Od 1. 10. 2021

Při 1. registraci Kupón od 100 – 200 Kč
/čerpání v Restauraci „ Šenovská Bašta“/

Omluva za uvedení cizího loga v minulém čísle Oběžníku u inzerce 
Šenovské Bašty. 

   Redakce.

Hospůdka RaMsEs 
Těšínská 365/475 – Bartovice

PIZZA • FRGÁLY • ŽEBÍRKA

  776 800 180

objednej

mobilem

NEDĚLE–ČTVRTEK 16.00–21.00 h
PÁTEK–SOBOTA 16.00–22.00 h

Přijďte ochutnat

vystřihni inzerci

10% sleva
na objednávku je Vaše

U RŮŽE N K YU RŮŽE N K Y
ŠE NOVSK Á ALKOTÉ K AŠE NOVSK Á ALKOTÉ K A

Provozovna:
Kaštanová 748, 739 34 Šenov

IČO: 60292024
Tel.: 777 899 233

PROVOZNÍ DOBA:
neděle – čtvrtek 14:00 – 20:00
pátek – sobota 14:00 – 21:00

Rodinné oslavy, přátelské posezení, smuteční hostiny
max do 22 osob

Odpovědná osoba: Ing. Zdeňka Ševčíková
Kontaktní místo k vyzvednutí objednávek

 ze sortimentu z nabídky

www.dobrotysdovozem.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
MARIE MEJSTŘÍKOVÁ
NONSTOP & 596811231,

725 108 646, 602 544 149 
Převozy zesnulých nepřetržitě, sjednání pohřbu 

včetně víkendů a svátků. 

Taxi ke sjednání pohřbu pro Havířov a okolí ZDARMA 

Havířov-Město, Na Nábřeží 61,
www.pohrebnisluzba-mejstrikova.cz

NAŠE DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI NÁS ZAVAZUJÍ 
POMOCI VÁM V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH

ZNALECKÉ POSUDKY
pro veškeré převody nemovitostí, pozůstalostní 

řízení, tržní ocenění bytů a nemovitostí, přiznání 
k dani z nemovitých věcí Vám vypracuje

MARIE KRUŠINOVÁ
znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady 

nemovitostí

U Společenského domu 3/1042, Vratimov,
tel. č. 596 732 520, 603 530 963

marie.krusinova@volny.cz

Nabídka zaměstnání na pozici uklízečky 
s řidičským průkazem. 

V případě zájmu kontaktujte tel. 603 530 068.
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Hledáme řidiče (skupina B) k občasnému rozvozu zboží 
dodávkou, vhodné i pro důchodce, a dále hledáme brigádníka 

do skladu ovoce a zeleniny v Šenově. 

Další informace na tel. čísle 602 754 499.

ARBOR MORAVIA
PALIVOVÉ DŘEVO dovoz zajištěn

MIX ŠPALKY 600 Kč/prms ŠTÍPANÉ 850 Kč/prms

TVRDÉ ŠPALKY 1000 Kč/prms ŠTÍPANÉ 1200 Kč/prms

VZROSTLÉ STROMY, OVOCNÉ A OKRASNÉ DŘEVINY

ARBOR MORAVIA, Klimšova 1878,
tel: 605248991
sekretariat@arbormoravia.cz

Doučování jazyka na míru
Nabízím doučování anglického jazyka přes PC 
(Skype). Vhodné pro studenty základní a střední 
školy, věčné začátečníky, pokročilé a jako příprava 
na mezinárodní zkoušky (FCE, CAE).

Zájemci volejte 702 169 928. 

Bc. Alena Věžníková

• Prodám kombinovaný, stojatý BOJLER – 180 l – 2.500 Kč. 
Elektřina + topení, používaný 2 roky. Tel: 602276142 – Še-
nov.
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Frézování komínů
Vložkování komínů
Kontroly a čištění
spalinových cest

Tel.: 602 930 888

Potravinářská společnost Astrafood a.s. hledá 
zaměstnance OZZ/OZP do Šenova: 

pracovníky výroby, manipulační dělníky a skladníky, 
pomocné kuchaře, kuchaře. 

Kontakt: Lucie Stolaříková

Tel.: 605 237 395, e-mail: personalista@astrafood.cz.

podzimní výlov 
13. 11. 2021 od 9.00 do 13.00

v ŠEnovĚ U oSTRAvY, Ul. K poToKU 77, nEJSmE RYBníK 
U HlAvní CESTY odBoČTE dlE CEdUlE U STK 

p. HoRváTHová
www.rybysenov.cz

oBČERSTvEní: 
SmAŽEný KApR + BRAmBoRový SAláT 

RYBí HRAnClE, KARBEnáTKY, RYBí SAláT, pivo, limo,
mEdovinA, SvAŘáK, SlivoviČKA, BECHER atd. 

pRo inFo volEJTE 737 959 458

pRodEJ RYB BEz omEzEní
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OHLÉDNUTÍ ZA JARMARKEM 2021

Jak bývá tradicí, i letos se konec prázdnin nesl v duchu jarmarečního 
veselí. Po roční pauze se Radniční náměstí a přilehlé okolí proměnilo 
v  centrum zábavy. Bohatý program na podiu doprovázely pouťové 
atrakce, stánky s  občerstvením a jarmarečním zbožím. Doprovodný 
program probíhal také v areálu Staré školy, kde návštěvníci mohli vidět 
historická vozidla, zahrádkářskou výstavu a otevřeny byly také stálé ex-
pozice muzea a aktuální výstavy. Šenovští skauti zajistili provoz lezecké 
stěny, kde si odvážní návštěvníci mohli vyzkoušet své lezecké doved-
nosti. Hasiči naopak ukázali návštěvníkům svou techniku přímo před 
hasičským domem.
Jménem města bych chtěl poděkovat všem, kteří se podíleli na zajištění 
organizace a zdárného průběhu letošních slavností – obzvláště: agen-
tuře Rascals Agency, firmě Lagron a jejím pouťovým atrakcím, pracovní-
kům městského úřadu, šenovského muzea, městské policii, městskému 
podniku služeb, šenovským hasičům a skautům.
Rovněž děkujeme všem sponzorům za přízeň a finanční podporu této 
akce: BEL-VITA CARS s.r.o., Dřevjanka pizza s.r.o., FOXEL elektro s.r.o., ME-
TRANS, a.s., MORAVIA WOOD TRADING, s.r.o., RPS Czech, s.r.o., RUBING 
s.r.o., Stolařství Ing. Vladimír Slonka, Vinotéka Michaela Javorková a ZA-
HRADY HANYZ s.r.o. 
Těšíme se na setkání s Vámi na dalších kulturních akcích pořáda-
ných městem Šenov.

Ing. Tomáš Holuša, místostarosta


