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Setkání jubilantů
Město Šenov uspořádalo slav-
nostní setkání našich spolu- 
občanů, kteří v  letošním nebo 
v  loňském roce oslavili životní 
jubilem 70 let. Pozváno bylo 
158 jubilantů. Akce se zúčastni-
lo 55 oslavenců, 43 se omluvilo 
a 60 na pozvání nereagovalo. 
Všichni účastníci při příchodu 
předložili potvrzení o očkování, 
případně platný negativní test 
na covid-19. Posezení proběhlo 
v přátelské atmosféře a vedení 
města odpovídalo především 
na dotazy týkající se dalšího 
rozvoje města. Jako dárek do-
stali jubilanti při odchodu hrní-
ček s  logem města a kalendář 
pro rok 2022. 

Ing. Jan Blažek, starosta

Bartovická, Boční, Čalounická, Dědičná, K Haltýřům, K Insuli, Ke Statku, Kostelní, Lesní, Mezní, 
Místní, Morušová, Na Farském, Na Hrázkách, Na Kopci, Na Přervalině, Na Spojce, Obecní, Osadní, 
Petřvaldská, Pod Čechem, Pod Křižovatkou, Prostřední, Provaznická, Souběžná, Spodní, Stará 
petřvaldská, Střední, Těšínská (od kruhového objezdu směr Ostrava), U Alejského dvora, U Zahrádek, 
Úzká, Vilová, Vráclavská, Za Pomníkem, Zámecká, Ztracená

Kalendář svozu odpadu Šenov
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 Plast a nápojový karton a plechovky   
 Bioodpad      
 Papír             
 Směsný odpad www.mesto-senov.cz

LEDEN ― 01
po út st čt pá so ne

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

ÚNOR ― 02
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

BŘEZEN ― 03
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

1

KVĚTEN ― 05
po út st čt pá so ne

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ČERVEN ― 06
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

 

Účastí na akci návštěvník potvrzuje, že přebírá zodpovědnost za dodržování 
pokynů vyhlášených vládou ČR v rámci mimořádných opatření vyhlášených 
v souvislosti s epidemií koronaviru a bude se řídit pokyny pořadatele akce. 
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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:               mpolicie.mesto-senov.cz

21. 10. Neznámý cyklista své jízdní kolo „za-
parkoval“ u jednoho z domů. Jeho obyvatelé 
pak marně čekali, že si jej vyzvedne, což se ne-
stalo. O jízdní kolo se postarali strážníci, kteří 
nález předali na městský úřad. 

23. 10. V nočních hodinách řidič nedbal poky-
nů hlídky Policie ČR k zastavení, před kterou 
začal ujíždět. Policistům však neujel a s vozi-
dlem naboural. Věc šetří Policie ČR.

24. 10. Strážníci v  ranních hodinách vyjeli 
k  podezřelé osobě pohybující se u jednoho 
rodinného domu. Na místě zjištěn muž, který 
měl zdravotní problémy a hlasitým voláním a 
boucháním na dveře domu se dožadoval po-
moci jeho obyvatel. Muž byl předán do péče 
přivolaným zdravotníkům.

27. 10. Senior si zapomněl ve vestibulu před 
poštou balíček, který chtěl odeslat. Když se 
pro něj vrátil, už zde nebyl. O pomoc se obrátil 
na strážníka, který na kamerových záznamech 
zjistil podezřelou osobu, která jej vzala. Při 
následné kontrole okolí se podezřelou osobu 
podařilo objevit v centru města. Věc byla pře-
dána správnímu orgánu.

21. 10. U prodejny potravin zaměstnal hasiče 
vyvrácený strom, který se naštěstí jen opřel o 
budovu a nezpůsobil tak větší škody.

21. 10. Traktorista obhospodařující zeměděl-
ské pozemky s obtížemi podjel pod prověše-
ným kabelem, který se uvolnil z  mostu přes 
řeku Lučinu. Informována byla SÚS Ostrava.

27. 10. Řidič své vozidlo zaparkoval na parko-
višti u zdravotního střediska. Po návratu zjistil, 
že má vozidlo nabourané a viník se na místě 
již nenacházel, ujel od nehody. Věc šetří Poli-
cie ČR, které k vypátrání viníka dopomůže ka-
merový záznam.

30. 10. Hasiči zasahovali u požáru chaty v části 
Volenství. Přesnou příčinou požáru šetří vyšet-
řovatel hasičů ve spolupráci s Policií ČR. 

31. 10. Nečekali na to, až bude otevřen sběrný 
dvůr, sedačku z dodávky rovnou vyložili před 
něj. Nepočítali s tím, že prostor sběrného dvo-
ra je monitorován. Věc předána správnímu 
orgánu.

2. 11. Bobři si vytvořili hráz a tím zahradili 
vodní tok v části Volenství. Voda se tak začala 
rozlévat na okolní pozemky, které zaplavila. 
Protože se jedná o zvláště chráněného živo-
čicha, musí o dalším postupu rozhodnout 
ochránci přírody s vlastníkem vodního toku.



3 
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 12/2021

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 znač-
ku. Také nám velmi pomůže, pokud se Vám 
podaří vozidlo nebo osoby zaznamenat např. 
mobilním telefonem.

M. Kretek, velitel MP

UPOZORNĚNÍ

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci prosinci 2021 oslaví významná 
životní jubilea tito šenovští občané:

BELORIT LADISLAV

BYSTŘICKÁ JARMILA

ČÁPOVÁ DAGMAR

DANKOVÁ MIROSLAVA

DOLEŽALOVÁ DARIA

DURÁKOVÁ JANA

HRONEC PETR

HUDECOVÁ LUDMILA

JAHODA FRANTIŠEK

JAROŠÍK RADOMÍR

JAROŠOVÁ JARMILA

KARLEEOVÁ DAGMAR

KOLÁŘOVÁ BOŽENA

KROUPOVÁ MARIE

KUBÍNEK MIROSLAV

KVASNIČKOVÁ JANA

KYŠKA VÁCLAV

LIPINOVÁ OTILIE

K Vašemu významnému životnímu jubileu Vám pře-
jeme hodně zdraví, rodinné pohody a spokojenosti.

Poznámka k naší rubrice:
Požadavek na nezveřejnění jména je nutno uplatnit u re-
dakční rady (tel. 596 887 147) nebo na ohlašovně 
(tel. 774 122 750, 774 401 522) nejpozději do uzávěrky Oběž-
níku (do 13. dne daného měsíce).

Taťána Klimasová/SO

NAJVÁRKOVÁ VĚRA

NÁHLÁ MARIE

PEICHL ANTONÍN

POLÁK PŘEMYSL

PŘÍVARA PETR

SEKEROVÁ IRENA

STŘÍBNÝ RICHARD

ŠOCHOVÁ DAGMAR

ŠPETÍK LUDVÍK

ŠPETÍKOVÁ JANA

ŠTULÍKOVÁ LUDMILA

TVRDÁ TAŤÁNA

VACULÍK MILAN

VICHERKOVÁ OLGA

VRÍČANOVÁ JANA

ZELINOVÁ JIŘINA

ŽIŽOVÁ LENKA

Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast.

Rozloučili jsme se …
Jarmila Tvardková

Drahomíra Dudová

Růžena Kročková

Miluše Muchová

Dne 18.12.2021 vzpomeneme
3. smutné výročí, kdy nás opustil

pan Miroslav Špil.
Nikdy nezapomenou manželka

a dcery s rodinami.

Nejmladší občánci města
Antonín Kanich Kateřina Valový

K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

Nina Swider

4. 11. Na strážníky se obrátila pracovnice zdra-
votnického zařízení, jejíž pacientka o sobě 2 
dny nedala vědět a telefon měla nedostupný. 
Měla obavy, jestli se jí doma něco nestalo. Vše 
nakonec dobře dopadlo, strážníci seniorku 
doma zastihli, byla v pořádku. Nedorozumění 
v komunikaci si vysvětlili.

4. 11. Teprve až na základě upozornění souse-
dů vlastník objektu zjistil, že došlo k násilné-
mu vniknutí do jeho garáže, z které neznámý 
pachatel ukradl jízdní kolo. Věc šetří Policie 
ČR. 

7. 11. V  nočních hodinách občany probudilo 
hlasité volání o pomoc. Strážníci pak v příko-
pu objevili dvě podnapilé osoby, které nabí-
raly síly na další výstup. Po krátkém poučení 
v pořádku pokračovali zdárně k domovu.

9. 11. Strážníci v  prodejně potravin poskytli 
senioru první pomoc, kterého při nakupování 
postihly zdravotní problémy a při pádu se zra-
nil o rozbitou láhev. Muž byl předán do péče 
přivolaným zdravotníkům.
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 ČINNOST SAMOSPRÁVY
73. schůze rady města dne 
26.10.2021 m.j.:

 vzala na vědomí kontrolu plnění roz-
počtu města k 30.09.2021

 rozhodla o přijetí účelové dotace ve 
výši 2.273.004,00 Kč z Ministerstva pro 
místní rozvoj z Integrovaného regionál-
ního operačního programu na pořízení 
vozidel na alternativní pohon pro pečo-
vatelskou službu města Šenov

 rozhodla o přijetí dotace z Ministerstva 
průmyslu a obchodu na projekt „Revi-

talizace veřejného osvětlení města Še-
nov v dotačním programu EFEKT 2021“ 
v maximální výši 1.194.882,00 Kč

 rozhodla o přijetí dotace z Ministerstva 
životního prostředí na akci „Obnova sí-
delní zeleně města Šenov“ v maximální 
výši 1.195.886,76 Kč

21. zasedání zastupitelstva 
města dne 09.11.2021 m.j.:

 schválilo závazný metodický pokyn 
k provádění změn rozpočtu v roce 2022

 schválilo spolufinancování 4. výzvy kot-
líkových dotací MŽP ve výši 6.000,00 Kč 
na dílčí projekt konečného uživatele

 schválilo Obecně závaznou vyhlášku 
města č. 5/2021, o místním poplatku za 
obecní systém odpadového hospodář-
ství s výši poplatku 720 Kč na poplatní-
ka za rok

 schválilo Akční plán investičních akcí 
v roce 2022

tajem.

Dne 31.12.2021 uplyne 5 let, 
kdy nás navždy opustil 

pan Vítězslav Bělovský.
S láskou vzpomínají manželka a děti s rodinami.

Děkujeme všem, kteří si spolu s námi 
uchováte na něj milou vzpomínku.

Dne 25.12.2021 uplyne 30 let, 
kdy nás navždy opustil

pan Čestmír Káňa ze Šenova.
S láskou vzpomínají manželka Anna, 

dcery Hana a Milena s rodinami.

Dne 26.12.2021 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí 

paní Jiřiny Urbancové.
S láskou vzpomínají dcery Jana, 

Marie a Jiřina s rodinami.

Další rok utekl jako voda,
zdá se to být jako dnes,

v uších zní ta bolestivá slova,
že jsi odešel a nevrátíš se zpět.

Dne 4. 12. 2021 uplynulo 12 let,
co nás náhle a navždy opustil

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.

Odešla …
Jediná na světě, jež nikdy nezradí.

Na ní nám zůstane nejhezčí vzpomínka,
to byla nejdražší, to byla maminka ….

Dne 24.12.2021 vzpomeneme nedožité
83. narozeniny naší drahé maminky,

babičky a prababičky,
paní Valerie BYTČÁNKOVÉ

a zároveň 29.12.2021 si připomeneme
4. smutné výročí, kdy nás po dlouhé, těžké

nemoci navždy opustila.
Nikdy nezapomenou dcera Alena

s dětmi a vnoučaty.

Dne 27.12.2021 uplyne rok, 
co nás navždy opustil

pan František Kroupa.
S láskou vzpomínají manželka

a synové Martin, Radim, Tomáš s rodinami.

Dne 28.12.2021 si připomeneme 30 let 
od úmrtí

pana Karla Poláka
a 1 rok od úmrtí 

paní Marie Polákové.
 Stále vzpomíná celá rodina.

17. prosince vzpomínáme 5. výročí úmrtí 
našeho drahého syna, bratra, strýce a švagra 

Mariana Slívy.
Zároveň 23. prosince si připomeneme 

25. výročí odchodu milované maminky, 
babičky a tchyně 
Marie Slívové.

S láskou vzpomíná celá rodina.
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Město Šenov
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov, okres Ostrava-město
Dne 7. 12. 2021 v 16:00 hodin se v zasedací místnosti Radnice koná 

22. zasedání zastupitelstva města
Program:
1. Kontrola plnění uložených úkolů
2. Zpráva o činnosti rady města
3. Rozpočtová opatření
4. Organizační záležitosti

5. Návrh rozpočtu města pro rok 2022
6. Činnost finančního výboru
7. Činnost kontrolního výboru

Důležité !!!: 
• osoby účastnící se zasedání zastupitelstva města musí užít ochranu dýchacích cest (nos, ústa) buď 
respirátorem FFP2/KN95
• budou zajištěny dezinfekční prostředky a prováděna zvýšená hygienická opatření
Zveme všechny občany!

Ing. Jan Blažek v.r.

Kalendář města Šenov na rok 2022
Kalendář města Šenov si můžete zakoupit za 40 Kč na podatelně měst-
ského úřadu. Mimo jiné v něm naleznete organizaci nového školního 
roku a strukturu úřadu s kontakty.

I. Sommerlíková/SO

Úřední dny v prosinci 2021
Poslední úřední den v  prosinci 2021: středa 22.12.2021, 
08:00 – 11:30, 12:30 – 17:00 hod.
Zrušeny úřední dny: 23.12., 27.12., 29.12., 30.12.2021
Provoz podatelny ve všechny pracovní dny 08:00 – 13:00 hod.

První úřední den roku 2022: pondělí 03.01.2022, 08:00 – 11:30, 
12:30 – 17:00 hod., tento den bude z  technických důvodů mimo 
provoz pokladna na finančním odboru MěÚ.

Kotrová, tajemnice

Zveřejnění návrhu rozpočtu města na rok 2022

Nedaňové příjmy celkem
5 %

Daňové příjmy celkem
86 %

Návrh rozpočtu 2022 - struktura příjmů

Transfery celkem
9 %

Zemědělství, lesní hospodářství 
celkem

0 %
Průmyslová 

a ostatní 
odvětví 

hospodář-
ství celkem

19 %

Služby pro obyvatelstvo celkem
55 %

 Sociální 
věci celkem

4 %

Bezpečnost 
státu a 
právní 

ochrana
5 %

Veřejná 
správa 
celkem

17 %

Návrh rozpočtu 2022 - struktura výdajů

Nedaňové příjmy celkem
5 %

Daňové příjmy celkem
86 %

Návrh rozpočtu 2022 - struktura příjmů

Transfery celkem
9 %

Zemědělství, lesní hospodářství 
celkem

0 %
Průmyslová 

a ostatní 
odvětví 

hospodář-
ství celkem

19 %

Služby pro obyvatelstvo celkem
55 %

 Sociální 
věci celkem

4 %

Bezpečnost 
státu a 
právní 

ochrana
5 %

Veřejná 
správa 
celkem

17 %

Návrh rozpočtu 2022 - struktura výdajů

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 7. 12. 2021

• Návrh rozpočtu na rok 2022
 Příjmy  123.418.400 Kč
 Výdaje  162.418.400 Kč
 Financování 39.000.000 Kč

• Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2023 - 2024

Návrh rozpočtu a střednědobý výhled rozpočtu jsou zveřejněny od 
22. 11. 2021 do 7. 12. 2021

• na úřední desce MěÚ Šenov u Radnice,
• na internetových stránkách města na adrese  

https://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 2022 a střednědobému výhledu 
rozpočtu na roky 2023 – 2024 mohou občané uplatnit buď písemně ve 
lhůtě od 22. 11. 2021 do 7. 12. 2021 nebo ústně na zasedání zastupitel-
stva města dne 7. 12. 2021.  

finanční odbor
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INFORMACE – VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO 
PROGRAMU PRO SPOLKY
Rada města Šenov na své 74. schůzi dne 23.11.2021 schválila dotační 
program „ Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2022“. 
Podrobnější informace k tomuto programu (kompletní znění dotační-
ho programu, formulář žádosti a formulář vyúčtování dotace) nalezne-
te na webových stránkách města Šenov: 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

Vyhlášení 8. ročníku ankety
„Ocenění za reprezentaci města Šenova za rok 2020 - 2021“

Upozornění
Uzávěrka příspěvků do lednového Oběžníku 

bude již dne 13.12.2021.

Změny v odpadech.
Od ledna příštího roku dojde k výrazným změnám ve svozu komunální-
ho odpadu, které se dotknou všech občanů našeho města.
Po desítkách let, kdy svoz odpadu zajišťovala firma OZO, rada města 
rozhodla o ukončení smlouvy s touto společností k 31.12.2021 s tím, že 
od 1.1.2022 bude tyto služby zajišťovat příspěvková organizace našeho 
města MěPOS Šenov. Nové svozové vozidlo, které zakoupilo město, by 
mělo být dodáno začátkem roku a jeho obsluhu bude zajišťovat tříčlen-
ná osádka. Přijatí pracovníci v současné době provádí rozvoz nových 
nádob a přeznačení stávajících nádob na papír, plast a bioodpad. Po-
kud by došlo ke zpoždění dodávky vozidla, dodavatel nám bezplatně 
zapůjčí náhradní vozidlo do doby dodání nového. 
Ke změně poskytovatele služeb nás nasměřoval nezájem dalších svo-
zových firem o likvidaci odpadu z našeho města a vysoké vysoutěže-
né ceny. Občan platí ročně poplatek 600 Kč, skutečné náklady stouply 
v loňském roce na 1500 Kč. V této ceně se samozřejmě promítl odvoz 
a likvidace papíru, plastu a bioodpadu přímo od jednotlivých domů. 
Nejjednodušším řešením města by bylo skokově v  řádech stokorun 
zvedat poplatky za odpad, což by se výrazně dotklo výdajů všech do-
mácností. Touto cestou jsme nechtěli jít. Inspirovali jsme se v městech 
obdobné velikosti, která již zajišťují svoz odpadu vlastními technickými 
službami, upravila četnost svozů a odpady předávají koncovým od-
běratelům, případně přímo na skládku. Těmito opatřeními se městům 
podařilo snížit roční náklady na odpady o cca 30 %. Že dosažení úspor 
v této výši je reálné, jsme se přesvědčili na provozování sběrného dvo-
ra, který od ledna 2021 již provozuje MěPOS Šenov.  
Nový odpadový zákon motivuje všechny obce, aby bylo snižováno 
množství směsného odpadu na jednoho občana, které je ukládáno na 
skládku. Odpadový zákon stanoví dvě sazby za skládkování směsného 
odpadu. Obě, jak základní, tak zvýšená sazba za skládkování postup-

Ztráty a nálezy
Aktuální stav nalezených věcí najdete vždy na našich webových 
stránkách města Šenov https://mesto-senov.cz/obcan/ztraty-a-
nalezy/, případně tel.: 596 887 147, 774 402 276.

SO/Sommerlíková

ně porostou. Výše poplatku v  základní sazbě 
se týká obcí, kde poplatník vyprodukuje ročně 
do 200 kg směsného odpadu. Tento limit bude 
ročně klesat a v roce 2029 bude již jen 120 kg 
na poplatníka (občana). V  roce 2020 se Šenov 
těsně vešel do 200 kg/osoba/rok.  
Každé vozidlo, které jede na skládku, je váženo 
a hmotnost obsahu je již dnes načítána dané 
obci. Pokud překročíme roční limit skládko-
vaného odpadu v  základní sazbě, například 
v říjnu, je nám do konce roku vše účtováno zvý-
šenou sazbou, která bude časem trojnásobná 
proti současnosti. 
Pokud bychom nevytvořili podmínky pro separaci a nešli do změny 
svozové firmy a v roce 2029 bychom vyprodukovali stejné množství od-
padu jako v roce 2020, za svoz a skládkování by město zaplatilo v roce 
2029 ve srovnání s loňským rokem 2 až 3krát víc.
Odpadový poplatek ve výši 600 korun na osobu byl zastupitelstvem 
města stanoven před pěti lety a od té doby nebyl navyšován. Skutečné 
průměrné náklady na svoz a likvidaci odpadu od jednoho poplatníka 
však od té doby vzrostly na dvojnásobek. Zastupitelé na svém listopa-
dovém zasedání rozhodli, že každý občan si měsíčně připlatí 10 korun 
za odpady, tj. navýšení o 120 korun ročně. Roční poplatek tak byl stano-
ven na 720 Kč/rok/občan. Zbývající výdaje na svoz a likvidaci odpadu 
budou hrazeny z rozpočtu města. 
Vzhledem k minimálnímu nárustu poplatku byl upraven harmonogram 
svozu – viz svozový kalendář, který je rozdělen do 4 okruhů dle ulic. 

Ing. Jan Blažek, starosta

Město Šenov ve spolupráci se sociální a volnočasovou komisí vyhlašuje 
výše uvedenou anketu již poosmé. Jak už z názvu vyplývá, před časem 
jsme se rozhodli tato ocenění udělovat v periodě dvou let, s cílem zajis-
tit větší počet nominací. Anketa je od roku 2014 spojena i s udělová-
ním titulu „Významná osobnost města Šenova“ a titulu „Čestného 
občanství“. 
Proto od této chvíle až do středy 19. 1. 2022 do 17:00 hodin můžete 
nominovat žáky, juniory i dospělé, jednotlivce či kolektivy působící jak 
na území města Šenov, tak i mimo něj, a to vše z oblasti sportu a kultury 
za roky 2020 a 2021. Můžete ale také opět nominovat důležité osob-
nosti města Šenov, o kterých si myslíte, že by si za svůj významný přínos 
městu Šenov, ať už byl dosažen v jakémkoliv čase a oblasti působení, 
ocenění zasloužili.

Návrhy na ocenění podávejte, prosím, prostřednictvím formuláře, kte-
rý naleznete na webových stránkách města na adrese  https://mesto-
-senov.cz/radnice/formulare/spravni-odbor/. Ten doručte na podatel-
nu šenovského městského úřadu nebo zašlete poštou. Na webových 
stránkách města Šenov si také můžete přečíst „Pravidla pro udělování 
ocenění městem Šenov“, kde je vše potřebné shrnuto.

Mockrát Vám předem děkujeme, že se aktivně zapojíte do navrhování 
ocenění a nějaké nominace nám pošlete. Není v našich silách vědět o 
všech všechno. Ale na druhou stranu chceme všechny, co si to zaslouží, 
odměnit minimálně našim uznáním a posléze také na slavnostním za-
sedání zastupitelstva města, které proběhne na jaře roku 2022. Už teď 
jste na něj všichni srdečně zváni.

Za sociální a volnočasovou komisi Martin Vaculík.
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Sběrný dvůr města Šenov, ul. Na Sedlácích
Otevírací doba od 05.02. do 18.12.2021
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 (labora-

torní 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, desky, 

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 
měsíc přívěsný vozík z jednoho čísla popisného nebo jednoho 
pozemku 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.).

Otevírací doba sběrného dvora na ul. Na Sedlácích 
v lednu 2022
04.01. úterý od 14:00 – 17:45 hod. 
08.01. sobota – od 09:00-12:00 hod.  
18.01. úterý od 14:00 – 17:45 hod. 
22.01. sobota – od 09:00-12:00 hod. 
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.

Kde všude o Vánocích najdete 
oleje a tuky k vytřídění?

I o Vánocích je dobré myslet na čisté odpadní potrubí, 

přírodu a planetu. Děkujeme, že nezapomínáte třídit 

použité kuchyňské oleje. 

Veselé vánoční slití oleje 
a šťastný rok 2022!

Sádlo a tuk 
z klobás

  Olej z řízků Olej z kapra Olej z nakládaných 
dobrot

Pevné tuky 
z pečení

Vanocni_kapman_A4_F.indd   1Vanocni_kapman_A4_F.indd   1 02.11.21   14:3902.11.21   14:39

Kalendář svozu odpadu pro rok 2022 (žlutá, 
modrá, hnědá 240 l popelnice a směsný komunál-
ní odpad) naleznete uprostřed Oběžníku. Podle 
ulice, kde bydlíte, si vyberete svůj kalendář. Ka-
lendáře jsou ve čtyřech verzích, v  záhlaví kaž-
dého je uveden seznam ulic pro danou svozo-
vou lokalitu. 
Kalendáře jsou také k dispozici na webových strán-
kách města v sekci odpady.

U P O Z O R N Ě N Í
V  prosinci 2021 bude svoz komunál-
ních odpadů (zelené nebo plechové po-
pelnice) ve městě Šenov, zajišťovaný 
společností OZO Ostrava s.r.o., probí-
hat dle běžného harmonogramu. 
Od ledna 2022 bude svoz komunál-

ních odpadů zajišťován prostřednictvím příspěvkové organizace 
MěPOS, a z  tohoto důvodu bude společnost OZO Ostrava s.r.o. 
stávající nádoby na směsný komunální odpad (zelené nebo plecho-
vé popelnice) stahovat, a to vždy v poslední svozový den na dané 
adrese, tzn. v termínech: 20.12., 21.12., 24.12., 27.12., 28.12., 
31.12.2021.
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SENIOR EXPRES Šenov
Služba určená pro bezpečnou přepravu seniorů

Kam je možné se v rámci služby přepra-
vovat
• přeprava je zajišťována do zdravotnických 

zařízení na území Šenova, Vratimova, Pet-
řvaldu, Havířova, Ostravy a Frýdku – Míst-
ku, před Městský úřad v  Šenově a zpět 
domů.

Jak a kde podat žádost
• žádost se podává na předepsaném for-

muláři na Městském úřadě v Šenově, úsek 
sociální péče – Bc. Eliška Červenková, Rad-
niční náměstí 300, Šenov, v úředních hodi-
nách.

• žádost se podává bezplatně.

Co je třeba k žádosti doložit
• občanský průkaz,
 • průkazovou fotografii žadatele cca 3,5 x 

4,5 cm (na fotografii musí být současná 
identifikovatelná podoba žadatele),

• v případě podání žádosti zmocněncem ža-
datele je nutno doložit plnou moc.

Pravidla služby Senior Expres Šenov
• služba bude poskytnuta pouze po předlo-

žení průkazu oprávněné osoby přepravci a 
zaplacení paušálního poplatku při nástu-
pu do vozidla,

• přepravu lze realizovat pouze z místa ná-
stupního do výstupního bez možnosti 
zastávek v  jejím průběhu umožňujících 
nástup či výstup přepravovaných osob 
nebo naložení či vyložení nákladu a věcí 
z vozidla,

• služba je poskytována pouze  v  pracovní 
dny od 6:00 do 16:00 hodin,

• službu lze využít pouze na základě před-
cházející telefonické objednávky nejméně 
jeden den před požadovanou jízdou,

• služba může být přepravcem odmítnuta 
v případě, že:

• požadovaný termín je již obsazen dřívěj-
ším objednatelem,

• objednávka je učiněna v den, ve kterém je 
přeprava požadována,

• bude-li přepravovaná osoba v  silně pod-
napilém nebo znečištěném stavu,

• objednávka je v  rozporu s  Podmínkami  
pro poskytování služby Senior Expres Še-
nov,

• na poskytování služby není právní nárok.
Jak učinit objednávku
    • objednávky jsou přijímány telefonic-
ky v pracovní dny od 6:00 do 16:00 hodin,
• při objednání je nutno sdělit:

• číslo průkazu oprávněné osoby,
• nástupní a výstupní místo,
• datum a čas odjezdu,
• zda bude doprovod přepravované 

osoby.

Kontakt pro přijímání objedná-
vek 733 605 479.

Co je Senior Expres Šenov
• služba zvýhodněné přepravy pro seniory 

a držitele průkazu ZTP a ZTP/P odpoví-
dající svou kvalitou běžnému výkonu taxi 
služby, kdy je důraz kladen na možnost 
přepravy osob se zdravotním omezením, 
včetně invalidního vozíku, chodítka apod.

Komu je služba určena
• občanům, kteří mají trvalý pobyt v Šenově 

a současně dovršili věku 70 let, nebo jsou 
držiteli průkazu ZTP či ZTP/P.

Kdo službu poskytuje
• externí dopravce na základě smluvního 

vztahu. 
Jak často lze službu využít
• maximálně 4 x v kalendářním měsíci (jed-

na jízda = přeprava z nástupního místa do 
výstupního místa, cesta zpět = další jízda).

Doprovod oprávněné osoby
• každou oprávněnou osobu může dopro-

vázet 1 osoba, kdy obě musí být po celou 
dobu jízdy přepravovány společně.

Kolik služba stojí
• cena pro každou oprávněnou osobu za 

jednu jízdu je vždy:
• Šenov 20 Kč
• Havířov, Vratimov, Petřvald 30 Kč
• Ostrava (kromě Poruby), Frýdek-Místek 50 

Kč
• Ostrava Poruba 100 Kč.
• bez ohledu na ujetou vzdálenost (za do-

provod se poplatek nepožaduje) – částka 
se platí při nástupu do vozu přímo řidiči.

Opravy místních komunikací

ulice Okružní

V  měsíci listopadu 2021 proběhlo na území 
města Šenov asfaltování vybraných komuni-
kací. Asfaltování probíhalo na ulicích Zahrad-
ní, Hraniční, K Šajaru, Okružní a Na Šutrovině. 
Opravy ulic Obecní, Bartovická, U  Alejského 
dvora, a Březůvka/Okružní jsou plánovány 
na začátek příštího roku. Z  plánu oprav byla 
vypuštěna ulice K  Trati, která dle informací 
Správy železnic bude v  následujících letech 
využívána jako jedna z  obslužných komuni-
kací při opravě povrchu železniční tratě mezi 
Havířovem a části Škrbeň. Správa železnic se 
pak bude podílet na opravě této komunikace.

Ing. Tomáš Holuša, místostarosta
ulice Hraniční

ulice Zahradní ulice Na Šutrovině ulice K Šajaru
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Bartovická, Boční, Čalounická, Dědičná, K Haltýřům, K Insuli, Ke Statku, Kostelní, Lesní, Mezní, 
Místní, Morušová, Na Farském, Na Hrázkách, Na Kopci, Na Přervalině, Na Spojce, Obecní, Osadní, 
Petřvaldská, Pod Čechem, Pod Křižovatkou, Prostřední, Provaznická, Souběžná, Spodní, Stará 
petřvaldská, Střední, Těšínská (od kruhového objezdu směr Ostrava), U Alejského dvora, U Zahrádek, 
Úzká, Vilová, Vráclavská, Za Pomníkem, Zámecká, Ztracená

Kalendář svozu odpadu Šenov

DUBEN ― 04
po út st čt pá so ne

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

2022

 Plast a nápojový karton a plechovky   
 Bioodpad      
 Papír             
 Směsný odpad www.mesto-senov.cz

LEDEN ― 01
po út st čt pá so ne

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

ÚNOR ― 02
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

BŘEZEN ― 03
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

1

KVĚTEN ― 05
po út st čt pá so ne

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ČERVEN ― 06
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
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2022

LISTOPAD ― 11
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

 Plast a nápojový karton a plechovky   
 Bioodpad      
 Papír             
 Směsný odpad www.mesto-senov.cz

Bartovická, Boční, Čalounická, Dědičná, K Haltýřům, K Insuli, Ke Statku, Kostelní, Lesní, Mezní, 
Místní, Morušová, Na Farském, Na Hrázkách, Na Kopci, Na Přervalině, Na Spojce, Obecní, Osadní, 
Petřvaldská, Pod Čechem, Pod Křižovatkou, Prostřední, Provaznická, Souběžná, Spodní, Stará 
petřvaldská, Střední, Těšínská (od kruhového objezdu směr Ostrava), U Alejského dvora, U Zahrádek, 
Úzká, Vilová, Vráclavská, Za Pomníkem, Zámecká, Ztracená

Kalendář svozu odpadu Šenov

ČERVENEC ― 07
po út st čt pá so ne

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

SRPEN ― 08
po út st čt pá so ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ZÁŘÍ ― 09
po út st čt pá so ne

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ŘÍJEN ― 10
po út st čt pá so ne

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

PROSINEC ― 12
po út st čt pá so ne

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

1
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Do Dědiny, Dolní, K Trati, Ke Starému mlýnu, Kolmá, Krátká, Na Sedlácích, Na Široké, Okružní, 
Pod Školou, Slepá, Stará cesta, Strmá, Škrbeňská, Topolová, U Garáží, U Kaple, U Lesa, U Mlýna, 
U Nádraží, U Panelárny, U Rybníků, U Školky, V Úvozu, Václavovická (od křižovatky s ulicí Ve Strži 
směrem k Volenskému rybníku), Záblatí, Závodní

Kalendář svozu odpadu Šenov 2022

 Plast a nápojový karton a plechovky   
 Bioodpad      
 Papír             
 Směsný odpad www.mesto-senov.cz

LEDEN ― 01
po út st čt pá so ne

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

ÚNOR ― 02
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

BŘEZEN ― 03
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

DUBEN ― 04
po út st čt pá so ne

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

ČERVEN ― 06
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

2

KVĚTEN ― 05
po út st čt pá so ne

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
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2022

 Plast a nápojový karton a plechovky   
 Bioodpad      
 Papír             
 Směsný odpad www.mesto-senov.cz

Do Dědiny, Dolní, K Trati, Ke Starému mlýnu, Kolmá, Krátká, Na Sedlácích, Na Široké, Okružní, 
Pod Školou, Slepá, Stará cesta, Strmá, Škrbeňská, Topolová, U Garáží, U Kaple, U Lesa, U Mlýna, 
U Nádraží, U Panelárny, U Rybníků, U Školky, V Úvozu, Václavovická (od křižovatky s ulicí Ve Strži 
směrem k Volenskému rybníku), Záblatí, Závodní

Kalendář svozu odpadu Šenov

ČERVENEC ― 07
po út st čt pá so ne

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

PROSINEC ― 12
po út st čt pá so ne

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

SRPEN ― 08
po út st čt pá so ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ZÁŘÍ ― 09
po út st čt pá so ne

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

ŘÍJEN ― 10
po út st čt pá so ne

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

LISTOPAD ― 11
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

2
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Březůvka, Dělená, Dominova, Frýdecká, Hraniční, Jižní, K Pískovině, K Šajaru, Ke Stovkám, 
Klidná, Na Šimšce, Na Šutrovině, Nad Kurty, Nad Lapačkou, Nad Potokem, Okrajová, Ořechová, 
Polní, Příčná, Rodinná, Rovná, Řadová, Sousedská, Světlá, Šajarská, Tichá, U Hřiště, U Lapačky, 
Uzavřená, Václavovická (od křižovatky s ulicí Ve Strži směr Václavovice), Ve Strži, Venkovská, 
Větrná, Zahradní, Zelená

2022

 Plast a nápojový karton a plechovky   
 Bioodpad      
 Papír             
 Směsný odpad www.mesto-senov.cz

LEDEN ― 01
po út st čt pá so ne

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

DUBEN ― 04
po út st čt pá so ne

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

ČERVEN ― 06
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

ÚNOR ― 02
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

KVĚTEN ― 05
po út st čt pá so ne

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

BŘEZEN ― 03
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Kalendář svozu odpadu Šenov
3
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2022

 Plast a nápojový karton a plechovky   
 Bioodpad      
 Papír             
 Směsný odpad www.mesto-senov.cz

Březůvka, Dělená, Dominova, Frýdecká, Hraniční, Jižní, K Pískovině, K Šajaru, Ke Stovkám, 
Klidná, Na Šimšce, Na Šutrovině, Nad Kurty, Nad Lapačkou, Nad Potokem, Okrajová, Ořechová, 
Polní, Příčná, Rodinná, Rovná, Řadová, Sousedská, Světlá, Šajarská, Tichá, U Hřiště, U Lapačky, 
Uzavřená, Václavovická (od křižovatky s ulicí Ve Strži směr Václavovice), Ve Strži, Venkovská, 
Větrná, Zahradní, Zelená

Kalendář svozu odpadu Šenov

SRPEN ― 08
po út st čt pá so ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ČERVENEC ― 07
po út st čt pá so ne

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ZÁŘÍ ― 09
po út st čt pá so ne

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

PROSINEC ― 12
po út st čt pá so ne

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

LISTOPAD ― 11
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

3

ŘÍJEN ― 10
po út st čt pá so ne

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
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Březová, Datyňská, Dlouhá, Hasičská, Hlavní, K Hájence, K Potoku, Kaštanová, Lipová, 
Na Výsluní, Na Výspě, Nad Dolinou, Nad Olšinou, Nová, Pod Šodkem, Radniční náměstí, 
Rolní, Smrková, Sokolská, Šenovská, Těšínská (od kruhového objezdu směr Havířov), 
V Družstvu, V Poli

Kalendář svozu odpadu Šenov 2022

 Plast a nápojový karton a plechovky   
 Bioodpad      
 Papír             
 Směsný odpad www.mesto-senov.cz

BŘEZEN ― 03
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

LEDEN ― 01
po út st čt pá so ne

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

KVĚTEN ― 05
po út st čt pá so ne

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31

ČERVEN ― 06
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

4

ÚNOR ― 02
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

DUBEN ― 04
po út st čt pá so ne

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
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2022

 Plast a nápojový karton a plechovky   
 Bioodpad      
 Papír             
 Směsný odpad www.mesto-senov.cz

SRPEN ― 08
po út st čt pá so ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

ŘÍJEN ― 10
po út st čt pá so ne

1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

LISTOPAD ― 11
po út st čt pá so ne

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

PROSINEC ― 12
po út st čt pá so ne

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

Březová, Datyňská, Dlouhá, Hasičská, Hlavní, K Hájence, K Potoku, Kaštanová, Lipová, 
Na Výsluní, Na Výspě, Nad Dolinou, Nad Olšinou, Nová, Pod Šodkem, Radniční náměstí, 
Rolní, Smrková, Sokolská, Šenovská, Těšínská (od kruhového objezdu směr Havířov), 
V Družstvu, V Poli

Kalendář svozu odpadu Šenov
4

ČERVENEC ― 07
po út st čt pá so ne

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

ZÁŘÍ ― 09
po út st čt pá so ne

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
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Knihovna & Šenovské muzeum
Milí příznivci naší knihovny a muzea, zveme 
Vás k  návštěvě. Máme pro Vás připraveny knižní 
novinky, můžete si zdarma začít půjčovat také 
e-knihy, navštívit naše stálé expozice a výjimeč-
nou výstavu pana Jiřího Sibinského. Otevřeno 
máme v pondělí od 8 hod. do 16,30 hod., v úte-
rý, čtvrtek a pátek od 8 hod. do 16,30 hod., v sobotu od 7.30 
hod. do 10.30 hod. V měsíci prosinci bude organizace pro ve-
řejnost uzavřena ve dnech 23.12.,30.12., 31.12.

   Simona Slavíková

Lidé darují lidem
„Na Tržišti radosti jsem si pořídila hned několik věcí. Když jsem si šla 
vyzvednout ozdobu na stěnu u její autorky, zjistila jsem, že je to má 
sousedka. Bylo to moc milé setkání. Mladá maminka se rozhodla 
splnit si sen a začala vyrábět ozdoby metodou Macrame. Byl to její 
první výtvor a měla obrovskou radost, že si ho někdo koupil. Navíc 
jsme tím pomohly nevyléčitelně nemocným zůstat doma s rodinou,“ 
vzpomíná Markéta.
Markéta se stejně jako mnoho dalších rozhodla nakoupit dárky 
pod stromeček na Vánočním Tržišti radosti. Veškeré peníze, které 
se zde vyberou totiž putují Mobilnímu hospici Ondrášek a  jeho 
pacientům. Díky těmto finančním příspěvkům mohou umírající 
strávit své poslední chvíle doma mezi svými blízkými.
A jak Vánoční Tržiště radosti funguje? Jednoduše. Zapojit se může 
každý hned dvěma způsoby. Zaprvé můžete něco vyrobit, upéct, 
uvařit, nabídnout své služby jako například kurz šití nebo výmě-
nu pneumatik a darovat na tržiště. Fantazii se rozhodně meze 
nekladou. V minulém roce bylo mimo jiné velmi žádané cukroví 
nebo vánočky. Pokud chcete něčím přispět, dejte vědět Mirce Ga-
lajdové na mhondrasek2004@gmail.com nebo 777 946 777.
Zadruhé můžete na  tržišti pořídit něco pro radost sobě nebo 
svým blízkým, a  tím pomoct lidem na  konci jejich života. Celá 
částka je darem pro Mobilní hospic Ondrášek. 
Více o Vánočním Tržišti radosti se dozvíte na 
www.trzisteradosti.cz. 

Zapojte se. Darujte nebo si pořiďte dárek, který má smysl 
a splňte tak nevyléčitelně nemocným poslední přání.

V první polovině roku 2022 spustí Moravsko-
slezský kraj poslední, v pořadí čtvrté, kolo 
kotlíkových dotací.  

Abychom mohli dotace na nové zdroje 
tepla poskytovat, musíme nejdříve proká-
zat Evropské unii Váš zájem. 

K tomu slouží jednoduchý dotazník, který 
naleznete zde: https://1url.cz/@kotliky4.  

Čím více zájemců dotazník vyplní, tím více 
finančních prostředků bude mezi občany našeho 
kraje rozděleno. 

 

Pro více informací o výši dotace, uznatelných 
nákladech, oprávněných příjemcích podpory 
atd. můžete využít jeden z těchto kontaktů: 

 
https://lokalni-topeniste.msk.cz/ 

 
kotliky@msk.cz 

 595 622 355 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Využijte poslední šanci získat dotaci na nový ekologický 
zdroj tepla 

Nezapomeňte, od 1. září 2022 platí zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy! 

Kotlíkové dotace Vám zaplatí až 95 % nákladů na pořízení nového kotle. 

 

ŠKOLSTVÍ
HALOWEEN
Po  roční pauze připravilo SRPDŠ 
při ZŠ Šenov pro vaše děti opět 
Halloween. 
V podvečer 04.11.2021  se Zámec-
ký park rozzářil mnoha světýlky. 
Stezka vedla od  ZUŠ a  končila 
u Staré školy, kde na všechny zú-
častněné čekala zasloužená od-
měna, halloweenský  punč a  vě-
hlasná dýňová polévka. Na  osmi 
stanovištích děti plnily úkoly 
v halloweenském pojetí a užily si 
spoustu legrace. Pevně věříme, že 
se v takto hojném počtu sejdeme 
na další akci. Děkujeme za finanč-
ní podporu městu Šenov, panu 
Pavlu Blahutovi, koordinátoru BESIPU, který za podpory Moravskoslez-
ského kraje daroval reflexní prvky, paní ředitelce ZŠ Šenov, učitelům 
osmých ročníků a jejich žákům, školní družině, školní jídelně, zúčastně-
ným členům SRPDŠ.

Za SRPDŠ při ZŠ Šenov – Silvie Valová, vedoucí ŠD  

EXKURZE BRNO 10.11.2021
Devátý ročník je zvyklý každoroč-
ně   jezdit na  dějepisnou exkurzi 
do  pochmurné Osvětimi. Letos 
jsme si to přece jen trochu pro-
jasnili exkurzí do  Brna za  tamější 
památkou UNESCO. Navštívili 
jsme se dvěma skupinkami prvo-
republikovou funkcionalistickou 
vilu Tugendhat. 
Mohli jsme se v ní pohybovat jako 
skuteční obyvatelé a  prošli jsme 
všechna její zákoutí. Vedle sa-
motné stavby, jejích velkorysých 
prostorů a  technického zázemí 
nám učaroval výhled do  zahrady 
a na panorama Brna. Počasí nám nanejvýš přálo, takže podzimní barvy 
jen vše perfektně dokreslily.
Minimalismus moderní stavby pak žáci srovnávali se staršími památka-
mi centra Brna včetně katedrály svatého Petra a Pavla. I na krokodýla 
nakonec došlo.
P.S. Děkujeme SRPDŠ  

  Mgr. A. Borová 
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Ve  strašidelnou cha-
loupku se odpoledne 3. 
listopadu proměnila MŠ 
Na Lapačce. V rámci oslav 
Halloweenu byly pro děti 
připraveny hry a  soutě-
že jako házení kroužků 
na  dýně, slalom mezi 
kužely nebo srážení ku-
želek, dále kreativní díl-
ničky, kde si děti mohly 
vyrobit vlastní papírovou dýni nebo netopýra a v neposlední řadě hro-
mada sladkých odměn. Celé halloweenské odpoledne bylo zakončeno 
lampiónovým průvodem.
Za organizátory musím poděkovat všem rodičům za neopakovatelnou 
atmosféru, učitelkám za nádhernou výzdobu a hlavně dětem, které se 
s chutí pustily do soutěžení a projasnily celý den svým smíchem.

SRPŠ při MŠ Lapačka

ARBORETUM
Okolí budovy školy na Pod-
lesí prošlo velkou změnou. 
Téměř denně láká děti 
ke  sportovním aktivitám 
moderní hřiště. Vedle spor-
toviště máme nově vybu-
dované Arboretum, kde lze 
přírodu vnímat všemi smys-
ly současně. 
Hmatem se můžeme učit 

rozpoznávat stopy zvěře, zrakem a sluchem druhy dřeva, čichem vůni 
květeny motýlí louky. A  chuť? Tu uplatníme při ochutnávce bylinek 
pěstovaných na spirálovém záhonku. V našem Arboretu máme rovněž 
příbytky pro drobné živočichy. Létající hmyz se může ukrýt do hmyzího 
domečku a pro lezoucí hmyz je připravena hromada mrtvého dřeva. 
Naši zvídaví žáci využili letos slunečných podzimních dnů k  prohlíd-
ce expozic celého projektu. Přitom ověřili přesnost „ukazatele“ času 
slunečních hodin. Před nadcházející zimou děti školní družiny pečují 
o nově vysazené rostliny. Za to jim patří velká pochvala.
Hlavní pozorování života v Arboretu nás čeká až v jarních a letních mě-
sících. Už se těšíme! 

Eva Sladčíková

Novinky a přání z Lipové a Lapačky

Tento školní rok je bohužel opět 
poznamenán mimořádným dě-
ním, proto jsme museli upravit 
některé plánované akce i organi-
zaci celé MŠ. Přesto se ale snažíme 
dětem dny zpestřovat různými 
aktivitami, které je, věřím, potěší.
Akce děláme v  rámci budov bez 
nutnosti výjezdů. Navštívilo nás 

například mobilní planetárium, 
k dětem přijeli různí odborníci 
z praxe jako chovatelé exotických 
plazů, zdravotníci, imunolog, lek-
toři z  Malé technické univerzity. 
Navštívili jsme také postupně 
městskou knihovnu. Děti nepři-
jdou ani o tradiční divadlo, Miku-
láše a Vánoční den.
Ráda bych velmi poděkovala 
všem organizacím a rodičům za 
spolupráci a obzvláště těm, kteří 
nám nezjištně pomáhají. Děku-
ji například rodičům od A., kteří 
nám neváhali věnovat víkendový 
čas a celou sobotu uklízeli za-
hradu, kterou teď už druhý rok 
nemůžeme uklízet kvůli covidu 
společně. Také dalším rodičům 
za menší i větší sponzorské dary 
a všem, kteří zaplatili příspěvky 
SRPŠ, které budou do koruny po-
užity pro potřeby všech dětí ze 

školky. Děkuji i oběma výborům 
SRPŠ (opět v rámci volného času) 
za jejich spolupráci při organizaci 
různých aktivit i získávání projek-
tů.
Ráda bych na závěr všem lidem 
z  našeho města popřála (a je 
úplně jedno, jestli jsou nebo ne-

jsou očkovaní a jestli mají takový 
nebo makový názor..), aby měli 
vedle sebe lidi laskavé, tolerantní 
a naplněné láskou a optimismem 
a aby nám další rok přinášel více 
radostí než starostí. Hezké svátky 
všem. 

M. Michálková
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ZUŠ Viléma Wünsche informuje

Plán AKCÍ v 1. pololetí školního roku 2021/2022
Den Datum Začátek Akce Pedagog

st 01. 12. 2021 17:00 Třídní koncert Bohumila Učníková

po 06. 12. 2021 17:00 Třídní koncert Martin Tomeš

út 07. 12. 2021 17:00 Třídní koncert Vlasta Urbášková

út 14. 12. 2021 17:00 Třídní koncert
Monika Rozsypalová, 
Lenka Pajurková

čt 16. 12. 2021 17:00 Třídní koncert David Papala

pá 17. 12. 2021 17:00 Třídní koncert Karel Smyček

po 20. 12. 2021 17:00 Třídní koncert Petr Kupka

po 17. 01. 2022 17:00 Třídní koncert Martin Tomeš

Blíží se konec roku a sluší se bilan-
covat. Nejdříve chci poděkovat 
všem zastupitelům a také vedení 
města za  spolupráci. Poděkování 
patří také firmě MěPOS a  jejímu 

řediteli panu Tomáši Jasanskému, 
bez jejichž pomoci si neumíme 
provoz školy představit. 
Byl to nejnáročnější rok v existen-
ci naší školy, přesto pedagogové 
a jejich žáci v době distanční výu-
ky pilně pracovali. Poděkování pa-
tří také všem zákonným zástup-
cům našich žáků, kteří nás trpělivě 
podporovali v době, kdy jsme zá-
sahy vyšší moci nemohli ovlivnit. 
Snažili jsme se zameškaný čas žá-
kům v mezích možností nahradit 
a o zajištění vysoké kvality výuky 
budeme usilovat i nadále.
Dovoluji si pozvat příznivce naší 

školy na  veřejná vystoupení. 
Na  koncerty se těší především 
žáci, kteří se chtějí pochlubit svý-
mi výkony rodičům a prarodičům. 
Všem děkuji za  podporu dětí 
v této nelehké době.
Mám na paměti hlavně ohledupl-
nost a věřím, že všichni návštěvní-
ci dodrží hygienické zásady, a  to 
nejen v  době koronavirové pan-
demie.

Vlasta Urbášková, 
ředitelka školy

Doprovodné obrázky jsou práce 
žáků studijního zaměření Multime-
diální tvorba.

Senior klub Šenov

Závěrem i  letos děkujeme městu 
Šenov, p.  Miroslavě Harašímové 
z potravin na Lapačce a p. Radimu 
Zalejskému s kolektivem z restau-
race Lapačka za pomoc při organi-
zování našich akcí.

Víkendový seminář Wing Chun dopadl na výbornou
O víkendu 13. a 14. listopadu jsme měli velké potěšení přivítat v Šenově 
naše přátele z Chorvatska. Obvykle společný seminář probíhá v chor-
vatském Zagrebu, nyní oba mistři poprvé přijeli za námi. Jednalo se 
tedy o výbornou příležitost užít si společný trénink i pro ty z nás, kteří 
nemají možnost absolvovat tréninky v  Chorvatsku, popř. se s  našimi 
mistry vydat do Hong-Kongu. Seminář byl určen i pro zájemce, kteří 
teprve zvažují, zda trénink Wing Chun je pro ně ten pravý. 
Seminář proběhl v gymnastickém sále Staré školy v Šenově, oba dny 
jak v dopoledních, tak odpoledních hodinách, vždy ve dvouapůlhodi-
nových blocích. Vzhledem ke covidové situaci všichni účastníci nejdříve 
absolvovali antigenní samotest. Během tréninku jsme nejen nacvičova-
li konkrétní bojové situace, ale vždy nám byla pečlivě vysvětlena pod-
stata jednotlivých pohybů, která má na účinnost či neúčinnost použi-
tých technik zásadní vliv. 

Již je tady doba, kdy Vám všem 
přejeme pěkné prožití vánočních 
svátků a zároveň do dalšího roku 
2022 jen to nejlepší, především 
zdraví a hodně pohody.
Náš Senior klub i  v  tomto roce 
prožil společně pěkné chvíle. 
Poslední týden v srpnu jsme byli 
na  týdenním pobytu v  Novém 
Hrozenkově-Vranči v  Hotelu Per-
moník - viz foto. Náš pobyt nám 
jedno odpoledne zpestřili mladí 
šermíři. Toto vystoupení se všem 
líbilo. Jeden večer byl zábavný, 
Irena Krmášková se Zuzkou Žeb-

rákovou si připravily pásmo s  pí-
sničkami pro všechny a  různými 
scénkami.
Společně jsme navštívili Mydlárnu 
ve  Vratimově, zámek v  Paskově 
a arboretum ve Staříči. Bylo nač se 
dívat a počasí nám opět přálo.
Koncem měsíce září měl náš klub 
společné setkání, kterého se zú-
častnil i starosta Ing. Blažek a mís-
tostarosta Ing. Holuša, v restaura-
ci Lapačka. I  tam pod taktovkou 
Emila Krmáška s  harmonikou si 
všichni mohli zazpívat známé pís-
ničky.

Ještě jednou vše dobré v  závěru 
letošního roku a  pak i  v  příštím 
roce 2022.

          Emilie Daxnerová

Vedle boje beze zbraně byla část tréninku věnována i dlouhé tyči a 
motýlím mečům.
Vzhledem k tomu, že seminář byl veden velmi akčně, oba dny uběhly až 
příliš rychle. Příští seminář se uskuteční počátkem jara opět v chorvat-
ském Zagrebu, poté plánujeme týdenní trénink v Pule. Velkým poziti-
vem semináře bylo i to, že se ho zúčastnili členové třech různých trénin-
kových skupin, takže bylo možné vyzkoušet nové tréninkové partnery. 
Proto připravujeme další společné víkendové semináře s vlastními tre-
néry, i když v kratším rozsahu. 
Pokud máte chuť zažít v kratší podobě obdobný trénink, přijďte si to 
vyzkoušet na některý z našich tréninků, které se konají v úterky a čtvrt-
ky od 18:00 na Staré škole. Více informací získáte na telefonním čísle 
604 834 521 nebo uniewingchun.cz.

Unie Wing Chun Šenov

Runčáková Kristýna – 16 let

Jan Vaněk – 17 let Claudia Karin Tichá – 18 let
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Halloweenské přespání 4. oddílu

Mají-li myslivci prasata loviti, nesmíte do lesa svoje psy venčiti.

Výsledky týmů SK Šenov v listopadu

V pátek 05.11. jsme se sešli u klubovny a zjistili, že Strážci galaxie potřebují 
naši pomoc - bojovali za záchranu vesmíru a při tom přišli ke zraněním. 
Všechny strážce jsme zachránili, vyrobili si masku vlastního superhrdiny a potom se 
večer podívali na film. Skauti a skautky k tomu všemu měli večer strašidelnou stezku 
odvahy. Nikdo se neztratil a všichni jsme si to moc užili a těšíme se na další akce, hlav-
ně teda na blížící se Vánoční výpravu.

Za 4. skautský oddíl Šenov Pipi

Roverská výprava
O  tom, že i  skautské vedení potře-
buje nějaký ten čas samo pro sebe, 
jsme se přesvědčili na  vlastní kůži 
během víkendové výpravy, jejíž 
cílem bylo mimo jiné také utužení 
vztahů napříč oddíly. Původní zá-
měr navštívit celosvětově známý 
Černobyl se však změnil na  boj 
o holý život, když se světem začala 
šířit zdraví nebezpečná Salátová 
chřipka. Postupem času se situace 
zhoršovala společně s  příchodem 
různých mutací, kterými byly na-
příklad mrkvová či banánová. S blí-
žícím se lockdownem postupně 

U7 a U9
SK Šenov
Týmy U7 a  U9 zahájily od  1. lis-
topadu zimní přípravu na  jarní 
sezónu. 

Mistrovské utkání U11
Řepiště – SK Šenov 6:12
Naše starší přípravka sehrála po-
vedené utkání v  Řepištích. Hráči 
SK Šenov od začátku utkání vedli 
a  zvítězili jednoznačným rozdí-
lem. Starší přípravka tak ukončila 
podzimní část soutěže výhrou.

Mistrovská utkání ml. žáků
Vratimov – SK Šenov 5:2 (3:1)
Tým ml. žáků nastoupil ve  velmi 
kombinované sestavě se třemi 
hráči z  U11. Zápas byl vyrovna-

ný, ale kluci udělali několik chyb 
v  obraně a  soupeř je potrestal 
brankami. Kluci ukázali bojovnost 
a nasazení, ale v oslabené sestavě, 
bez nemocných klíčových hráčů, 
prohráli. 

SK Šenov – Hrabová 4:3 (3:2)
Kluci sehráli poslední zápas pod-
zimní sezóny v domácím prostře-
dí. Ve  slunečném, ale chladném 
počasí nastoupili v  oslabené 
sestavě, kterou doplnilo několik 
hráčů z  U11. V  prvním poločase 
sobotního zápasu měl náš tým 
obrovskou územní převahu, ale 
bohužel neproměňoval šance, 
proto byl stav 3:2. Ve 2. poločase 
naši kluci nadále soupeře pře-
hrávali, ale opět spalovali tutov-
ky. Naši hráči bojovali, vyhrávali 
osobní souboje, ale také ukázali 
nemohoucnost při proměňování 
šancí. Na  druhou stranu je třeba 
uznat, že hostům skvěle zachytal 
gólman. Důležité je, že jsme vy-
hráli. Tým mladších žáků se tak 

umístil po  podzimu na  pěkném 
3. místě.

Mistrovská utkání st. žáků
SK Šenov – Hrabová 3:1 (3:0)
Mužstvo starších žáků sehrálo vel-
mi vyrovnaný zápas s  Hrabovou. 
Od  úvodního hvizdu rozhodčí-
ho měl náš tým územní převa-
hu  a  vstřelil rychle 3 góly. Kluci 
výborně kombinovali, vyhrávali 
osobní souboje a především pro-
měňovali šance. Ve 2. poločase se 
hráči Hrabové zlepšili a hra se vy-
rovnala. Nakonec náš tým zvítězil 
a připsal si 3 cenné body. Všichni 
kluci podali výborný výkon.
SK Šenov – Koblov 3:0 kontu-
mačně
Tým Koblova k  zápasu nepřijel 
a  utkání tak skončilo kontumač-
ně v náš prospěch. Po tomto po-
sledním zápase je jisté, že náš tým 
starších žáků bude po  podzimu 
na 1. místě.

Mistrovská utkání mužů
SK Šenov – Vratimov C 5:4 (3:1)

Problém odlovu divočáků v našem lese je veliký. Divočáci jsou všude a nikde, ryjí, kde nemají, neryjí, kde 
mají… jsou velmi učenliví, přizpůsobiví a inteligentní. Přes den jsou schovaní v houštinách a vycháze-
jí zvečera nebo z rána na žaludy a bukvice. 
Právě v tuto dobu stmívání je les plný běžců, lidí na procházce, případně s pejsky… divočáci nevylezou 
a jejich lov se stává skoro nemožným. 
Mám velikou prosbu, nechoďte za stmívání do lesa, usnadníte nám tím jejich odlov a když už musíte 
jít na procházku, tak choďte pouze po hlavních alejích… děkuji.

Ivan Hoch, předseda Mysliveckého spolku Václavovice

Mužstvo mužů odehrálo náročný 
zápas s  Vratimovem C. První po-
ločas byl vyrovnaný, ve 2. poloča-
se se tým mužů zlepšil a  vedl už 
5:1. Pak hráči Vratimova zabrali 
a  v  posledních deseti minutách 
snížili na  rozdíl jedné branky, ale 
naštěstí již nestihli vyrovnat. Zá-
pas skončil těsným vítězstvím 
Šenova.

SK Šenov – Brušperk B 6:2 (4:1)
Šenovští fotbalisté potěšili do-
mácí fanoušky velmi dobrým vý-
konem. První poločas byl jedno-
značný, náš tým dominoval, ve 2. 
poločase se hra vyrovnala. Oba 
týmy hrály celý zápas s  velkým 
nasazením a  důrazem v  soubo-
jích, výsledkem bylo několik žlu-
tých karet. Tým mužů SK Šenov 
v  zápase zvítězil a  na  konci pod-
zimní části sezóny mu patří cenná 
5. příčka.
Děkujeme fanouškům SK Šenov 
za podporu během zápasů pod-
zimní části sezóny.

narůstala panika a  potřeba zajistit si co nejvíce zásob. 
A protože je všeobecně známo, že víc hlav víc ví, společ-
nými silami jsme objevili lék! Protisalátovo-chřipkových 
šál, které jsme si také sami zkusili uplést, bylo nakonec 
dostatek, aby se nám podařilo vyléčit všechny lidi na pla-
netě.
Nakonec jsme si na  oslavu vítězství ozdobili dortové 
korpusy všemi možnými sladkostmi a posledních pár ho-
din společného času strávili v příjemné atmosféře.

Za Roverský kmen Čelenka
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INZERCE

Činnost šachového klubu v době pandemické
Rok 2021, stejně jako rok předchozí, sportovním aktivitám nepřál a neji-
nak tomu bylo i ve světě královské hry. V první polovině letošního roku 
se nepořádaly žádné šachové soutěže a  šachový svět se přesunul více 
do  on-line prostoru, v  čemž měl oproti jiným sportům nespornou vý-
hodu. I v těchto těžkých dobách se však nezastavila činnost Šachového 
klubu Šenov.
ŠK Šenov se během tohoto roku převážně zaměřil na pokračování práce 
s mládeží. Vzhledem ke stárnoucí členské základně se v brzkých letech 
spousta šachových klubů dostane do existenčních problémů a výchova 
následovníků je bezpochyby jedinou cestou k udržení klubového života. 
Počet aktivních hráčů klubu narostl během tohoto roku na 86, čímž se 
klub stal z pohledu členské základny třetím největším oddílem v Morav-
skoslezském kraji.
V první polovině roku byla šachová výuka tvořena on-line lekcemi dopl-
něnými o domácí úkoly ve formě příkladů k řešení. Ačkoli tento přístup 
rozhodně nenahradí osobní setkání trenérů a dětí, pomohl alespoň zčásti 
udržet děti u šachu. Bezesporu největším počinem klubu v tomto roce 
bylo uspořádání prvního příměstského šachového tábora při ZŠ Václa-
vovice ve dnech 19. – 23. 7. za účasti 26 mladých šachistů. Kromě každo-
denních lekcí, vedenými kvalifikovanými trenéry našeho klubu či simul-
tánky s  hráčem 1. výkonnostní třídy, nechyběl ani nešachový program 
připravený obětavými rodiči či návštěva lovecké chaty s výkladem. Zá-
věrečný turnaj pak vyhrál Matěj Kunc před Martinem Raszkou a Petrem 
Tomanem. Vítězům budou tábor připomínat poháry, všem účastníkům 
tábora pak pamětní medaile a trička. Podle ohlasů z řad dětí i rodičů spl-
nil příměstský tábor svůj účel, když vrátil děti za šachovnice a především 
umožnil jejich vzájemný kontakt a sdílení zážitků. Šachový klub předpo-
kládá navázání na letošní ročník i v příštím roce. 
Na podzim se opět rozeběhly šachové turnaje a soutěže. ŠK Šenov uspo-
řádal tradiční Open Rapid šach Šenov v  tomto roce v  termínu 28.  9. 
za poměrně vysoké účasti 75 hráčů. Turnaj byl zároveň hraný jako pře-
bor okresu Ostrava v rapid šachu. Zvítězil Jozef Michenka před v Šenově 
hostujícím Markem Mrvou a Alešem Krajinou. Vítek Štix si odnesl 2. místo 

v  přeboru Ostravy mláde-
že. V  celkovém pořadí se 
pak z  šenovských hráčů 
umístil nejlépe Marek Ko-
zelský na 14. místě.
V Krnově a Frýdku – Míst-
ku proběhly první dva 
turnaje GP MKŠS mládeže 
za početné účasti dětí ŠK Šenov. V průběžném pořadí po obou turnajích 
si vedou nejlépe Miroslav Šumský (7. místo v kategorii H18) a Petr Toman 
(17. místo v kategorii H14).
V říjnu se rozeběhly soutěže družstev. ŠK Šenov i v tomto roce vyslal 5 
družstev do krajských i městských soutěží. Družstvo „A“ zatím po třech 
kolech Krajského přeboru popírá předpoklad jednoho z  potenciálních 
sestupujících, když všechna utkání vyhrálo a je v čele soutěže. Ve třetím 
kole dokonce porazilo družstvo Ostravy-Jihu posílené o tři hráče s boha-
tými zkušenostmi z nejvyšší soutěže. Oba své zápasy vyhrálo i družstvo 
„B“ v Krajské soutěži. Neporaženo je i družstvo „C“, kterému patří aktuální 
2. místo v Městském přeboru Ostrava. V ostravské Městské soutěži figuru-
jí družstva „D“ a „E“, která ještě na bodový zisk čekají. V jejich případě však 
klub před výsledky upřednostňuje k  utkáním nominaci mládeže, která 
má tak příležitost zvykat si na partie s dospělými a sbírat zkušenosti a ma-
teriál na analýzy v šachových kroužcích.
I v tomto roce pořádá ŠK Šenov přebor oddílu za solidní účasti 14 hrá-
čů. Význam v mnohých klubech zanikající soutěže je mimo sportovních 
výsledků i v utužování klubového života. Potěšitelná je v tomto ohledu 
i účast dvou mládežníků. 
Vzhledem ke zvyšující se členské základně se klub neobejde bez podpo-
ry svých partnerů. Činnost klubu byla podpořena dotacemi z města Še-
nov, Programem podpory sportu v Moravskoslezském kraji – SPORT MSK 
2021, projektů Podpory šachových oddílů a  kroužků ŠSČR a  Můj klub 
2021 Národní sportovní agentury, kterým tímto ŠK Šenov velmi děkuje.

Za výbor ŠK Šenov Petr Čížek

PIZZA OD KRTEČKA
RESTAURACE ŠENOVSKÁ BAŠTA

REZERVACE - 603 53 00 68
www.bastaodkrtecka.cz 

f@bastaodkrtecka

ROZVOZ: PIZZY, JÍDEL, MENU,

  NÁPOJŮ, PIVA, ALKOHOLU

603 50 11 11

OBALY A DOPRAVA – ZDARMA

AKCE: PIZZA 2 + 1 ZDARMA

http://www.bastaodkrtecka.cz
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• Hledám pronájem bydlení pro 2 zodpovědné, spolehlivé oso-
by. Tel. 608 635 160.

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

PENZIÓN U KRTEČKA
739 06 77 88

SILVESTR U KRTEČKA
REZERVACE: 603 53 00 68
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Hledáme řidiče (skupina B) k občasnému rozvozu zboží 
dodávkou, vhodné i pro důchodce.

Dále nabízíme k prodeji palety na pálení nebo na desky
- rozměr 110 x 100 cm - 40 Kč/ks. 

Další informace na tel. čísle 602 754 499.

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 PO-
MOCI VÁM V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH

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.

BAR – „JESKYNĚ“ – SOUKROMÉ AKCE
FINSKÁ SAUNA 603 53 00 68

X-tra Hair Studio Veronique
DÁMSKÉ - PÁNSKÉ - DĚTSKÉ KADEŘNICTVÍ

- rádi vám navrhneme změnu image

- sexy střih nebo moderní barvení

baylage, Air Touch, tón v tónu

- úprava vousů, ornamenty do vlasů.

Akce prosinec 10% slevy na MELÍROVÁNÍ!!!

U nás nečekáte, bereme ihned :-)

Šenov, Těšínská 288, 
Šenovská dopravní Společnost

Tel: 776 416 694

NONSTOP TAXI ŠENOV
602 52 00 00
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Účastí na akci návštěvník potvrzuje, že přebírá zodpovědnost za dodržování 
pokynů vyhlášených vládou ČR v rámci mimořádných opatření vyhlášených 
v souvislosti s epidemií koronaviru a bude se řídit pokyny pořadatele akce. 


