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Městská policie 
Strážníky mnohdy informují všímaví ob-
čané o pohybu podezřelých osob a vo-
zidel. Touto cestou děkujeme. Opět 
upozorňujeme občany, že pokud zjis-
títe v místě svého bydliště podezřelou 
osobu nebo vozidlo, neváhejte a ihned 
kontaktujte městskou policii! Pomů-
že nám také váš poskytnutý záznam. 
Spolupracujeme s Policií ČR. 

MěPOS 
•

Oznámení 
odečtu

MP Šenov:                     604 128 113

Policie ČR:      604 127 288 

Tísňová linka:        156, 158

E-mail:                              mpolicie@mesto-senov.cz  

2.1. Na ulici Frýdecká v prostoru šenovských 
mostů bylo zjištěno nesvítící veřejné osvět-

lení. Strážníci kontrolou zjistili, že neznámí 
pachatelé odsekli elektrické vedení v  délce 
několika metrů a způsobili tak větší škodu na 
majetku města. Věc šetří Policie ČR.

8.1. V nočních hodinách oznámil strážníkům 
zraněný podnapilý muž, že byl napaden sku-
pinou několika osob v  centru města. Muži 
byla poskytnuta první pomoc a na místo byla 
přivolána hlídka Policie ČR, která se strážníky 
vstoupila do blízké restaurace, kde byly policií 
prováděny další úkony. Zraněný muž byl pře-
dán do péče přivolaným zdravotníkům. Věc 
šetří Policie ČR.

8.1. V  nočních hodinách na ulici Kaštanová 
došlo k dopravní nehodě vozidla, které přeje-
lo do protisměru, kde u přechodu pro chodce 

přerazilo sloup veřejného osvětlení a poškodi-
lo dopravní značku. Věc šetří Policie ČR.

12.1. V části Lapačka došlo k vloupání do ob-
jektu „kuželkárny“, odkud neznámý pachatel 
odcizil věci v hodnotě několika tisíc. Věc šetří 
Policie ČR. 

M. Kretek, velitel MP
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast.

Rozloučili jsme se …
Zdeněk Bastl

Jaroslav Slíva

Emilie Kulhánková

Věra Židková

Věra Káňová

Josef Calta

Nejmladší občánci města
Alex Bezruč

Maxmilián Bystřický

Adriana Klemens

Tobiáš Pačka

K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

 ČINNOST SAMOSPRÁVY
75. schůze rady města dne 
21.12.2021 m.j.:

 vzala na vědomí konečnou výši poskyt-
nutých prostředků ze státního rozpoč-
tu pro oblast školství v roce 2021

 schválila rozpočty na rok 2022 a střed-
nědobé výhledy rozpočtu na r. 2023 – 
2024 příspěvkovým organizacím města

 schválila rozpočtová opatření č. 40 – 
48/2021

 schválila předloženou zadávací doku-
mentaci pro výběr zhotovitele staveb-
ních prací na veřejnou zakázku „Rekon-
strukce ZUŠ Viléma Wünsche, Šenov“

 rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci 
„Odkanalizování lokality U Staré školy, 
Šenov“ se společností STASPO, spol. 
s r.o.

76. schůze rady města dne 
29.12.2021 m.j.:

 schválila s účinností od 01.01.2022 upra-
vené znění smlouvy o nájmu na další 
nádoby na směsný komunální odpad, 
které budou poskytovány občanům

77. schůze rady města dne 
20.01.2022 m.j.:

 vzala na vědomí zprávu o činnosti ko-
mise pro projednávání přestupků za 
rok 2021 a postoupila ji na vědomí za-
stupitelstvu města

 schválila výroční zprávu za rok 2021 
zpracovanou podle zákona o svobod-
ném přístupu k informacím a sazebník 
úhrad za poskytování informací na 
účetní období 2022

 schválila zvýšení nájemného u nájem-
ních vztahů, uzavřených na základě ná-
jemních smluv opatřených inflační do-
ložkou, o průměrnou roční míru inflace 
v roce 2021 ve výši 3,8 %

 zrušila konání akce Ples města Šenov 
2022

tajem.

INFORMACE – VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO 
PROGRAMU PRO SPOLKY
Rada města Šenov na své 74. schůzi dne 
23.11.2021 schválila dotační program „ Pod-
pora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov 
na rok 2022“. Podrobnější informace k tomuto 
programu (kompletní znění dotačního pro-
gramu, formulář žádosti a formulář vyúčtová-
ní dotace) naleznete na webových stránkách 
města Šenov: https://mesto-senov.cz/ v  sekci 
Úřední deska, popř. v sekci Aktuality a Poradna 
občana / Dotace. 

Město Šenov
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov
okres Ostrava-město

Dne 22.02.2022 v 16:00 hodin se v zasedací místnosti Radnice koná
23. zasedání zastupitelstva města

Program:

• Zpráva komise pro projednávání přestupků
• Vyhodnocení strategie rozvoje města
• Kontrola plnění uložených úkolů
• Zpráva o činnosti rady města
• Rozpočtové opatření
• Organizační záležitosti
• Vydání Změny č. 1 Územního plánu Šenov

Zveme všechny občany a členy zastupitelstva města! 

Ing. Jan Blažek, starosta

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

Upozorňujeme, že dle vyhlášeného dotačního 
programu maximální výše požadované dotace 
v  jednotlivém případě (tj. v  případě jednoho 
žadatele) je ve všech třech oblastech vymeze-
na celkem ve výši 50 000 Kč.
Lhůta pro podání žádosti je od 01.01.2022 do 
28.02.2022. Lhůta pro podání žádosti je dodr-
žena, bude-li v poslední den této lhůty převza-
ta podatelnou Městského úřadu v Šenově (dne 
28.02.2022 do 17:00 hodin). 

SO/Preinová

Ludmila Urbancová

Marta Sixtová

Milan Rašík
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V měsíci únoru 2022 oslaví významná 
životní jubilea tito šenovští občané:
BALCARČÍKOVÁ ANDĚLKA

DITTRICH PAVEL

FAJKOŠOVÁ ILONA

FIKÁČEK JIŘÍ

GOTTWALD PETR

GRYGERKOVÁ PAVLA

CHOVAN JOSEF

JANČÁROVÁ JANA

JOKIELOVÁ MILOSLAVA

KRAVČÍKOVÁ ANNA

KROČKOVÁ ELIŠKA

KŘÍSTKOVÁ CECILIA

KUCHAŘ ANTONÍN

KUCHAŘOVÁ JINDŘIŠKA

MACUROVÁ JAROSLAVA

MASAŘ VLASTISLAV

MICHÁLKOVÁ JIŘINA

MIKLOVÁ DANA

MOŠKOŘOVÁ PAVLA

PACLOVÁ ANNA

K  Vašemu významnému životnímu jubileu Vám přejeme 
hodně zdraví, rodinné pohody a spokojenosti.
Poznámka k naší rubrice:
Požadavek na nezveřejnění jména je nutno uplatnit u re-
dakční 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

PETEREK JAN

PLOSKONKOVÁ JIŘINA

PLOSKONKOVÁ MARGARITA

PONČOVÁ VĚRA

PÚDELKA ŠTEFAN

RAMÍKOVÁ LIBUŠE

REVENDA JIŘÍ

ROJÍČEK IVO

SLÍVOVÁ JIŘINA

SLÍVOVÁ OLGA

STOLÁRIKOVÁ MÁRIA

STRAKOVÁ BOŽENA

ŠÁTKOVÁ JIŘINA

ŠEVČÍKOVÁ TÁŇA

ŠKODOVÁ PAVLA

ŠUDŘICHOVÁ LENKA

TOMISOVÁ JIŘINA

VAŠÍČKOVÁ ZDENKA

VĚŽNÍKOVÁ HANA

Čas rány hojí, zapomenout nedovolí.
Dne 12. 2. 2022 si připomeneme 

1. výročí úmrtí pana Miloše Paďourka
ze Šenova.

Kdo jste ho znali, vzpomínejte s námi.
Zarmoucená rodina a kamarádi myslivci.

Dne 21. 2. 2022 by se dožil 100 let 
náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček,

pan František Kyška ze Šenova.
Dne 9. 3. 2022 uplyne již 5 let od jeho smrti.

S vděčností a láskou vzpomínají děti 
Marie, Jan, František a Pavel s rodinami.

Ten, kdo byl milován, zůstane v srdci navždy.
Dne 18. 2. 2022 uplyne 10 let, 

co nás navždy opustil všemi milován
pan Ivo Kolář.

S láskou vzpomíná manželka Vanda,
syn Luboš a dcera Yvona s rodinami.

Dne 28. 2. 2022 vzpomeneme 
nedožité 73. narozeniny naší drahé a milované 

paní Blaženy Tkáčové.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 1. 3. 2022 vzpomínáme 7. smutné výročí,
kdy nás opustil skvělý rybář,

pan Štefan Murgaš.
S láskou vzpomíná rodina Murgašova.

Čas běží a bolest v srdci zůstává.
Dne 10. 2. 2022 vzpomeneme

1. smutné výročí úmrtí pana Karla Pieczky.
S láskou vzpomínají

a nikdy nezapomenou manželka 
a děti s rodinami.

Dne 26. 1. 2022 uplynul smutný rok,
kdy se s námi navždy rozloučil

pan František Ptošek, 
dlouholetý, obětavý velitel hasičů v Šenově.

Vzpomeňte si na něj s námi.
Manželka Milada s rodinou.

Dne 1. 2. 2022 uplynulo 5 let,
kdy nás navždy opustila 

paní Alena Strakošová
a dne 3. 2. 2022 bylo již 15 let od úmrtí

pana Ladislava Strakoše.
S láskou vzpomíná dcera Jana

a syn Radim s rodinami.

Dne 14. 2. 2022 vzpomínáme 2. výročí úmrtí
pana Jana Verlíka,

zároveň 15. 3. 2022 vzpomínáme 
3. výročí úmrtí

paní Marie Stachové.
S láskou vzpomíná neteř 
a dcera Hana s rodinou.
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Sběrný dvůr města Šenov, ul. Na Sedlácích
Otevírací doba od 04.02. do 17.12.2022
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 ba-
rev, …),

 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), ná-
bytkové 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  demolič-
ní odpady - asfaltová lepenka, izolační materiály, azbest, skelná vata, 
umakart, sádrokarton, záchody, vany, umyvadla, suť smíchaná s přímě-
semi 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.

UPOZORNĚNÍ 
Popelnice určené k vývozu, prosím, přistavujte na místo, kde 
budou nádoby dobře viditelné (např. před plot apod.) nejlépe 
večer den před svozem. Odvoz komunálních odpadů (plast, 
papír, směsný komunální odpad) se provádí od 6 hod. ráno!

Magistrát města Ostrava • odbor sociálních věcí a zdravotnictví • oddělení sociální práce a metodiky

Aktuální informace ze sociální oblasti
Občanské průkazy

Od 2. srpna 2021 vešel v platnost nový zákon 
o občanských průkazech. Nově končí platnost 
občanského průkazu uplynutím 45 dnů ode 
dne změny trvalého pobytu, jména, příjme-
ní, rodného čísla, pohlaví a  rodinného stavu, 
pokud byl jako volitelný údaj zapsán. Dále 
již správní orgán nebude vydávat potvrzení  
o  občanském průkazu při ztrátě, zadržení 
apod.

Nemocenské pojištění
Od 1. ledna 2022 dojde ke změnám v oblasti 
nemocenského pojištění. Klíčové změny se 
budou týkat dávek dlouhodobého ošetřovné-
ho, ošetřovného člena rodiny a  otcovské po-
porodní péče. O dlouhodobé ošetřovné bude 
možné požádat i v situaci, kdy nemocný pobý-
val v zařízení lůžkové péče alespoň čtyři kalen-
dářní dny. Požádat o vydání rozhodnutí o vzni-
ku potřeby dlouhodobé péče bude možné až 
do  8  dnů po  skončení hospitalizace. U  osob 

v terminálním stavu pak podmínka hospitaliza-
ce nebude nutná. Klasickou dávku ošetřovné-
ho budou moci nově čerpat také blízcí příbuz-
ní, kteří se o nemocného starají a nežijí s ním  
ve společné domácnosti. Dávku otcovské po-
porodní péče bude možné nově čerpat dva 
týdny místo jednoho. Prodlouží se i  období, 
v němž může být dávka poskytována v přípa-
dě, kdy dítě muselo zůstat v nemocnici v ob-
dobí prvních 6 týdnů života, a to o dobu hos-
pitalizace. 
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MěPOS, příspěvková organizace – provozovatel vodovodů a kanalizací, se sídlem: Zámecká 27, 739 34 Šenov, IČ: 005 62 238, DiČ: CZ00562238, 
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 1087, telefon: 596 887 136, 731 505 249, 732 202 659,

e-mail: mepos@volny.cz

OZNÁMENÍ
Oznamujeme Vám, jakožto provozovatel vodovodů a kanalizací ve městě Šenov, zásobující odběratele pitnou vodou z:

• VODOJEMU „LAPAČKA“ (Šenov-Lapačka)

• VEŘEJNÉHO VODOVODU „VOLENSTVÍ“ (ul. Václavovická)

• VEŘEJNÉHO VODOVODU „ŠENOVSKÁ“ (ul. Datyňská)

• VEŘEJNÉHO VODOVODU  „DO DĚDINY“ (ul. Do Dědiny)

a zajišťující realizaci odvádění odpadních vod odběratelům zásobovaných pitnou vodou z vlastní studny:

• KANALIZACÍ  ŠENOV – JIH

• KANALIZACÍ ŠENOV – SEVER

• KANALIZACÍ U ALEJSKÉHO DVORA,

že ve Vašem rodinném domě (nebytovém prostoru, chatce, bytě) bude proveden odečet stavu vodměru(ů) ve dnech 4. a 5. března 
2022 (tj. pátek a sobota) v době od 8.00 do 16.00 hod. V průběhu této doby je nutno vyčkat pracovníka MěPOS, příspěvková orga-
nizace, který je povinen se Vám legitimovat firemním průkazem. Zpřístupnění je možno zajistit i prostřednictvím sousedů, za jejichž 
přítomnosti bude odečet proveden a tito podepíší odečtený stav měřidel.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Správnost odečtu musí být vždy potvrzena podpisem ať již vlastníka nebo souseda (viz výše). Je ve Vašem zájmu zkontrolovat stav 
počítadla vodoměru, aby tento odpovídal stavu uvedenému na odečtovém formuláři. Není-li umožněn odečet skutečného stavu mě-
řidla, bude provozovatel při vyúčtování postupovat v souladu s Vyhláškou MZ číslo 428/2001 Sb. k provedení zákona o vodovodech 
a kanalizacích v platném znění. K reklamaci nesprávně uvedených a podepsaných odečtů se nebude přihlížet.

Telefonicky se odečty vodoměrů nepřijímají!

Konečná uzávěrka všech odečtů je 8. března 2022 (čtvrtletní odečet). Po tomto datu již odečty nebudou prováděny a každé neodečte-
né odběrné místo bude považováno za neměřené.

MěPOS, příspěvková organizace, čj. 9/Pa/2022 z 14.1.2022

Důchodové pojištění
Od  1. ledna 2022 dojde ke  změně základní 
a  procentní výměry důchodů. Základní vý-
měra se zvýší o 350 Kč na 3 900 Kč. Procentní 
výměra důchodu se navýší o  1,3 % a  navíc 
o pevnou částku 300 Kč. Společně se zvýšením 
důchodů dojde k navýšení příplatků k penzím 
účastníků odboje a osobám rehabilitovaným. 
Tyto příplatky se zvýší stejně jako procentní 
výměra u vyplácených důchodů, tedy rovněž 
o 1,3 % a pevnou částku 300 Kč. 

Minimální mzda
Od  1. ledna 2022 se zvýší minimální měsíč-
ní mzda z  částky 15  200 Kč na  16  200 Kč pro 
zaměstnance, kteří mají stanovenou týdenní 
pracovní dobu v  délce 40 hodin. Minimální 
hodinová mzda vzroste z 90,50 Kč na 96,40 Kč.

Dávky pomoci v hmotné nouzi
Od 1. ledna 2022 bude možné osobám, které 
pobírají dávky pomoci v hmotné nouzi, příspě-
vek na živobytí a doplatek na bydlení, provést 
srážky z  těchto dávek, a  to na  úhradu pravo-

mocně uložených pokut za spáchané přestup-
ky. Jedná se především o přestupky proti ve-
řejnému pořádku, proti majetku, občanskému 
soužití a zanedbávání péče o povinnou školní 
docházku. Spáchání přestupků v těchto oblas-
tech se týká nejen samotných příjemců těchto 
dávek, ale také všech společně posuzovaných 
osob, které nejsou nezaopatřeným dítětem. 
O  srážkách z  dávek rozhoduje orgán pomo-
ci v  hmotné nouzi, a  to na  základě informací 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností 
o spáchaném přestupku, nebo uložené a včas 
nezaplacené pokutě za spáchaný přestupek.

Ukončení dodávek energií
Ocitli jste se v situaci, kdy Vám Váš dosavadní 
dodavatel energií ukončil dodávky? Jste v re-
žimu dodavatele poslední instance? Stanovil 
Vám dodavatel poslední instance příliš vysoké 
zálohy a nemáte dostatek financí k jejich úhra-
dě? Zvýšil Vám současný dodavatel cenu a zá-
lohy nebo Vám skončila fixace cen? Nevíte, jak 
máte postupovat dál?
Rozhodně není vhodné si na  zaplacení vyso-
kých záloh půjčovat peníze z rychlých půjček. 

Stát přislíbil pomoc lidem, kteří se po  pře-
chodu k  dodavateli poslední instance ocitli 
v  problémech s  placením nově stanovených 
vysokých záloh. Pokud nevíte, co teď máte dě-
lat, jak se zorientovat mezi dodavateli energií 
nebo na které sociální dávky byste mohli mít 
nárok, můžete se obrátit na sociální pracovní-
ky Magistrátu města Ostravy, kteří Vám pomo-
hou řešit i tyto nečekané situace.

Další informace k  řešení sociální situace Vám 
mohou poskytnout sociální pracovnice Ma-
gistrátu města Ostravy 
Bc. Žaneta Habramová, DiS.,
tel.: 734 395 987, 
e-mail: zhabramova@ostrava.cz 
a  Bc.  Radmila Svobodová tel.: 734  692  805, 
e-mail: rsvobodova@ostrava.cz, 
které mají každé první pondělí a třetí středu
v měsíci konzultace na Městském úřadě v Še-
nově v době od 12:30 do 15:00 hod. 
Dále pak sociální pracovnice města Šenov 
Bc. Eliška Červenková tel.: 774 982 292, 
e-mail: ecervenkova@mesto-senov.cz.
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ŠKOLSTVÍ

POZVÁNKA
Dovolte mi pozvat Vás na nový 
kurz pro zájemce - začátečníky, kteří 
chtějí naučit něco své pejsky, popří-
padě se dále věnovat kynologii.

Kurz začíná v neděli 6. března 
2022 v 8.00 hodin, kde donesete 
očkovací průkaz, částku k  zapla-
cení, pamlsky pro pejska a sáčky 
na exkrementy.

Tento kurz začíná teoretickou hodi-
nou s ukázkou výcviku.

Předem se přihlaste e-mailem hlavnímu výcvikáři - Zbyňku Ku-
chařovi nebo osobně každou neděli od 9 do 11 hodin na cvičišti 
ZKO ŠENOV.
Odkaz na webové stránky: zkosenov@webnoce.cz

Pavel Šebesta - předseda ZKO Šenov

Vzpomínka,
dne 27. února 2022 si šenovští sokolové připomenou nedožité 87. 
narozeniny sestry Blaženy Králové, která zemřela v prosinci loňského 
roku. Byla nejstarší členkou naší tělocvičné jednoty a celý svůj život 
zasvětila šenovskému Sokolu. Už jako třináctiletá žačka cvičila v Pra-
ze na XI. Všesokolském sletu v roce 1948. 
Samozřejmě stála jako první při obnově Sokola v Šenově v roce 1990 
a zapojila se do příprav a nácviků na XII. Všesokolský slet 1994. Další 
slety a vystoupení v Brně, Plzni, Trenčíně, Liberci, Českých Budějovi-
cích, Kroměříži a dalších městech absolvovala jako cvičenka, později 
jako nezbytný doprovod.
Za svou obětavou a dlouholetou činnost byla odměněna Českou 
obcí sokolskou bronzovou a stříbrnou medailí.
Ztratili jsme, nejen naši bývalou náčelníci, cvičitelku a kamarádku. 
Budeme na ni vzpomínat jako na člověka, který si svým nestranným 
a korektním jednáním získal respekt a uznání.

Čest její památce. •  Šenovští sokolové

Popelnice v barvách duhy
„Popelnice v  barvách duhy”, tak 
zněl název výukového programu 
OZO Ostrava, který v  lednu na-
vštívili žáci prvních tříd naší zá-
kladní školy. Program byl zaměřen 
na správné třídění odpadu.
Projekt začal pohádkou o Šedivém 
městě, kde bylo všechno zbarve-
no do  odstínů šedi. Jednoho dne 
malíř z  města vystřelil do  mraku 
šíp – štětec. Škvírou v  mraku vy-
svitl sluneční paprsek a  společně 
s deštěm vytvořil duhu s krásnými 
barvami, kterými lidé ve městě vše 
šedivé pomalovali.
Děti se rozdělily do  barevných 
skupinek, ve  kterých plnily různé 
úkoly. Kreslily, třídily a  snažily se 
zapamatovat, do jakých barevných popelnic daný odpad patří. Jednot-
livé úkoly, které plnily, byly bodovány.
Program byl veden zábavnou formou a dětem se moc líbil. V jeho závě-
ru proběhlo vyhlášení vítězů. Každý účastník si odnesl malou odměnu 
a také nové, či oprášené vědomosti o třídění odpadu.

Mgr. V. Kravčíková, Mgr. V. Skopalová

Je nebezpečný internet… nebo samotné 
chování na něm?
Tato otázka byla spojovacím článkem všech preventivních besed na 
naší škole.
Ve spolupráci se vzdělávací společností e-Duha jsme na naší škole rea-
lizovali sérii preventivních programů na téma rizikového chování na in-
ternetu. Pro mladší žáky 2.–5. tříd byly určeny hodinové besedy Kama-
rádi online, Rizika online a Netiketa, které jsou zaměřené na bezpečné 
chování v online světě (internet, počítač, počítačové hry, tablet, mobilní 
telefon). Přednáška byla spojená s prezentací formou obrázků a foto-
grafií a byla doplněná o praktické aktivity dětí - ankety a diskuzní fórum.
Na druhém stupni měli žáci 8.C dvouhodinovou přednášku Fake news. 
Žáci se živě zapojovali do diskuze a bylo vidět, že témata jsou pro ně 
zajímavá i přínosná.

Mgr. Lenka Fukalová-metodik prevence ZŠ

Plavecký výcvik
Zimní měsíce jsou obvykle časem plaveckého výcviku. Letos nás po 
delší pauze na plaveckém bazéně přivítaly profesionální plavčice, při-
praveny naučit neplavce novým dovednostem. 
Asi jako každý rok se mezi dětmi našli již zdatní plavci, kteří byli výcvi-
kem obohaceni o nové techniky. Prsa a znak tak v různých úrovních po-
tkaly všechny naše malé plavce. Každá lekce byla po náročném plavec-
kém výkonu patřičně odměněna volným dováděním, které vyčarovalo 
na tvářích našich žáků mnoho radostných úsměvů.

Mgr. Andrea Liolia
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SKAUTING

Bowling roverského kmene

Vánoční výprava 4. oddílu
Na  letošní vánoční výpravu jsme se obzvlášť těšili, protože loni nám 
nebylo dopřáno se sejít. Proto jsme se sešli v hojném počtu poslední ví-
kend před Vánoci na parkovišti před Starou školou. Sníh, chata v Nýdku, 
tlupa skvělých lidí, dobré jídlo a cukroví (tímto převelice děkujeme ma-

Agentská Vánoční výprava
Chtěli bychom všem čtenářům Oběžníku říct, jak probíhá  taková vá-
noční výprava 1. oddílu AGENTŮ (tzv. Vánočka). Každoročně máme 
tuto výpravu zaměřenou na výrobu dárku, který by udělal někomu 
radost. Letos jsme si řekli, že uděláme radost přírodě a to konkrétně 
ptákům. Z  různých výzkumů se dovídáme o  velkém úbytku někte-
rých druhů a proto jsme se rozhodli vyrábět pro ně krmítka.
Kluci si při výrobě procvičili manuální zručnost. Zjistili, že uřezat rov-
ně desku nebo zatlouct hřebík tak, aby to celé drželo, není až tak jed-
noduché. Také už ví, co do krmítka patří a co ne. Naučili se poznávat 
různé druhy ptáků a nakonec si zasoutěžili o ptačí krmivo. Výpravu 
jsme si všichni užili.
Ptákům můžete pomoct i Vy. Můžete si také doma vyrobit nějaké kr-
mítko, nebo se zúčastnit sčítání ptáků. Vždy si ale zjistěte potřebné 
informace na internetu, ať jim zbytečně neuškodíte. 

Ondřej Jonáš - Ara

Tříkrálová sbírka z pohledu 4. oddílu

minkám), málo spánku, spoustu srandy, čas strávený v přírodě na čer-
stvém vzduchu - co víc si přát. Taková byla naše výprava a zakončení 
roku ve skautském stylu. A teď už se jen můžeme těšit na to, co nám 
přinese ten nový!

Marie Klegová - Mája

V sobotu 8.1. se všichni naši odváž-
livci sešli a  jali se koledovat a  šířit 
přání do  nového roku po  Šenově. 
Sice byla zima, ale rozhodně to stá-
lo za to! Děkujeme všem, co se roz-
hodli věnovat svůj čas dobré věci 
a i těm, co koledníkům přispěli!

Michaela Záškolná - Pipi

Ve  středu 29.12.2021 se současní i  bývalí 
roveři ze Šenovských oddílů sešli na  tradič-
ním Vánočním bowlingu ve Slezské Ostravě. 
Krásně strávené odpoledne si tak užilo všech 
27 skautů a skautek!! Někteří ho pak zakon-
čili společným večerem v  místní hospůdce 
a všichni se těšíme na další společné chvíle.

Adel, 4. oddíl Šenov
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Krajská zimní liga mládeže v Raškovicích (říjen – prosinec 2021)

SPORT

SK Šenov U11
Turnaj č. 1
Šenov – Smilovice  2:3
Šenov – Havířov  3:3
Šenov – Frýdlant nad Ostravicí  0:2
Šenov – Oldřichovice  2:0
Kluci si dokázali v každém zápase vytvořit gó-
lové šance, ale bohužel je trápila koncovka. 
Tým SK Šenov získal 4 body.

Turnaj č. 2
Šenov – Smilovice  0:5
Šenov – Mošnov  0:0
Šenov – Frýdek-Místek B  0:4
Šenov – Raškovice  1:4
Šenov – Frýdek-Místek A  0:6
Kluci odehráli turnaj pouze se 6 hráči (mno-
ho hráčů chybělo z důvodu nemoci nebo ka-
rantény). Ve  velmi kombinované sestavě naši 
hráči bojovali, ale nestačilo to, navíc jim došly 
v  posledních dvou zápasech síly. Tým SK Še-
nov získal bod za remízu.

SK Šenov ml. žáci
Turnaj č. 1
Šenov – Smilovice  2:0
Šenov – Frýdlant nad Ostravicí  5:0
Šenov – Havířov  5:1
Šenov – Staré Město  4:1
Mladší žáci hráli výborně a ve všech zápasech 
dominovali. Tým SK Šenov získal 12 bodů 
a celý turnaj suverénně vyhrál.

Turnaj č. 2
Šenov – Staříč  3:0
Šenov – Kozlovice  5:1
Šenov – Dobrá  1:0
Šenov – Frýdek-Místek  3:0
Kluci odehráli skvěle všechny zápasy. Velmi 
dobře bránili a proměňovali šance. Tým SK Še-
nov získal opět plný počet 12 bodů a v turnaji 
jednoznačně zvítězil. 

Vysloužilá elektrozařízení patří na sběrná místa, aby nezamořila životní prostředí
Žárovky do koše nepatří
V domácnostech jsou v posledních letech 
klasické žárovky postupně nahrazovány 
úspornými světelnými zdroji: jde zejména 
o  lineární, kompaktní úsporné zářivky či 
LED žárovky. Jejich předností je, že vydr-
ží svítit mnoho let a spotřebují až o 90 % 
méně elektřiny než klasické žárovky. Ob-
sahují užitečné druhotné suroviny a  zá-
řivky i velmi malé množství toxické rtuti. 
Proto, když doslouží, nesmějí se vyhodit 
do koše, ale je potřeba odevzdat je k od-
borné recyklaci, kterou zajišťuje kolektivní 
systém EKOLAMP. 
„Při ukládání většího množství úsporných 
světelných zdrojů na  skládkách komu-
nálního odpadu dochází k  únikům rtuti 
do ovzduší nebo do půdy a vody,“ vysvět-
luje Matěj Man z organizace Arnika. Vyšší 
koncentrace rtuti mohou znečistit půdu 
i  vodu, v  níž se rtuť může transformovat 
do  organické formy, která je obzvláště 
nebezpečná pro nervovou soustavu lidí 
i zvířat.
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Upozornění
Uzávěrka příspěvků do březnového Oběžníku 

bude dne 20.02.2022.

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

INZERCE

Postaráme se i o klasické žárovky a ostatní vysloužilé elektro
Od roku 2005 je EKOLAMP jedničkou v péči o světelný elektroodpad. Od roku 2019 
se však stará také o vysloužilé malé i velké domácí spotřebiče. Podle nových pravidel 
platných od ledna 2021 spadají do zpětného odběru rovněž klasické přímo žhavené 
žárovky včetně halogenových, jejichž sběr provádí EKOLAMP v rámci zpětného odběru 
dříve sbíraných světelných zdrojů.

Kam s nefunkčním elektrozařízením?
Vysloužilé žárovky či nefunkční elektrozařízení je třeba odnést do sběrného dvora, nej-
bližší prodejny elektra či do označených sběrných nádob, které se nacházejí na řadě 
míst po celé České republice. EKOLAMP v současnosti provozuje přes 4300 sběrných 
míst. 

Více informací o rozmístění sběrných nádob a správné likvidaci starého elektra se do-
zvíte na www.ekolamp.cz.

Sběrný dvůr, který se ve městě nachází na ul. Na Sedlácích, je otevřen od 04.02. – 
17.12.2022 – úterý a pátek 14:00 – 17:45 hod, středa 12:00 – 19:00 hod. a sobota 
09:00 – 12:00 hod.
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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

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.

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.

Ráda bych poděkovala pracovnicím sociální služby Šenov 
za pomoc v péči o maminku.

S úctou děkuje rodina Bernatíkova

PODLAHY MASNÝ
Kompletní realizace podlah včetně podkladů.
Dodávka a prodej podlah.
Zaměření a konzultace zdarma.

- Broušení a lakování parket
- Nivelace podlah
- Suché systémy podlah z Liaporu
- Pokládka parket, vinyl, PVC, koberce, OSB desky, palubky aj.
- Schodiště z koberců, vinylu, PVC

Pavel Masný        605 876 955
Na Sedlácích 1638, Šenov            podlahy.masny@seznam.cz
      www.podlahymasny.cz
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Pronájem bytu 1 + kk, kuchyňská linka, nové podlahy, 
samostatné WC, sprchový kout, 

na adrese: U Alejského dvora 535, Šenov. 
Nájem 4.000 Kč, zálohy na energie 1.800 Kč. 

Tel. 602 774 399.

Šenovská Bašta od KRTEČKA
Těšínská 698 Šenov.

Přijmeme pomocnou sílu do kuchyně,
řidiče na rozvoz jídel, pizzy.

Info: 603 53 00 68
basta@odkrtecka.cz

mailto:basta@odkrtecka.czx
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MĚSTO ŠENOV ZVE K NÁVŠTĚVĚ PŘEDSTAVENÍ 

„VLÁĎA HRON – ONE MAN SHOW“
RESTAURACE 

HORAKŮVKA 4. 3.  2022

o d  1 8 . 0 0  h o d .

Vstupné: 250 Kč  
Předprodej: od 2. 2. 2022 - podatelna MěÚ Šenov 

mailto:podatelna@mesto-senov.cz
https://mesto-senov.cz

