
Vážení spoluobčané, 
dostává se Vám do rukou poslední vydání Oběžníku města ve volebním období 2018 - 2022. Jak už bývá zvykem, na konci určitého časové-
ho úseku se obvykle většina z nás v myšlenkách vrací zpět a hodnotí. Dovolte nám, abychom na tomto místě provedli stručné zhodnocení 
posledních čtyř let práce vedení a zastupitelstva města.
Během let 2018 - 2022 se nám podařilo realizovat mnoho investičních akcí. Po celé volební období jsme se snažili využívat v maximální 
míře dotačních titulů. Pomocí dotací se nám podařilo financovat tyto akce: modernizaci sportoviště ZŠ střed a ZŠ Podlesí, zateplení ZŠ 
střed 1. pavilon, rekonstrukci sběrného dvora, nákup nádob na separovaný odpad pro občany, kompostéry pro občany, štěpkovač, opravu 
chodníku Těšínská směr Havířov, chodník Petřvaldská, výměnu a doplnění veřejného osvětlení za LED, nákup elektromobilů pro pečova-
telskou službu, obnovu zeleně v centru města a na hřbitově, kulturní akce z dotace od Moravskoslezského kraje, opravu vstupních věžiček 
do parku včetně restaurování jejich obrazů, restaurování barokních soch, asfaltování parkoviště u Zámeckého parku.

Místo mnoha slov Vám některé realizované investiční akce přiblížíme přímo na fotografiích (pokračování na str. 2 a 3). 

Zateplení a střecha ZŠ střed

Nové sportoviště ZŠ střed

Zateplení a střecha ZŠ Podlesí

Nové sportoviště ZŠ Podlesí

Nové sportoviště SK Lapačka

Rekonstrukce hřiště SK Relax
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Nové sítě a branky na hřišti DTJ

Nový chodník ul. Petřvaldská

Rekonstrukce sběrného dvora

Nový chodník směr Bartovice

Lávka přes Dolní Datyňku

Oprava chodníku směr Havířov

Z toho, co se nevešlo do předcházející části 
článku bychom chtěli ještě zmínit: zavedli 
jsme „Senior taxi“, pro lepší informovanost 
občanů byl spuštěn facebook města, město 
organizovalo množství kulturních a  spole-
čenských akcí pro občany (jarmark, divadel-
ní představení, one man show, rozsvícení 
vánočního stromu, dětský den, mikulášskou 
nadílku, adventní koncerty…), vydali jsme 
územní plán města a  následně jeho změ-
nu č. 1, obnovili výsadbu zeleně na kruho-
vém objezdu, zvýšili jsme finanční podporu 
spolkům, u domu s pečovatelskou službou 
(DPS) jsme postavili nový altán našim senio-
rům, rekonstruovali společenskou místnost 
v  DPS, finančně jsme podporovali opravu 
šenovských křížků, přispěli jsme na  opra-
vu střechy evangelického kostela, opravili 
veřejné osvětlení na  přístupových cestách 
k nádraží, vybudovali jsme novou kanalizaci 
na ulicích Na Šutrovině a Kostelní, zakoupili 
čistící vozidlo a svozová vozidla pro MěPOS, 
rozšířili počet spojů linky 29, po  dohodě 
s  krajem opět začaly zastavovat v  Šenově 
všechny spoje linky 441 (Ostrava – Havířov), 
vybudovali jsme a  přemístili zastávku Pod 
Šodkem na ul. Těšínská, kde nyní zastavuje 
většina linek, provedli jsme opravu povrchu 
místních komunikací (částečnou či úplnou) 
- ulice Kostelní, Obecní, Hraniční, K Hájence, 
Ke Starému mlýnu, Okružní, Jižní, Zahradní, 
Bartovická, U Alejského dvora, Pod Šodkem, 

Na Přervalině, Na Šutrovině, K Šajaru, U Kap-
le.

Vedení města, které vzejde z těchto komu-
nálních voleb, zanecháváme také spoustu 
projektů v různém stádiu rozpracovanosti:

• Na konci července 2022 nabylo platnosti 
stavební povolení chodníku na ulici Škr-
beňská (od  zastávky Škrbeň až po  Hori-
zont).

• Po  dohodě s  krajem dojde v  letošním 
roce k  vybudování nového chodníku 
od Lapačky až do Václavovic včetně no-
vých zastávek a následně nám tyto chod-
níky kraj bezúplatně předá. Linka 28 tak 
bude moci zastavovat na zastávce Šenov, 
křižovatka k Dolní Datyni.

• Byl vyhlášen vítěz výběrového řízení 
na kanalizaci K Hájence (realizace konec 
roku 2022 a asfaltování jaro 2023).

• Koncem letošního roku budou vyměně-
na poslední svítidla veřejného osvětle-
ní za  LED (ulice Petřvaldská, Kaštanová 
a část ulice Těšínská).

• Do konce roku bude dokončena obnova 
zeleně v centru města.

• Máme platné stavební povolení na  vy-
výšenou křižovatku na  ulici Sousedská 

a  projektovou dokumentaci na  opravu 
mostu přes D. Datyňku.

• Je připravena studie nového náměstí.

• Připravuje se podání nové žádosti o do-
taci na výstavbu cyklolávky.

• Zpracovává se projektová dokumentace 
na zvýšení kapacity MŠ Lipová a rozšíření 
počtu parkovacích ploch v jejím okolí.

• Máme platné stavební povolení na opra-
vu vodovodu na Lapačce, kdy při opravě 
ulice Frýdecká budou položeny pod vo-
zovku chráničky, aby se do  komunikace 
následně nezasahovalo.

• Při opravě ulice Frýdecká bude provede-
na příprava pro semafor v části Lapačka.  
Projektant najatý městem celou záleži-
tost řeší ve  spolupráci se Správou silnic 
MSK.

Myslíme, že během 4 let se toho podařilo 
opravdu hodně a že v Šenově se pořád něco 
děje. Dovolte nám v  tuto chvíli poděkovat 
za spolupráci jak zastupitelům, tak členům 
komisí a  výborů, ale také zaměstnancům 
města a  příspěvkových organizací za  dob-
rou spolupráci.

Ing. Jan Blažek, starosta 
Ing. Tomáš Holuša, místostarosta

INVESTIČNÍ AKCE NA FOTOGRAFIÍCH (pokračování)
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1. etapa chodníku ul.  Škrbeňská

Nový přechod u hřbitova

Rozšíření kamerového systému 
Městské policie Šenov

Oprava chodníku přes mosty

Parkování u zdravotního střediska

Nákup elektrovozu pro pečovatelskou 
službu pomocí dotace

Elektronická úřední deska

Informativní měřiče rychlosti

 ČINNOST SAMOSPRÁVY
86. schůze rady města dne 26.07.2022 m.j.:

 vzala na vědomí organizační přípravu Šenovského jarmar-
ku 2022, konaného 27.08.2022

 vzala na  vědomí žádost p.  Vlasty Urbáškové o  uvolnění 
a vzdání se funkce ředitelky Základní umělecké školy Vilé-
ma Wünsche ke dni 31.12.2022 a rozhodla o vyhlášení kon-
kursního řízení

 schválila rozpočtová opatření č. 20 – 25/2022

 rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na realizaci stavby „Kana-
lizace Šenov Sever – ul. K Hájence“ se společností HYDRO-
SPOR spol. s r.o., Ostrava - Přívoz

87. schůze rady města dne 10.08.2022 m.j.:

 jmenovala konkursní komisi na  obsazení vedoucího pra-
covního místa ředitele / ředitelky Základní umělecké školy 
Viléma Wünsche

tajem.

Město Šenov
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov
okres Ostrava-město
Dne 13. 9.  2022 v 16:00 hodin se v zasedací místnosti Radnice koná

26. zasedání zastupitelstva města
Program:
• Zahájení
• Volba komise pro návrh na usnesení
• Kontrola plnění uložených úkolů
• Zpráva o činnosti rady města
• Zpráva komise dopravní
• Zpráva komise rozvoje města ŽP
• Zpráva komise kulturní
• Zpráva komise sociální a volnočasové
• Rozpočtové opatření
• Organizační záležitosti 
• Rozprava
• Souhrn výsledků zasedání zastupitelstva města a závěr
Zveme všechny občany a členy zastupitelstva města! 

Ing. Jan Blažek, starosta
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Rozloučili jsme se …
Petr Hronec

Jan Pastrňák

Lukáš Brháček

Oldřich Lupa

Rostislav Toral

Anna Havlásková

Marie Revendová

Lumír Michálek

Nejmladší občánci města
Elen Vrbacká

V měsíci září 2022 oslaví významná životní jubilea tito šenovští občané:
BĚGOŇOVÁ MARIE

BERNATÍK ZBYNĚK

FAJKOŠ JAN

FERFECKÁ IRMA

FOLVARČNÝ PAVEL

HRUŠKOVÁ MILUŠE

JANÁK ANTONÍN

JANČAR VILÉM

JAROŠOVÁ MILUŠKA

JURČÁK MILAN

KEMPNÁ JARMILA

KLEPÁČ OTAKAR

KLEPÁČOVÁ BOŽENA

KLIMŠA VÁCLAV

KOSŇOVSKÝ ROSTISLAV

KŘIVDA BEDŘICH

KUBÁTOVÁ VĚRA

KUBOŠOVÁ VĚRA

KUCHAŘ LADISLAV

MARTINKEVIČOVÁ JAROSLAVA

Vojtěch Vaculík

Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast.

Dne 6. 9. 2022 vzpomeneme
2. smutné výročí,

kdy nás opustil
pan Miroslav Šlachta.

Nikdy nezapomenou manželka 
a dcery s rodinami.

Dne 18. 9. 2022 vzpomeneme
1. smutné výročí,

kdy nás navždy opustila
paní Jiřina Krištofová.

S láskou vzpomínají dcera Svatava
a synové Petr a Radomír s rodinami.

Dne 11. září 2022 vzpomeneme 
1. smutné výročí úmrtí 

pana Ladislava Černíka. 
S láskou vzpomínáme a nikdy nezapomeneme.

 Manželka Lenka, dcery s rodinami a syn s 
přítelkyní.

Dne 14. 9. 2022 uplyne 10 let,
kdy nás nečekaně a navždy 

s bolestí v srdci opustil
pan Klement Pohludka.

S láskou vzpomínají manželka Monika,
dcera Míša a syn Lukáš s rodinami,

celá rodina a všichni přátelé.

Dne 29. srpna 2022 jsme vzpomněli 
1. smutné výročí úmrtí našeho milovaného

Romana Kozubka.
Máme jej stále v srdci.

MOJOVÁ JAROSLAVA

MOŠKOŘOVÁ MARIE

NITKA JIŘÍ

ONDŘEJOVÁ MARIE

PRYMUSOVÁ HALINA

SKOPEK RADOMÍR

SVRČINOVÁ MARTA

SZAROWSKÁ RENATA

TOMIS TOMÁŠ

TROJAN JAROSLAV

UŘINOVSKÝ RADEK

VÁCLAVÍK LIBOR

VAŠKOVÁ DANUŠE

VOLKOVÁ JANA

VOLNÁ JARMILA

WIMMEROVÁ HANA

ZÁŘECKÝ RUDOLF

Společenská rubrika pro vás
Do ní můžete přinášet blahopřání, poděkování, oznámení nebo vzpomínku na své blízké.

Pro velikost rámečku 8,5 x 3 cm jsou stanoveny ceny:
1 foto + text 150 Kč, 2 fota s textem 180 Kč, pouze text bez fota 100 Kč.

Uzávěrka příspěvku je do 20. dne v měsíci.

K Vašemu významnému životnímu jubileu Vám přejeme hodně zdra-
ví, rodinné pohody a spokojenosti.

Poznámka k naší rubrice:

Požadavek na nezveřejnění jména je nutno uplatnit u redakční rady (tel. 
596 887 147) nebo na ohlašovně 
(tel. 774 122 750, 774 401 522) nejpozději do uzávěrky Oběžníku (do 20. 
dne daného měsíce).           

SO/Taťána Klimasová

K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

Rudolf Král

Eva Tunková
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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.), 

 vyřazené úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární zářivky, 
LED světelné zdroje a přímo žhavené žárovky včetně halogeno-
vých,

 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 (papír, plasty),

 sklo - do objemného kontejneru pouze tabulové sklo, ostatní 
sklo barevné – sklenice, demižony, lahve a menší skleněné stře-
py do zvonů (drátěné, tvrzené, lepené, kouřové příp. auto-
sklo a zrcadla patří do objemného odpadu), 

 bio - zbytky zeleniny, ovoce, kávovou sedlinu, skořápky, pose-
kanou trávu, listí, zbytky rostlin, listy a kořeny zeleniny, plevele, 
květiny, seno, drobné větvičky z ořezů živých plotů, pařezy ne-
jsou přijímány,

 oděvy, obuv a textil,

 dřevo: odřezky z masivního dřeva, dřevěné obaly, trámy, des-
ky, prkna, OSB deska, překližka, nábytkové dřevo (výhradně 
v rozloženém stavu, nikoli celé např. skříně apod.),

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

 kovy – odpadní (např. lehátko pouze konstrukce bez čalounění 
apod.).

Odpady vzniklé ze stavební činnosti - cihly, drobný beton bez ar-
mování, omítka, kachličky, zemina, kamení, keramické 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.

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 vzni-
kajících z podnikatelské činnosti, a to ať právnických nebo fy-
zicky podnikajících osob!!! Uvedené subjekty jsou povinny od-
pady likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

UPOZORNĚNÍ
Popelnice určené k  vývozu, prosím, 
přistavujte na  místo, kde budou ná-
doby dobře viditelné (např. před plot, 
k  hlavní cestě, … apod.) nejlépe ve-
čer den před svozem. Odvoz komu-
nálních odpadů (plast, papír, směs-
ný komunální odpad) se provádí od  
6 hod. ráno! V  případě, že popelnice 
nebude k  vývozu přistavena včas, do-
jde k vývozu až v dalším pravidelném 
termínu.

Svozová firma není povinna odpady uložené mimo popelnice 
odvážet! (např. pytle s odpadem, krabice, … apod.). V případě, 
že máte odpadu více, lze využít sběrný dvůr nebo se informo-
vat na MěÚ, úseku životního prostředí o dalších možnostech.
Nosnost plastové nádoby na bio odpad (hnědá) o velikosti 
240 l je dle výrobce 96 kg. 

Nádoby nesmí být přetěžovány (odpad v nich jakkoli hutněn). 
Za případné poškození nádoby v souvislosti s jejím přetížením 
nepřebírá svozová firma ani město Šenov zodpovědnost.

V měsíci srpnu byly na následující sta-
noviště nově přistaveny kontejnery 
na použitý textil, obuv a hračky. 

ul. Škrbeňská (u Horizontu)  1ks
ul. Václavovická (u VOKD)   1ks

V den státního svátku 28. září 2022 
bude sběrný dvůr uzavřen.
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Město Šenov disponuje čtyřkomo-
ditním systém sběru odpadů, který se 
stává běžnou praxí i v mnoha dalších městech 
a obcích. Tento systém třídění odpadu zahrnu-
je sběrné nádoby na plast, nápojový karton a 
kovy, na papír, bioodpad a na zbytkový komu-
nální odpad.
Také barevné sklo je druhotnou surovinou, 
kterou můžete odevzdat do kontejnerů na sta-
novištích nedaleko vašeho domu. Na vybra-
ných stanovištích naleznete také kontejnery 
na textil, obuv a hračky a použitý jedlý olej a 
tuky.
Ostatní odpad, který nelze vytřídit do nádob 
(větší elektrozařízení, velkoobjemový odpad, 
nebezpečný odpad atd.) nebo jednorázové 
velké množství odpadu můžete odevzdat ve 
sběrném dvoře na ul. Na Sedlácích v Šenově.

Plasty a plastové obaly
Plasty a plastové obaly se třídí do žlutých 
sběrných nádob, žlutých kontejnerů na sta-
novištích nebo je možné odevzdat je na sběr-
ném místě. Plastové lahve je před odložením 
do popelnice, kontejneru nutné sešlápnout. 
Šetříte tím místo v kontejneru a neplatí se za 
výsyp vzduchu.
Patří sem prodejní prázdné obaly:
Plastové kelímky - nemusí být vymyté, ale 
nesmí v nich zůstat původní obsah (jogurty, 
šlehačky, margaríny apod.).
Plastové lahve a kanystry - od limonád, po-
travin, mléka atd., kbelíky s víkem, bez madla 
(pokud je kovové), kanystry od potravin, ná-
pojů.
Bílé a barevné fólie - sáčky, obalové materiá-
ly, strečové fólie, pytle, plachty, igelitové tašky, 
síťky a plastové krabičky od ovoce a zeleniny.
Plastové obaly od drogerie - obaly od avivá-
že, jaru, čisticích prostředků, tuby (krémy, zub-
ní pasty, gely na vlasy). 
Další plastové obaly - plastové proložky od 
vajec, obaly od CD/DVD.
Polystyren - bílý, čistý, suchý, bez pásek.
Nápojové kartony (tetrapaky) - kartony od 
mléka, šťáv, vín a hotových omáček. Obaly 
je před odložením do popelnice, kontejneru 
nutné sešlápnout.

Kovy 
Odpadní železo, železný šrot, hliník a barevné 
kovy jsou také důležitou průmyslovou surovi-
nou. V našem městě je třídíme do žlutých ná-
dob společně s plasty a nápojovými kartony.  
Do nádob je možné vkládat drobné kovy. 
Patří sem:
Plechovky - nápojové plechovky (před vhoze-
ním opět nutné sešlápnout), kovové uzávěry, 
šroubovací uzávěry/víka, konzervy.

Hliníkové obalové materiály - hliníkové oba-
ly – tuby, fólie, alobal, hliníková víčka od mléč-
ných produktů, hliníkové barevné obaly – po-
tištěné od kávy, sladkostí a ostatních potravin.
Kovové obaly od drogerie a kosmetiky
Větší kusy je pak nutné odevzdat ve sběrném 
dvoře nebo v nejbližším kovošrotu.
Barevné kovy - masivní měď, měděné plechy, 
měděné kabely. 

Železo a železný šrot - zbytky a kousky 
plechů a oceli, roury, kovové nádobí, nářadí, 
drát, profily, pletivo, vodovodní kohoutky a 
drobné kovové díly, kola, špony z  obrábění, 
hliníkové žebříky.

Děkujeme, že třídíte.
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Aktuální informace ze sociální oblasti • Příspěvek na bydlení

S účinností od 1. července 2022 došlo ke změnám v oblasti příspěv-
ku na  bydlení. U  stávajících příjemců dávky není nutné podávat 
novou žádost, příspěvek na bydlení bude nadále vyplácen na zákla-
dě předchozí žádosti za  předpokladu, že příjemce doloží náklady 
na  bydlení a  příjem rodiny za  druhé čtvrtletí. Podklady je možné 
nově doložit také elektronicky.

S účinností od 1. října 2022 bude možné prokazovat náklady na by-
dlení a příjmy rodiny jen dvakrát ročně (v případě, že nedojde k žád-
ným změnám v příjmech a nákladech na bydlení rodiny) a příspě-
vek na bydlení bude vyplácen po období šesti měsíců ve stejné výši. 
Povinně se budou dokládat náklady na bydlení a příjmy rodiny za 1. 
a 3. čtvrtletí 2022 kalendářního roku (pro stanovení nároku na pří-
spěvek na  bydlení ve  druhém a  čtvrtém kalendářním čtvrtletí). 
Nepovinně se budou dokládat náklady na bydlení a příjmy rodiny 
za 4. a 2. čtvrtletí kalendářního roku (pro nárok na příspěvek na by-
dlení v prvním a třetím kalendářním čtvrtletí), pokud žadatel o pří-
spěvek na bydlení nabude dojmu, že se mu v tomto kalendářním 
čtvrtletí zvýšily náklady  na  bydlení, případně snížil příjem rodiny 
a může to mít vliv na dosažení vyšší výše příspěvku na bydlení. Ná-
rok na výplatu dávky vzniká dnem podání žádosti a nárok lze uplat-
nit max. 3 měsíce zpětně.

Důchodové pojištění
Od 1. září 2022 dojde k valorizaci všech důchodů. Procentní výměra 
se zvýší o 5,2 %. To v průměru znamená přilepšení ve výši 700 ko-
run. Jde přitom už o třetí valorizaci v letošním roce – poprvé se dů-
chody zvyšovaly v lednu, podruhé v červnu a potřetí v září. Celkový 
růst průměrného důchodu (dle MPSV) tak v tomto roce přesáhne 
2 500 korun.

Životní a existenční minimum
Od 1. července 2022 došlo ke zvýšení částek životního a existenč-
ního minima. Výše životního minima pro jednotlivce dosahuje část-
ky 4 620 Kč a existenčního minima 2 980 Kč. Od nových částek se 
budou odvíjet i dávky vyplácené v rámci pomoci v hmotné nouzi 
a dávky státní sociální podpory.

Jednorázový příspěvek na dítě
Od  1. srpna 2022 bude rodinám s  dětmi do  18 let věku vyplácen 
jednorázový příspěvek ve  výši 5  000 Kč. Tento příspěvek obdrží 
domácnosti s  celkovým ročním  příjmem za  rok 2021 do  jednoho 
milionu korun hrubého. Rodiče, kteří pobírají přídavek na dítě, do-
stanou jednorázový příspěvek vyplacen automaticky, není nutné si 
o  něj žádat. Ostatní budou muset podat žádost elektronicky pro-
střednictvím webové aplikace nebo osobně na  vybraných CZECH 
POINTECH na  obecních či krajských úřadech. Toto bude možné 
od 15. srpna 2022.

Milostivé léto II
Milostivé léto II začne 1. září 2022 a bude trvat do 30. listopadu 2022. 
Akce je určena pouze fyzickým osobám, které mají dluh vůči státu 
nebo jiným veřejnoprávním věřitelům. Podmínkou je, aby byl dluh 
vymáhaný soudním exekutorem a aby daná fyzická osoba nebyla 
v insolvenci. Nesmí tedy zrovna procházet oddlužením. K zastave-
ní exekuce je nutné, aby dlužník během tříměsíční lhůty  uhradil 
původní dluh (tzv.  jistinu) nebo její část, na kterou je vedena exe-
kuce, a zároveň zaplatil paušální náhradu nákladů exekuce ve výši 
1500 Kč bez DPH za náklady řízení. 

Další informace k řešení sociální situace Vám může poskytnout so-
ciální pracovnice Bc. Žaneta Habramová, která má každé první pon-
dělí v měsíci na Městském úřadě v Šenově v době od 13 do 15 hodin 
pravidelné konzultace, nebo sociální pracovnice Bc.  Radmila Svo-
bodová, která má každou třetí středu v měsíci na Městském úřadě 
v Šenově konzultace v době od 13 do 15 hodin. Schůzku si můžete 
také sjednat telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím pracovni-
ce Městského úřadu v Šenově Bc. Elišky Červenkové.

Kontakty:
Bc. Žaneta Habramová (tel. číslo: 599 443 853, 734 395 987, 
e-mail: zhabramova@ostrava.cz).

Bc. Radmila Svobodová (tel. číslo: 599 443 849, 734 692 805, 
e-mail: rsvobodova@ostrava.cz).

Bc. Eliška Červenková (tel. číslo: 774 982 292, 
e-mail: ecervenkova@mesto-senov.cz).

ZUŠ VILÉMA WÜNSCHE OZNAMUJE:
V současné době máme jen  několik posledních vol-
ných míst ve studijním zaměření Multimediální tvorba. 
2.  kolo  přijímacích talentových zkoušek proběhne v pátek 
16. 9. 2022 od 14.00 do 15.30 hodin. Dále zbývá několik vol-
ných míst ve studijním zaměření Komplexní výtvarná tvor-
ba. 

2. kolo  přijímacích talentových zkoušek proběhne v pátek 
16. 9. 2022 od 16.00 do 18.00 hodin. Přihlášky přijímáme do 
9.  9. 2022. Kapacity ostatních studijních zaměření jsou již 
naplněny.
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu 

České republiky

Starosta města Šenov dle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů a dle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR se uskuteční:
 dne 23. září 2022 od 14.00 – 22.00 hodin a
 dne 24. září 2022 od 08.00 – 14.00 hodin.
 Případné druhé kolo voleb do Senátu se uskuteční
 dne 30. 9. 2022 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a
 dne 1. 10. 2022 od 08:00 hod. do 14:00 hod.

2. Místem konání voleb do zastupitelstev krajů a senátu Parlamentu ČR pro okrsky č. 1, 2, 3 a 4 jsou místnosti pro hla-
sování umístěné v Základní škole Šenov, Radniční náměstí 1040, I. pavilon.

Číslo 
okrsku Voliči bydlící v oblasti – ulice:

1

Březůvka, Dělená, Dolní, Dominova, Frýdecká, Jižní, Ke Starému mlýnu, Ke Stovkám, Klidná, K Pískovině, 
K Šajaru, K Trati, Nad Kurty, Nad Lapačkou, Na Šimšce, Na Šutrovině, Okružní, Ořechová, Rodinná, Rovná, 
Řadová, Stará cesta, Strmá, Světlá, Škrbeňská, Tichá, Topolová, U Hřiště, U Lapačky, U Lesa, Uzavřená, 
Venkovská, Větrná, V Úvozu, Záblatí, Zelená 

2

Bartovická, Boční, Datyňská, Hraniční, Kaštanová (č. p. 251; 666; 705; 710; 748; 788; 790; 894; 952; 1157; 1218; 
1238; 1378), Ke Statku, K Haltýřům, Kostelní, Mezní, Morušová, Na Farském, Nad Potokem, Na Hrázkách, Na 
Kopci, Na Výsluní, Okrajová, Polní, Pod Čechem, Pod Křižovatkou, Příčná, Sousedská, Šajarská, Šenovská, 
Těšínská (č. p. 707; 721; 833; 895; 912; 945; 1313; 1413), U Zahrádek, Václavovická, Vráclavská, Ve Strži, 
Volenská, Zahradní, Závodní, U Nádraží

3

Do Dědiny, Hasičská, Hlavní, Radniční náměstí, Kaštanová (č. p. 3; 215; 342; 667; 687; 693; 722; 723; 729; 762; 
771; 792; 818; 863; 864; 865; 866; 867; 868; 903; 991; 992; 1055; 1065; 1084; 1103; 1121; 1212; 1240; 1290; 
1343; 1373; 1415; 1416; 1427; 1439; 2030), K Insuli, Kolmá, Krátká, Lipová, Nad Dolinou, Na Sedlácích, Na 
Široké, Obecní, Pod Školou, Prostřední, Slepá, Sokolská, Těšínská (č. p. 236; 286; 501; 599; 601; 603; 623; 629; 
715; 760; 921; 922; 984; 1048; 1161; 1232; 1248; 1257; 1258; 1277; 2043), U Kaple, U Mlýna, U Školky, Vilová, 
Zámecká, Za Pomníkem

4

Březová, Čalounická, Dědičná, Dlouhá, K Hájence, K Potoku, Lesní, Místní, Nad Olšinou, Na Přervalině, Na 
Spojce, Na Výspě, Nová, Osadní, Petřvaldská, Pod Šodkem, Provaznická, Rolní, Smrková, Souběžná, Spodní, 
Stará petřvaldská, Střední, Těšínská (č. p. 14; 62; 198; 285; 332; 374; 395; 407; 445; 447; 454; 488; 489; 490; 
491; 495; 497; 498; 500; 550; 653; 698; 739; 810; 852; 967; 977; 994; 1113; 1164; 1192; 1197; 1234; 1262; 1356; 
1495; 1499; 1570; 1645; 1672; 1750; 1802; 2101; 12E), U Alejského dvora, U Garáží, U Panelárny, U Rybníků, 
Úzká, V Družstvu, V Poli, Ztracená, občané z č. p. 1267 (areál v Petřvaldě)

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným 
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem), nebo 
totožnost a státní občanství jiného členského státu Evropské unie (průkazem o povolení k pobytu).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev obcí a do Senátu Parlamentu ČR hlasova-
cí lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 V případě konání 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech 
voleb.

Ing. Jan Blažek, starosta
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Sportovní klub Lapačka zve  
širokou veřejnost i soutěžící  
na 10. ročník soutěže ve vaření 
kotlíkového guláše 

 
termín: 10. 9. 2022 
kde: areál SK Lapačka, Šenov 
zahájení vaření: 13:00 h 
ukončení vaření: 16:30 h 
 

Složte si svůj tým kamarádů / přátel  

a přihlaste se na sklapacka@seznam.cz.  

Bližší podmínky pro týmy budou uveřejněny koncem 

srpna 2022 na www.sklapacka.cz 

 Veřejné osvětlení na ulici Dubová

Studie optimalizace nakládání s komunálními odpady na území města Šenov.
Město Šenov nechalo za finanční podpory Mo-
ravskoslezského kraje a společnosti EKO-KOM, 
a.s. zpracovat studii, jejímž cílem bylo analyzo-
vat nakládání s odpady v posledních 5 letech 
a vyhodnotit opatření, která v daném období 
město zavedlo. 
Studie obsahuje i analýzu směsného komunál-
ního odpadu za účelem zjištění podílu složek, 
které tam nepatří. Analýza uvádí, že přes 40 % 

obsahu nádob na směsný odpad tvoří papír, 
sklo, plasty, bio, textil apod., který by se dal 
ještě využít a nemusel by končit na skládce. 
Celá studie, která rozhodně stojí za seznámení, 
je zveřejněna v aktualitách a v sekci odpady na 
webových stránkách našeho města.

Závěry studie uvádí, že město Šenov má již 
nyní efektivně nastavený systém odpadového 

hospodářství. Systematické kroky a opatření, 
které město již učinilo, lze hodnotit jako správ-
né a vedou k požadovanému cíli, tj. zvýšit míru 
separace využitelných složek komunálního 
odpadu, snížit množství směsného komunál-
ního odpadu a mít vyrovnanou ekonomickou 
bilanci. 

Ing. Jan Blažek, starosta

V  měsíci srpnu byla dokončena oprava 
veřejného osvětlení na  ulici Dubová (pří-
stup k nádraží z ulice Volenská), kdy došlo 
k  výměně a  doplnění svítidel dle aktuál-
ních norem. Po dohodě se Správou želez-
nic bylo také obnoveno veřejné osvětlení 
v propustku pod železnicí.

Ing. Tomáš Holuša, 
místostarosta
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ŠKOLNÍ DRUŽINA INFORMUJE

UNIE WING CHUN KUNG FU INFORMUJE

Školní družina při ZŠ Šenov uspořádala během 
měsíce července 2. ročník příměstského tábo-
ra. Byl zaměřen na krásy Moravskoslezského, 
Olomouckého i Zlínského kraje. Přiblížili jsme 
dětem historii průmyslu na Ostravsku (Dolní 

PALAS DANCE – MEZINÁRODNÍ TANEČNÍ ŠKOLA

Unie Wing Chun Kung Fu Šenov po-
řádá od 1. do 29. září 2022 zdarma 
kurz zaměřený na sebeobranu a boj 
zblízka.
Kurz bude probíhat každý čtvrtek, vždy v čase 
od 18:00 do 19:00 v budově Staré školy, Kos-
telní 128. V případě, že by zájemci rádi pokra-
čovali v tréninku i po ukončení kurzu, mohou 
se stát členy spolku Unie Wing Chun Kung Fu 
Šenov.
Wing Chun  je jihočínské bojové umění. Styl 
bojující na krátkou vzdálenost. Wing Chun se 

Vítkovice), záludnosti hor (Lysá hora), lodní 
dopravu a uměle vytvořený Baťův kanál, život 
našich předků (Archeopark Chotěbuz) a pest-
rost fauny a flory v ZOO Olomouc. Všichni jsme 
si celý týden moc užili. Děkujeme rodičům za 

skvělou spolupráci a městu Šenov za značnou 
finanční podporu, díky které mohl být celý 
projekt realizován.

Silvie Valová, vedoucí ŠD   

snaží držet lehkých, ale co nejefektivnějších 
pohybů a úderů. Hlavní zásadou je jednodu-
chost, praktičnost, efektivnost, použití středo-
vé linie těla k útoku, účinnost úderu v těsné 
blízkosti protivníka a využití jeho vlastní síly k 
protiúderu. Další výhodou je spojení útočné i 
obranné stránky v každé technice a boj na vel-
mi krátkou vzdálenost. Také techniky od sebe 
neoddělují obranu a útok, ale při každém po-
hybu usilují o obojí a hlavně o neustálou kon-
trolu protivníka.

Reálná sebeobrana
Reálná sebeobrana využívá jednoduchých 
sebeobranných technik a pohybů vycházejí-
cích z přirozených reakcí a pudového jednání, 
avšak i tyto jednoduché pohyby se musí natré-
novat, aby je byl člověk schopen v boji použít. 
Nemáme žádná tajemství.

Kontakt: Roman Kocifaj
Tel: 604 834 521

e-mail: uniewch@email.cz 
www.uniewingchun.cz

I tentokrát doufám, že první politická epide-
mie koronavirusu  nezničí naší činnost. Již 
nyní jsme začali se zápisem dětí do tanečních 
klubů a kurzů od 6 let. Tentokrát také pro 
děti z Ukrajiny. Do taneční školy se zapisujte 
již nyní ve stylech show dance, disco dance, 
stret dance, společenské tance a speciální 
párové tance salsa, bachatta, merengue. 

První lekce je ve čtvrtek 22. 9. v 16 hodin v ta-
neční škole.

Opět otevíráme kurz tanečních pro dospě-
lé. První lekce proběhne ve čtvrtek 29. září 
od 19 hodin v sále Šenov Lapačka. Uzávěr-
ka přihlášek v úterý 27. 9.

Speciální kurz kondičního sólo tance ve sty-
lu latino a pop dance pro všechny věkové 
kategorie, hlavně pro dospělé bude v úterý 
od 20. 9. v 18 hodin.

Speciální pozvánka pro vás všechny je k příle-
žitosti 30let taneční školy Palas dance. Ve čtvr-
tek 6. října vás zveme na mezinárodní koncert 
na Horakůvku v Šenově od 19 hodin. V progra-
mu vystoupí Národní soubor lidových tanců 
Haličina a soubory banduristů. Hosty budou 
Schelinger revival Láďa Tomis a operní talent 
Anička Onderková. Místenky si zakoupíte na 

Horakůvce, v  knihovně Šenov a v  taneční 
škole. 
Rezervace koncertů i kurzů můžete dělat na 
e-mail: info@palasdance.cz, tel: 702 914 717.

Těšíme se na vás. 
Josef Macura, 

předseda Palas dance, spolek
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Roverský tábor 2022
Během celého roku připravujeme program 
pro mladší členy. Ale i  my si čas od  času 
zasloužíme nějaké to povyražení. Když se 
nám tedy naskytla možnost strávit společně 
týden na  roverském táboře společně s  ve-
doucími napříč všemi oddíly, neváhali jsme 
ani vteřinu. Všech sedm dní jsme si skutečně 
užili, jak se říká, na plný pecky! Na programu 
nebyly pouze bojovky a výlet k lomu, ve kte-
rém jsme se po  náročné túře i  ošplouchli, 
ale také jsme při pomocných pracích v  ne-
dalekém Spálově dokázali, že skauti jsou 

prospěšní a  pomáhají druhým. Nechyběly 
dokonce ani tradiční ohně, při kterých jsme si 
zazpívali z plných plic! A abychom naše přátel-
ství jak se patří zpečetili, vyrobili jsme spolu 
z korálků strom, který nám teď bude připomí-
nat všechny naše zážitky. Poslední den a  půl 
jsme pak využili k  tomu, abychom všechno 
zbourali a sbalili na další rok, čímž jsme defini-
tivně zakončili letošní táborovou sezónu.

Za eReSTečku Čelenka

Skautské léto
Roverský tábor byl opravdu posledním 
a  nám už jenom zbývají vzpomínky a  pří-
pravy na další společný školní rok. Tak aspoň 
těch pár vzpomínek: momentka od  ohně 
z tábora Elmana a výlet čtvrtého oddílu, kde 
se velcí vydali na přespání v lese a malí sbíra-
li borůvky. A nemůže chybět dokumentace 
práce roverů, za  kterou dostali nanuky. Tak 
zase příští léto!

Za skautské středisko Pipi

Pozvánka na zájezd
Místní skupina ČČK v  Šenově Vás srdečně zve na au-
tobusový zájezd do Opavy, který se bude konat dne 
28. září 2022.
Téma – Cesta po památkách města Opavy. Čeká nás 
den plný zážitků, pohody a dobré nálady.
Cena za dopravu: členové ČČK Šenov – zdarma, ostatní 
(nečlenové) – 100 Kč.
Autobus vyjíždí v  8:00 hodin z  obvyklých stanovišť 
v Šenově, návrat domů plánujeme mezi 17:00 – 18:00 
hodinou.
Zájemci se mohou hlásit u důvěrníků MS ČČK v Šenově 
nebo na telefonních číslech:

739 665 669 – paní Uxová 
nebo 603 247 868 – paní Pituchová.

Na společně strávený den se těší 
výbor MS ČČK v Šenově.

ZO ČZS POŘÁDÁ DNE 3. 12. 2022 ZÁJEZD 
NA VÁNOČNÍ TRHY DO OLOMOUCE. 

CESTOU NAVŠTÍVÍME SVATOKOPECKÉ MUZEUM 
A  BAZILIKU PANNY MARIE NA  SVATÉM KOPEČKU 
S PRŮVODCEM. DÁLE PAK VODNÍ MLÝN WESELSKÝ 
V ODRÁCH LOUČCE S PRŮVODCEM.

CENA ZÁJEZDU 460 Kč NA  OSOBU A  ZAHRNUJE: 
DOPRAVU A VSTUPY NA SVATÝ KOPEČEK A MLÝN. 
ODJEZD BUDE UPŘESNĚN U VÝBĚRU PENĚZ.

JAN LAMPART - PŘEDSEDA ORGANIZACE
TEL: 739 930 376

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
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SK ŠENOV

Poděkování sponzorům šenovského fotbalu
Děkujeme panu Pavlu Javorkovi z firmy ŠENOVSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. a panu Vlastislavu Komendovi z firmy KOMENDA – STŘECHY s.r.o. za sponzorské 
dary. Klub SK Šenov si velmi váží podpory tak významných společností. I díky nim můžeme myslet na úspěchy a reprezentovat naše město Šenov.

Letní fotbalové kempy
Fotbalový klub SK Šenov připravil v  červenci 
a srpnu pro hráče mládežnických týmů dva 
fotbalové kempy. Všichni účastníci kempu si 
užili fotbalové hry, tréninková cvičení, fotbá-
lek a spoustu další zábavy. I když bylo tropické 
počasí, kluci se s náročnými podmínkami vy-
rovnali dobře. Fotbalové kempy se uskutečni-
ly na hřišti SK Šenov pod vedením trenéra M. 
Pittnera a asistentů J. Šlachty a J. Sedlaříka. 
Velmi jsme ocenili, že obědy pro účastníky 

ROZPIS UTKÁNÍ MUŽSTEV SK ŠENOV PODLE DATA KONÁNÍ – PODZIM 2022 Aktualizace k 14.8.2022

TÝM *DATUM A ČAS *SRAZ/ODJEZD KOLO  DOMÁCÍ - HOSTÉ Výsled. Poznámky:

SRPEN 2022

MUŽI SO 20.08.22 16:30 15:30 3 SK ŠENOV -  Jiskra HRUŠOV

PŘÍPR. U9 ČT 25.08.22 16:30 15:30 10  SK ŠENOV „U9“ -  VÍTKOVICE „B“

MUŽI SO 27.08.22 16:30 15:30 4  SK ŠENOV -  PUSTKOVEC

PŘÍPR.U11  PO 29.08.22 16:00 14:30 5  LUDGEŘOVICE -  SK ŠENOV „U11“

ZÁŘÍ 2022

PŘÍPR. U9  ČT 01.09.22 16:00 14:30 5  VÍTKOVICE dívky -  SK ŠENOV „U9“

ST. ŽÁCI  SO 03.09.22 09:00 07:30 5  TŘEBOVICE -  SK ŠENOV „SŽ“

 DOROST  SO 03.09.22 13:00 11:00 5  PUSTKOVEC -  SK ŠENOV „dorost“

MUŽI SO 03.09.22 16:00 14:00 5  PETŘKOVICE -  SK ŠENOV

ML. ŽÁCI  NE 04.09.22 10:00 08:30 5  RYCHVALD -  SK ŠENOV „MŽ“

PŘÍPR.U11  ST 07.09.22 17:00 16:00 6  SK ŠENOV „U11“ -  HRABOVÁ

PŘÍPR. U9  ČT 08.09.22 16:30 15:30 6  SK ŠENOV „U9“ -  VRATIMOV

ML. ŽÁCI  SO 10.09.22 10:00 09:00 6  SK ŠENOV „MŽ“ -  HRABOVÁ

ST. ŽÁCI  SO 10.09.22 10:00 08:30 6  MICHÁLKOVICE -  SK ŠENOV „SŽ“

MUŽI  SO 10.09.22 16:00 15:00 6  SK ŠENOV -  SLOVAN Ostrava

 DOROST  NE 11.09.22 10:00 09:00 6  SK ŠENOV „dorost“ -  MICHÁLKOVICE

PŘÍPR. U9  PO 12.09.22 16:00 14:30 7  HEŘMANICE „B“ -  SK ŠENOV „U9“

ML. ŽÁCI  ST 14.09.22 16:30 15:30 7  BANÍK O. - dívky -  SK ŠENOV „MŽ“ Radvanice

žáci, starší dorost a muži.
Tým mužů odehrál v polovině srpna první pří-
pravný zápas s týmem Slavoj Petřvald, utkání 
skončilo nerozhodným výsledkem 3:3. Tým 
st. žáků čeká na konci srpna přípravný zápas s 
mužstvem Dolní Datyně.
Hráčům všech týmů SK Šenov přejeme úspěš-
nou podzimní část sezóny. A fanoušky zveme 
na fotbalová utkání. Přijďte naše hráče po-
vzbudit!

kempu byly zajištěny ve školní jídelně. Tímto 
bychom chtěli poděkovat městu Šenov za fi-
nanční podporu letních fotbalových kempů, 
bez podpory města by bylo obtížné kempy 
připravit.

Letní příprava týmů SK Šenov
V srpnu začala letní příprava všech týmů SK 
Šenov. Diváci se mohou v sezóně 2022/2023 
těšit na zápasy 6 týmů SK Šenov v těchto 
kategoriích - U9, U11, mladší žáci, starší 
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PŘÍPR.U11  PÁ 16.09.22 17:00 15:30 7  O. LHOTKA -  SK ŠENOV „U11“

ST. ŽÁCI  SO 17.09.22 13:00 12:00 7  SK ŠENOV „SŽ“ -  SLOVAN Ostrava

MUŽI  NE 18.09.22 10:30 09:00 7  VRATIMOV z.s. „B“ -  SK ŠENOV

 DOROST  NE 18.09.22 14:00 12:00 7  DOLNÍ LHOTA - SK ŠENOV „dorost“

ML. ŽÁCI  ÚT 20.09.22 16:30 14:30 8  PUSTKOVEC -  SK ŠENOV „MŽ“

PŘÍPR.U11  ST 21.09.22 17:00 16:00 8  SK ŠENOV „U11“ -  VÁCLAVOVICE

PŘÍPR. U9  ČT 22.09.22 16:30 15:30 8  SK  ŠENOV „U9“ -  POLANKA

MUŽI  SO 24.09.22 15:30 14:30 8  SK ŠENOV -  HOŠŤÁLKOVICE

 DOROST  NE 25.09.22 10:00 09:00 8  SK ŠENOV „dorost“ -  HRUŠOV

MUŽI  ST 28.09.22 15:30 14:30 1  SK ŠENOV - VÁCLAVOVICE

PŘÍPR. U9  ČT 29.09.22 16:00 15:00 9  VÁCLAVOVICE -  SK ŠENOV „U9“

PŘÍPR.U11  PÁ 30.09.22 16:00 14:30 9  KLIMKOVICE -  SK ŠENOV „U11“

ŘÍJEN 2022

ST. ŽÁCI  SO 01.10.22 12:30 11:00 9  SVINOV -  SK ŠENOV „SŽ“

ML. ŽÁCI  SO 01.10.22 10:00 09:00 9  SK ŠENOV „MŽ“ -  O. LHOTKA

MUŽI  NE 02.10.22 15:00 13:00 9  BRUŠPERK „B“ -  SK ŠENOV

 DOROST  NE 02.10.22 10:00 08:00 9  TŘEBOVICE -  SK ŠENOV „dorost“

PŘÍPR. U9  ST 05.10.22 16:00 14:00 2  STARÁ BĚLÁ -  SK ŠENOV „U9“

PŘÍPR.U11  ST 05.10.22 16:30 15:00 2  VRATIMOV -  SK ŠENOV „U11“

ML. ŽÁCI  PÁ 07.10.22 16:30 15:00 10  VÁCLAVOVICE -  SK ŠENOV „MŽ“

 DOROST  SO 08.10.22 12:00 10:00 2  LUDGEŘOVICE -  SK ŠENOV „dorost“

ST. ŽÁCI  SO 08.10.22 12:30 11:30 10  SK ŠENOV „SŽ“ -  TŘEBOVICE

MUŽI  SO 08.10.22 15:00 14:00 10  SK ŠENOV -  DOLNÍ LHOTA

PŘÍPR.U11  ST 12.10.22 16:30 15:30 3  SK ŠENOV „U11“ -  BANÍK O. - dívky

ML. ŽÁCI  SO 15.10.22 10:00 09:00 3  SK ŠENOV „MŽ“ -  VÁCLAVOVICE

MUŽI  SO 15.10.22 15:00 13:30 11  MICHÁLKOVICE -  SK ŠENOV

 DOROST  NE 16.10.22 10:00 09:00 3  SK ŠENOV „dorost“ -  O. LHOTKA

PŘÍPR.U11  ST 19.10.22 16:00 15:00 4  SK ŠENOV „U11“ -  PUSTKOVEC

PŘÍPR. U9  ČT 20.10.22 16:00 15:00 4  SK ŠENOV „U9“ -  BRUŠPERK

ML. ŽÁCI  SO 22.10.22 10:00 09:00 4  SK ŠENOV „MŽ“ -  HEŘMANICE „B“

ST. ŽÁCI  SO 22.10.22 12:00 11:00 4  SK ŠENOV „SŽ“ -  SVINOV

MUŽI  SO 22.10.22 14:30 13:30 12  SK ŠENOV -  MARKVARTOVICE 

 DOROST  NE 23.10.22 10:00 09:00 4  SK ŠENOV „dorost“ -  LOKOMOTIVA O.

PŘÍPR.U11  ST 26.10.22 16:00 15:00 1  SK ŠENOV „U11“ -  DOLNÍ LHOTA

PŘÍPR. U9  ČT 27.10.22 16:00 15:00 1  SK ŠENOV „U9“ -  KRASNÉ POLE

ML. ŽÁCI SO 29.10.22 10:00 09:00 1  SK ŠENOV „MŽ“ -  PUSTKOVEC

ST. ŽÁCI  SO 29.10.22 12:00 11:00 1  SK ŠENOV „SŽ“ -  MICHÁLKOVICE

MUŽI  SO 29.10.22 14:30 12:30 13  KOBLOV -  SK ŠENOV

 DOROST  NE 30.10.22 10:00 09:00 1  SK ŠENOV „dorost“ -  RYCHVALD

LISTOPAD 2022

PŘÍPR. U9  PÁ 04.11.22 14:30 13:00 11  ŘEPIŠTĚ -  SK ŠENOV „U9“

ML. ŽÁCI  PÁ 04.11.22 14:30 13:00 2  O. LHOTKA -  SK ŠENOV „MŽ“

ST. ŽÁCI  SO 05.11.22 11:00 09:00 2  SLOVAN Ostrava -  SK ŠENOV „SŽ“

MUŽI  SO 05.11.22 14:00 12:00 2  POLANKA „B“ - SK ŠENOV

*Pozn: PŘÍPADNÉ ZMĚNY VYHRAZENY! SRAZ JE JEN ORIENTAČNÍ, VŽDY URČÍ TRENÉR!
AKTUÁLNÍ ROZPISY VŽDY NA www.fotbal.cz !!
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Vážení spoluobčané,
chtěli bychom Vám poděkovat za přízeň a podporu v uplynulém volebním období, čehož si velmi vážíme.  Ve volbách 
do zastupitelstva města, které se uskuteční již 23. a 24. září 2022, Vám chceme popřát dobrou a šťastnou volbu. 
Všichni kandidáti volebního uskupení „Společně pro Šenov“, kandidující pod číslem 7, jsou připraveni převzít 
odpovědnost za rozvoj a co nejlepší správu města ve prospěch občanů v dalších letech. 
Předem Vám děkujeme za důvěru a podporu našich kandidátů. Nezklameme Vás!

Mgr. Martin Stolář, předseda MS ODS Šenov
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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

POJIŠŤOVACÍ KANCELÁŘ

Radniční náměstí 30, nákupní středisko Šenov

Po 8,30 – 11,30 14,00 – 17,00

Út 13,00 – 15,00

St 8,30 – 11,30 14,00 – 17,00

Čt 13,00 – 17,00

Pá 8,00 – 11,00 

Lze domluvit individuální schůzku.

Ivana Klegová – poradce expert, tel: 776790159

Aktuálně zlevněné povinné ručení na motocykly!!!

Nabízím výuku angličtiny a přípravu k  přijímacím 
zkouškám z JČ a M na SŠ. Mgr. I. Částečková, 
tel.: 736 150 119.
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v 15:00 ZAHÁJENÍ

16:00 UKÁZKA VÝCVIKU PSŮ

16:30 CVIČENÍ S DĚTMI

17:00 MODELÁŘI

 

17.9.2022

od 15 hodin 

V PRŮBĚHU AKCE VOLNÉ POUŠTĚNÍ DRAKŮ

OBČERSTVENÍ

OPÉKÁNÍ PÁRKŮ,
PIVO, LIMO

Sykro
Vratislav Kroček

Pořádá sdružení „ Ženy pro Šenov - Šenov pro Ženy” 

AKCE PROBĚHNE POUZE ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ
DOBROVOLNÉ 
VSTUPNÉ
BUDE VĚNOVÁNO
KYNOLOGICKÉ
ORGANIZACI 
V ŠENOVĚ

NA KYNOLOGICKÉM CVIČIŠTI
U VLAKOVÉHO NÁDRAŽÍ ŠENOV
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FRÉZOVÁNÍ PAŘEZŮ 
\. 737 21 44 21 • Levně a rychle

• Bez poškození terénu (pásová)
• Doprava ZDARMA do 50 km

Zdeněk Sikora Návsí 
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na ochranné
sportovní

pomůcky

až

Kč
Získejte

Klientské centrum:
Ostrava  
Nová Karolina Park 
28. října 3348/65

na očkování pro 
čtyřčlennou rodinu

až Kč

kompletní přehled na

Přihlaste se k nám 
do 30. září 2022

                      Potřebujete spolehlivou účetní??? 
Nabízím kompletní účetní, daňové a mzdové 

služby pro menší s.r.o. a OSVČ.
          Volejte na tel.:  774 244 451
       Email: merkovahana@seznam.cz

POHŘEBNÍ SLUŽBA
MARIE MEJSTŘÍKOVÁ
NONSTOP & 596811231,

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

včetně víkendů a svátků. 

Taxi ke sjednání pohřbu pro Havířov a okolí ZDARMA 

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

NAŠE DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI NÁS ZAVAZUJÍ 

POMOCI VÁM V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH

VVIINNOOTTÉÉKKAA

vv  RREESSTTAAUURRAACCII  NNaa  LLaappaaččccee

PPrrooddeejj  ssuuddoovvééhhoo  aa  llaahhvvoovvééhhoo  vvíínnaa,,  bbuurrččáákk

PPrroovvoozz  rreessttaauurraaccee  nneeppřřeerruuššeenn  !!
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Upozornění
Uzávěrka příspěvků do říjnového 
Oběžníku bude dne 20.09.2022.

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

INFORMACE – ZPRAVODAJSTVÍ

17. 7. Na základě oznámení provedli strážníci 
kontrolu ulice Sokolská, kde mělo docházet 
ke spalování. V jedné ze zahrad bylo strážníky 
zjištěno otevřené ohniště, ve kterém docháze-
lo ke spalování větví z túje. Věc byla na místě 
strážníky vyřešena. Hříšník ohniště uhasil, po-
učen o bezplatném využití sběrného dvora. 

Vyjádření o ceně
obvyklé pro pozůstalostní řízení

Vám vypracuje

MARIE KRUŠINOVÁ
U Společenského domu 1042/3,

739 32 Vratimov, 

mobil 603 530 963, 

e-mail: marie.krusinova@volny.cz.

20. 7. V  nezjištěnou dobu se samovolně ne-
kontrolovaně rozjelo zaparkované vozidlo 
z parkoviště u panelových domů v sousedním 
Havířově v  části Šumbark a po ujetí několika 
desítek metrů „zaparkovalo“  v  blízkém Pež-
govském lese v katastru Šenova. Věc šetří Po-
licie ČR.

20. 7. Strážníci přijali oznámení o zraněném 
muži před budovou Radnice, který měl bez-
vládně ležet na zemi. Operátorka tísňové linky 
svědkům poskytla telefonickou asistovanou 
první pomoc, ve  které pokračovali přivolaní 
strážníci, kteří zraněného muže předali do 
péče přivolaným zdravotníkům. 

2. 8. Strážníci v součinnosti s Policií ČR pátrali 
po ujíždějícím vozidle od dopravní nehody, 
které mělo z Havířova jet směrem na Šenov. 
Vozidlo s řidičem bylo strážníky zjištěno na uli-
ci Vráclavská. Věc šetří Policie ČR.

3. 8. Na ulici Frýdecká na autobusové zastáv-
ce krátce po desáté hodině večerní rozčílením 
zakřičela čekající žena na autobus, který projel 
bez zastavení zastávkou.  
Její „výkřiky“ zaslechli místní občané a na mís-
to přivolali strážníky, kteří s ženou pohovořili 
a poučili.

9. 8. V místní části Volenství došlo k dopravní 
nehodě se zraněním. Vozidlo projelo křižo-
vatkou Volenská – Václavovická, až skončilo 
v okrasných dřevinách u restaurace. O zraně-
ného řidiče a spolujezdce se postarali přivo-
laní zdravotníci. Na místě zasahovaly všechny 
složky IZS. Po dobu šetření nehody strážníci 
na místě usměrňovali provoz. Příčinu nehody 
šetří Policie ČR.
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9. 8. V části Podlesí došlo ke krádeži jízdního 
kola. Dle zjištěných poznatků se strážníkům 
podařilo pachatele nalézt na  ulici Na  Sedlá-
cích. Jízdní kolo bylo navráceno majiteli. Věc 
řešena za přestupek proti majetku.  

10. 8. Muž se obrátil na  strážníky s  prosbou 
o pomoc při hledání svého bratra, který v pod-
napilém stavu odešel z domu a měl o něj oba-
vy. Dle popisu byl strážníky muž zjištěn v části 
Volenství, byl v pořádku. Přivolaný bratr si jej 
převzal do své péče.

15. 8. Strážníky byl na ulici Hlavní zjištěn ne-
oprávněný zábor veřejného prostranství, 
na  zábradlí bylo umístěno reklamní zařízení. 
Podezřelé jednání zachytily kamery městské-
ho kamerového systému. Věc předána správ-
nímu orgánu. 

15. - 16. 8. Strážníci ve spolupráci s Policií ČR, 
hasiči a  MP Havířov se podíleli na  velké pát-
rací akci v  Pežgovském lese. Policisté od  ne-
děle pátrali po pohřešovaném senioru, který 
odešel z Domova seniorů v Havířově a dopo-
sud se nevrátil. Do pátrání byli nasazeni také 
policejní psovodi a vrtulník. Seniora se poda-
řilo nalézt v  lese živého. Byl předán do  péče 
zdravotníků. O této akci informovala veřejnost 
také některá média.

16. 8. Při rekonstrukci silnice č. 473 na  ulici 
Frýdecká v  části Lapačka došlo k  poškození 
plynové přípojky. Na  místě zasahovali hasiči 
s plynaři, kteří provedli opravu poškozeného 
potrubí. Strážníci na  místě usměrňovali pro-
voz. Věc šetří Policie ČR.

18. 8. V jedné místní zahrádkářské osadě do-
šlo na jednom z pozemků ke spalování odpa-
du. Při řešení strážníky na  místě došlo ještě 
mezi účastníky ke slovní výměně názorů. Věc 
oznámena správnímu orgánu. 

V měsíci červenci MP Šenov oznámila přísluš-
nému správnímu orgánu devět podezření 
z přestupku za porušení Obecně závazné vy-
hlášky č. 1/2021, čl. 3 odst. 1, první seč musí být 
provedena do 30. 6. kalendářního roku.

Prevence – 
přechody u škol 

Od září budou strážníci opět dohlížet 
na  bezpečné přecházení dětí u  přechodů 
pro chodce před ZŠ střed a ZŠ Podlesí.

Prevence – podezřelé 
osoby a vozidla

Pokud zjistíte v místě svého bydliště a jeho 
okolí pohyb podezřelých osob nebo vozi-
del, neváhejte a ihned volejte hlídku MP Še-
nov na telefonním čísle 604 128 113, které 
upřesněte popis osob, typ vozidla, popř. re-
gistrační značku. Také nám velmi pomůže, 
pokud se Vám podaří vozidlo nebo osoby 
zaznamenat např. mobilním telefonem.

M. Kretek, velitel MP

PREVENCE – BESIP – ZASTAVENÍ a STÁNÍ

§ 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním 
provozu 
Při ZASTAVENÍ musí zůstat volný alespoň je-

den jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba 
směry jízdy.
Při STÁNÍ musí zůstat volný alespoň jeden jízd-

ní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr 
jízdy.
Od září do listopadu začne II. etapa rekon-
strukce silnice II/473 na ulici Frýdecká v části 
Lapačka a to od ul. Volenská po ul. Tichá. Ři-
diči budou muset využívat vyznačených ob-
jízdných tras. Ulice Frýdecká v  tomto úseku 
bude zcela neprůjezdná. V průběhu provádě-
ných prací pravděpodobně dojde k  omezení 

příjezdu k nemovitostem jak na této ulici, tak 
ulic napojujících se. Dle harmonogramu prací 
budou muset řidiči parkovat svá vozidla v boč-
ních ulicích. Upozorňujeme řidiče, když už bu-
dete vozidla parkovat v bočních ulicích, buďte 
ohleduplní a nezapomeňte zanechat dosta-
tečně široký jízdní pruh pro zajištění průjezdu 
vozidel složek IZS, především hasičů, zdravot-
níků a také při odvozu komunálního odpadu. 
Děkujeme.
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