
1. ustavující zasedání zastupitelstva města konané dne 18.10.2022 zvolilo:
starosta:  Ing. Tomáš Holuša

místostarosta:   Ing. Jan Blažek

členové rady města:  Ing. Renáta Revendová, p. Tomáš Spratek, p. Martin Vaculík

předseda finančního výboru: Ing. Jiří Spratek

členové finančního výboru: p. Michaela Javorková, p. Roman Hellstein

předseda kontrolního výboru: Ing. Antonín Ševčík

členové kontrolního výboru: Ing. Stanislav Kroček, Mgr. Martin Stolář

Vybíráme z obsahu:

Mikulášská Palas Dance        str. 6
Vánoční jarmark ZŠ              str. 8
Knihovna pozvánky                    str. 14

MĚSTO ŠENOV VÁS ZVE NA ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V NEDĚLI 27.11.2022.
PROGRAM: 16:00  ZÁBAVOVÁ KAPELA
   16:30  VYSTOUPENÍ ŠENOVSKÝCH DĚTÍ
   17:00  SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ STROMU
   17:05  ZÁBAVOVÁ KAPELA
   18:00  UKONČENÍ OFICIÁLNÍHO PROGRAMU 

BĚHEM AKCE ZAJIŠTĚNO DROBNÉ OBČERSTVENÍ A PRODEJ VÁNOČNÍCH DEKORACÍ.

VÍCE NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH MĚSTA.
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Město Šenov
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov
okres Ostrava-město
Dne 22. 11. 2022 v 16:00 hodin se v zasedací místnosti Rad-
nice koná

2. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
Program:

1. Zahájení
2. Kontrola plnění uložených úkolů
3. Zpráva o činnosti rady města
4. Rozpočtová opatření
5. Organizační záležitosti

Zveme všechny občany! 
Ing. Tomáš Holuša, starosta

 ČINNOST SAMOSPRÁVY
92. schůze rady města dne 27.09.2022 m.j.:

 vzala na vědomí výroční zprávu o činnosti Základní školy Še-
nov, příspěvkové organizace

 schválila rozpočtová opatření č. 30, 32 – 37/2022

 schválila aktualizovaný pořadník žadatelů na umístění do 
Domu s pečovatelskou službou v Šenově, platný na období od 
01.10.2022 do 30.09.2023

 jmenovala na základě výsledků vyhlášeného konkursního ří-
zení do funkce ředitelky Základní umělecké školy Viléma Wün-
sche p. Bc. Evu Malicherovou, a to s účinností od 01.01.2023 a 
odvolala z funkce ředitelky p. Vlastu Urbáškovou, a to na její 
vlastní žádost k 31.12.2022

93. schůze rady města dne 11.10.2022 m.j.:

 schválila podnět na pořízení Územní studie Šenov – Náměstí, 
která bude vycházet z  urbanistické a koncepční studie s  ná-
zvem „Revitalizace Radničního náměstí a okolí v Šenově“

 schválila rozpočtová opatření č. 38 – 41/2022

tajem.

Předpokládaný termín prodeje kalendáře města Šenov 2023 je 
v polovině měsíce listopadu na podatelně MěÚ Šenov.

Sommerlíková/SO

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, 723 180 063, 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 2. a 3. 
prosince 2022 (tj. pátek a sobota) v době od 7.00 do 16.00 hod. V průběhu této doby je nutno vyčkat pracovníka MěPOS, 
příspěvková organizace, který je povinen se Vám legitimovat firemním průkazem. Zpřístupnění je možno zajistit i pro-
střednictvím 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 měřidla, 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 7. prosince 2022 (čtvrtletní odečet). Po tomto datu již odečty nebudou prováděny a každé 
neodečtené odběrné místo bude považováno za neměřené.

MěPOS, příspěvková organizace, čj. 307/Pa/2022 z 12.9.2022
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Rozloučili jsme se …
Richard Lasák Zdeňka Kolářová

Nejmladší občánci města
Eleanor Bílá

V měsíci listopadu 2022 oslaví významná životní jubilea tito šenovští občané:
LIDYE ALEXANDEROVÁ

JIŘÍ BUDINA

SOŇA DOMBEK SEBEROVÁ

VĚRA DRESSLEROVÁ

VLADIMÍR FAJKOŠ

JAROSLAVA HLAVAČKOVÁ

JIŘÍ JAKEŠ

ELIŠKA KARASOVÁ

ANTONÍN KLIMŠA

CECILIE KOKEŠOVÁ

EDMUND KOWAL

ROSTISLAV KRÁL

JANUŠ KREJSKA

LUBOMÍR KUCHAŘ

DAGMAR KUPSOVÁ

PETR NYTRA

VLADIMÍR OBORNÝ

MARIE PASTRŇÁKOVÁ

Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast.

KAREL PONČA

VLADIMÍR PONOŠ

ANNA REVENDOVÁ

JÁN SLEZÁK

MICHAL ŠČIŠĽAK

LADISLAV TRČKA

BOŽENA VAŇKOVÁ

DOMINIK VAŠEK

Společenská rubrika pro vás
Do ní můžete přinášet blahopřání, poděkování, oznámení nebo vzpo-

mínku 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 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

Teodor Baier

Anna KrálováVladislav Coufal

Tomáš Stařičný

K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

Dne 25.11.2022 uplyne 1 rok,
kdy nás navždy opustila naše 

maminka, babička a prababička,
paní Emilie Tomisová.

Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Dcery s rodinami.

Dne 28.11.2022 uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustila

paní Marie Stavinohová.
S láskou a úctou vzpomíná celá rodina.

V hlubokém zármutku oznamujeme,
že dne 2. 10. 2022 zemřela ve věku 91 let

paní Zdeňka Kolářová.
S bolestí v srci zarmoucená rodina.

Věra Macháčová Alžběta Koběrská

Zástupci aktivu pro občanské záležitosti (APOZ)

navštívili u příležitosti významného jubilea nejstaršího šenovského 
muže pana Františka Dobeše.  
Pan Dobeš se ve svých 96 letech těší dobré kondici a užívá si nejen 
svých dětí, ale i vnoučat a pravnoučat.
Zástupci města se připojují s  gratulací a panu Dobešovi přejí pevné 
zdraví, štěstí a pohodový život v kruhu svých nejbližších nejméně do 
100 let.



4 
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 11/2022

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

INFORMACE – ZPRAVODAJSTVÍ

22. 9. Řidič kamionu při vyjíždění z  ulice U 
Alejského dvora na ulici Těšínská nezvládl 
jeho řízení, a přitom poškodil sloup veřejného 
osvětlení u přechodu pro chodce. Na místě ři-
dič nezůstal a z místa nehody ujel. Strážníkům 
se dle zjištěných poznatků a s využitím měst-
ského kamerového systému podařilo viníka 
zjistit. Věc šetří Policie ČR. 

26. 9. Koťata jsou nepoučitelná a když zrovna 
nejsou pod kontrolou svých chovatelů, ihned 
se vydají prozkoumávat okolní terén. Většinou 
mají v oblibě vylézt na vysoké stromy, jak už 
ze své praxe vědí strážníci. Dolů na zem jim 
pak musejí pomoci přivolaní hasiči. V  tom-
to případě to byla borovice vysoká 9 metrů 
v místní části Šimška. 

28. 9. V  místní části Volenství byla strážní-
ky zjištěna celostátně hledaná osoba, která 
se vydávala za jinou osobu a strážníkům tak 
záměrně uváděla její osobní údaje. Zadržený 
muž byl předán Policii ČR. 

1. 10. Na strážníky se obrátila žena, která měla 
strach o svého známého, který bydlel v jedné 
ze sousedních obcí a několik dní o sobě ne-
dával vědět. Strážníci proto ihned vyrozuměli 
kolegy z Policie ČR, kteří na místě zjistili, že se 
v domě nachází osoba, která již nejeví známky 
života. Věc šetří Policie ČR. 

2. 10. V  místní části Vráclav strážníci zjistili a 
posléze také vyřešili porušení OZV č.1/2017. 
Na otevřeném ohništi docházelo ke spalování 
rostlinného materiálu.

23. 9. a 2. 10. Strážníci v tyto dny jeli prově-
řit oznámení na porušování tržního řádu, kdy 
prodej zboží je možný jen na určeném místě. 
Stánkový prodej zboží byl zjištěn na silnici I/11 
v katastru města Šenov. V prvním případě vy-
řešeno příkazem na místě a ve  druhém byla 
věc postoupena správnímu orgánu.

27. 9. Na křižovatce ulic Frýdecká-Šenovská-
-výjezd z I/11 došlo k tragické dopravní neho-
dě. Při střetu dvou osobních vozidel na místě 
podlehla svým zraněním jedna osoba, druhá 
osoba svým zraněním podlehla po převozu 
RZS a třetí osoba byla s vážným zraněním le-
tecky transportována do nemocnice. Na místě 
zasahovaly všechny složky IZS. Věc šetří Poli-
cie ČR. 

3. 10. V místní části Podlesí došlo k vloupání 
do hospodářské budovy, z které neznámý pa-
chatel odcizil několik věcí. Věc šetří Policie ČR. 

6. 10. Na ulici Petřvaldská došlo při otáčení 
linkového autobusu k  poškození autobusové 
zastávky. Naštěstí ke zranění osob nedošlo. 
Věc šetří Policie ČR.

13. 10. Řidič se při jízdě po ulici Na Sedlácích 
nevěnoval řízení a s  vozidlem naboural do 
oplocení sběrného dvora. Viník se na místě 
s  poškozeným domluvili na vyřízení škodné 
události.

24. 9. V jednom z bytů na ulici Václavovická se 
měla údajně nacházet zraněná osoba. Za asi-
stence Policie ČR byl hasiči byt otevřen. Bylo 
zjištěno, že muž nacházející se uvnitř bytu byl 
jen pod parou a jinak v pořádku nezraněn. Věc 
šetří Policie ČR. 

25. 9. Na základě oznámení strážníci objevili 
uvázaného psa pod železničním náspem bý-
valé železniční vlečky do mlýnu. Neznámý 
chovatel jej zde zanechal svému osudu. Pejsek 
tak skončil v útulku.

11. 10. Na ulici Václavovická došlo k dopravní 
nehodě dvou vozidel, která po střetu skonči-
la mimo vozovku. Na místě strážníci poskytli 
první pomoc  řidičům, kteří byli předáni do 
péče přivolaným zdravotníkům. Věc šetří Po-
licie ČR. 



5 
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 11/2022

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.

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.

Město Šenov disponuje čtyřkomoditním systémem 
sběru odpadů, který se stává běžnou praxí i v mnoha dalších měs-
tech a  obcích. Tento systém třídění odpadu zahrnuje sběrné nádoby 
na plast, nápojový karton a kovy, na papír, bioodpad a na zbytkový ko-
munální odpad.
Také barevné sklo je druhotnou surovinou, kterou můžete odevzdat 
do  kontejnerů na  stanovištích nedaleko vašeho domu. Na  vybraných 
stanovištích naleznete také kontejnery na textil, obuv a hračky a pou-
žitý jedlý olej a tuky.
Ostatní odpad, který nelze vytřídit do nádob (větší elektrozařízení, vel-
koobjemový odpad, nebezpečný odpad atd.) nebo jednorázové velké 
množství odpadu můžete odevzdat ve sběrném dvoře na ul. Na Sed-
lácích v Šenově.

Českobratrská církev evangelická v Šenově 
18.12.2022 9:30 Bohoslužba, čtvrtá adventní neděle

24.12.2022 22:00 Štědrovečerní bohoslužba

25.12.2022 9:30 1. svátek vánoční,  Narození Páně 

01.01.2023 9: 30 Novoroční bohoslužba

Sborové informace a aktuality na http://senov.evangnet.cz/index.html

přeje všem spoluobčanům vánoční svátky plné radosti, pokoje
a požehnaný rok 2023

Srdečně zveme k bohoslužbám:
27.11.2022 9:30 Bohoslužba, první adventní neděle

04.12.2022 9:30 Bohoslužba, druhá adventní neděle

11.12.2022 9:30 Bohoslužba, třetí adventní neděle

http://senov.evangnet.cz/index.html
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Biologicky rozložitelný 
odpad – BRO
Zelenou hmotu, rostlinný kuchyňský odpad a 
zahradní odpad lze třídit do hnědých sběrných 
nádob, které mají nosnost 96 kg. Tyto nádoby 
jsou určeny primárně pro biologicky rozložitelný 
odpad, který je v dnešní době součástí směsného 
komunálního odpadu - rostlinný kuchyňský od-
pad a dále je možné do nich odkládat i odpad ze 
zahrad. Při větším objemu je možné odpad odlo-
žit ve sběrném dvoře na ul. Na Sedlácích.

Co sem nepatří:
• Biologicky rozložitelný odpad 
v igelitových sáčcích, pytlích
• Zbytky jídla živočišného pů-
vodu
• Nábytek
• Palety
• Bedničky od ovoce

Nosnost plastové nádoby na bio odpad o velikosti 240 l je dle výrobce 96 kg. Nádoby nesmí být přetě-
žovány (odpad v nich jakkoli hutněn). Za případné poškození nádoby v souvislosti s jejím přetížením nepře-
bírá svozová firma ani město Šenov zodpovědnost.

Sklo a skleněné obaly
Třídí se do zelených kontejnerů umístěných na sběrných hnízdech v blízkosti vašeho bydliště 
nebo je možné odevzdat sklo vč. tabulového ve sběrném dvoře.

Patří sem:
• Jednorázové a rozbité vratné lahve
• Zavařovací lahve
• Flakony a lahvičky od léků
• Skleněné tabule

Co sem nepatří: 
• Zrcadla, drátované sklo
• Zálohované lahve
• Olovnaté sklo, keramika, porcelán
• Žáruvzdorné sklo, lampy a žárovky

OREL Jednota Šenov

Vás zve na

Den sportu pro každého

a 
ORELSKÝ  MÍČEK (24. ročník),

který se koná

v sobotu 19. listopadu 2022

v tělocvičnách Základní školy Šenov – střed, ul. Hlavní.

Program:

Kategorie: 
Přihlášky: 
Startovné: 
Poznámky:

Turnaj ve stolním  tenise a soutěže všestrannosti 
s míčem pro jednotlivce. 
Všechny, upřesní se podle účastníků.
Sobota 19.11. od 8,30 do 9,00 hod. 
Soutěžící dospělí – 50 Kč; děti - zdarma. 
Zahájení v 9,00 hod. Vstup z Hasičské ulice. 
Na přezutí nutná sportovní obuv bez černé podrážky. 
Občerstvení zajištěno.

 Na Vaši účast se těší pořadatelé 

Patří sem:
• Rostlinný kuchyňský odpad
• Tráva, listí
• Spadané ovoce, zbytky ze-
leniny
• Drobné větve, ořezy stromů 
a keřů
• Kůra
• Piliny

VÝBĚR PENĚZ NA ZÁJEZD VÁNOČ-

NÍ OLOMOUC SE USKUTEČNÍ DNE 

12.11.2022 OD 14.00 – 14.30 HOD 

V DOMĚ ZAHRÁDKÁŘŮ. 

CENA  460 Kč.  DOBA ODJEZDU SE 

UPŘESNÍ U VÝBĚRU.

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
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ZŠ INFORMUJE

Knihovna & 
Šenovské muzeum 

a 
Literární klub Petra 

Bezruče Frýdek-Místek, 
kolektivní člen Obce spisovatelů ČR 

Vás zvou na 9. listopadu 2022 na 17 hod. 
na Den poezie ve Staré škole

(ul. Kostelní č. 128, Šenov; www.senov.cz) 

➢ proběhne slavnostní odhalení sochy p. Oldřicha Haroka, vytvořené
na paměť šenovského rodáka p. Vítězslava Bělovského

➢ vystoupí členové Literárního klubu Petra Bezruče a hosté

➢ hudební doprovod I. Kroček a V. Burda; V. Randy Kuchař

MÁME NOVÉ ABSOLVENTY ZKOUŠEK CAMBRIDGE ENGLISH :)

Drakiáda
K nástupu podzimních sychravých dnů, plných padajících 
listů a pošmourného počasí, patří neodmyslitelně i šustění 
křídel papírových draků ve větru, které s oblibou vypouštějí 
děti s jejich méně či více nadšenými tatínky. I u nás se 27. 9. 
a 6. 10. uskutečnila Drakiáda za účasti rodičů obou školních 
družin - Podlesí a střed. Sychravé dny se ale nekonaly. V obou 
případech bylo počasí jako z pohádky. Nádherné slunečno 
doprovázel příznivý vítr. Pro děti, které draka neměly, jsme 
připravili soutěže na několika stanovištích a mnoho z nich 
také fandilo svým spolužákům - komu drak vyletí nejvýše. 
Akci jsme zakončili občerstvením a drobnou, sladkou odmě-
nou, kterou poskytl pan starosta. Věříme, že i příští rok se vy-
daří a zažijeme podobnou atmosféru.

Silvie Valová, vedoucí ŠD

Na naší škole vedeme kurzy ke zkouškám Cambridge English růz-
ných jazykových úrovní, jsme totiž přípravným centrem pro tyto 
mezinárodně uznávané zkoušky. Pro žáky to znamená, že nemusí 
dojíždět do jazykových škol a na zkoušky se připravují ve zná-
mém prostředí našich jazykových učeben. Tyto kurzy nyní vede 
5 vyučujících aj, protože zájem je tradičně velký. Těší nás to, v kur-
zech máme v tomto školním roce přes 60 žáků.
Tentokrát proběhlo slavnostní předání certifikátů dalším deseti 
úspěšným angličtinářům ve středu, 05.10.2022. Složili úspěšně 
zkoušky na úrovních A1, A2 a B1. Moc gratulujeme!

Mgr. Karla Polášková, koordinátor zkoušek
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Zahajovací výprava

Hned 2. září jsme se sešly, my holky z Elma-
na, abychom společně zahájily nový školní 
rok. A jak už to bývá v našem oddíle zvy-
kem, s novým školním rokem začala také 
nová celoroční hra. Letos na téma Záhady 
Toma Wizarda. Stali se z nás záhadologové 
a po celý rok se budeme snažit řešit různé 

Adaptační kurz 2022

Na začátku října proběhl adaptační kurz pro žáky 6. ročníků.  V nád-
herném prostředí rekreačního střediska Palkovické Hůrky se šesťáci 
zúčastnili mnoha teambuildingových aktivit. Během pobytu si na 
své přišli všichni žáci, protože aktivity byly velmi různorodé: užili 
jsme si týmové hry, sportovní soutěže, slavnostní večer s třídními 
učiteli i diskotéku.
Cílem  bylo seznámit se s novými spolužáky, třídním učitelem a vy-
budovat fungující tým. 
Kurz se vydařil a každý z účastníků si odvezl nejeden pěkný zážitek.
Co na to žáci?
Ingrid S. : “Bylo to prima, spousta her, zábavy a obrovské srandy. Ur-
čitě doporučuji dalším generacím 6. tříd.”
Verča P. : “ Když jsme tam jeli, říkala jsem si, že se mi tam moc nechce, 
ale když jsme dorazili do cíle, byla jsem moc ráda, že tam jsem. Ka-
ždý den jsme si v odpoledním klidu povídali s klukama z naší třídy. 
Myslím, že jsme se hodně sblížili. Jsem moc ráda, že jsem tam byla.”
Anonym : “ Našla jsem si plno nových kamarádů. Byla tam mega 
sranda. Mrzí mě, že jsme tam nemohli být déle.”
Za všechny zúčastněné

Pavla Mecová

AGENTI zahájili skautský rok 
svoji už tradiční výpravou 
na  louku u  Lučiny. V  pátek 
po  příchodu na  louku měli 
kluci první úkol - postavit 
si stany. Nováčci se to te-

prve učili, ale pro starší kluky to byl úkol 
snadný a  za  chvíli byli se stavbou hotovi. 
Ti nejstarší stihli i natáhnout síť na volejba-
lovém hřišti, které si v minulém skautském 
roce vybudovali. Rozdělat oheň z mokrého 
dřeva nebyl úkol snadný, ale nakonec se to 
povedlo. Pak se opékalo, povídalo, někteří 
hráli volejbal a  ještě před setměním jsme 
stihli vykopat naši tajnou schránku. Bohužel 
jsme zjistili, že do schránky se nám dostala 
voda. Naštěstí ještě šly zprávy přečíst, jen se 
musely pořádně vysušit a  musíme pořídit 
novou schránku, která bude lépe odolávat 
vlhkosti. Kdo byl unavený, tak už pak hledal 

svoje místečko ve stanu, ale někteří si povídali 
u ohně ještě dlouho do noci. Nad ránem byla 
pořádná zima, ale zato ráno bylo nádherné - 
všude velké kapky rosy, přes které svítilo os-
tré sluníčko. První skřivánci už stihli rozdělat 

oheň. Po snídani si museli kluci dobře vysu-
šit stany, všechno sbalit, stihli si zahrát hru 
a pak už spěchali domů na oběd. 

Za AGENTY napsala Kája 
- Karla Tomisová 

a neobvyklé případy,  které se zrovna naskyt-
nou.
Den poté jsme se vypravily na Liánovou lou-
ku. To je louka v Šenově, kam chodíme každý 
rok. Počasí nám přálo, a tak jsme šly pěšky a po 
cestě si povídaly. Po příchodu jsme vykopaly 

láhev s dopisy od bývalých členů našeho 
oddílu a přidaly tam náš vlastní dopis. Pak 
jsme si ještě zahrály hru a některé holky si 
dokonce stihly postavit domečky ze slámy. 
Výlet jsme si užily a už se těšíme na další 
společná dobrodružství.

Za Elmano Klokan
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Pouštění draků

V neděli 16.10. se sešla celá rada šenovské-
ho střediska na sněmu, aby si zvolila nové 
vedení. Děkujeme předávající vedoucí stře-
diska Anně Marenčákové – Karot se zástupci 
Markem Šínem – Marem a Vojtěchem Suka-
čem – Sifonem za jejich službu šenovskému 
skautingu a přejeme nové vedoucí Michae-
le Záškolné – Pipi se zástupci Kačkou Špán-
kovou a Martinem Sulkem – Hastrmanem 
úspěšné období!

Poděkování sponzorům šenovského fotbalu
Klub SK Šenov děkuje panu Šmídlovi za sponzorský dar pro mládežnické týmy.
Klub SK Šenov děkuje panu Bc. Ondřeji Procházkovi a jeho firmě 3D tisk servis Ostrava za spon-
zorský dar pro mládežnické týmy.

Letní tréninková výzva
Mladší a starší žáci a žačky o prázdninách ab-
solvovali individuální tréninkový program. 
Jednalo se o kondiční běh, který trenér sledo-
val v mobilní aplikaci, jež si hráči a hráčky stáh-
li v předstihu do svých mobilních telefonů. Ve 
snaze motivovat děti k nabrání fyzické kondice 

V  sobotu 8.  10. jsme se potkali na náměs-
tí v  Šenově a vydali se na Škrbeň na louku 
pouštět draky. Sešlo se nás sice pomálu, ale 
všichni byli natěšení a připravení s barevný-
mi draky v  ruce. Když jsme došli na louku, 
kterou nám propůjčili Agenti (díky!), tak sice 
nefoukal vítr, ale ani to nás nezastavilo a do-
stali jsme draky do vzduchu během. Sečteno 
a podtrženo toho proti nám bylo hodně, ale 
my si pouštění draků i tak užili a těšíme se na 
další společně strávené chvíle!

 Za 4. skautský oddíl Pipi

Skauti pomohli na zahradě

Hned ráno na zahradu seni-
orky ze Šenova dorazila sku-
pinka skautů. Pustili se do 
čištění zahrady od kamení, 
starých větví a plevele. Po-
mohli ostříhat růže i dřeviny 
a pomáhali s celkovou úpra-
vou prostor. Velké podě-
kování patří Natce, Křupce, 
Kačce, Hranolce a Honzovi. 
Vzájemná spolupráce skau-
tů a města tím ale nekončí. 
Těšíme se na další akce!

SK ŠENOV

se trenér M. Klimša rozhodl po dohodě s SKŠ 
připravit pro nejlepší tři z mladších a starších 
žáků a žákyň hodnotné ceny.
Akce byla úspěšná, za letní prázdniny hráči a 
hráčky naběhali přes 602 km.

Nejlepší z mladších žáků:
1. místo Ondřej Skýba
2. místo Josef Kozák
3. místo Jakub Frídl

Nejlepší ze starších žáků:
1. místo Adam Šlachta
2. místo Jakub Kutáč
3. místo Rostislav Dobiáš

Všichni fotbalisté a fotbalistky zaslouží velkou pochvalu, že se této Letní výzvy zúčastnili. Akci 
chceme příští prázdniny zopakovat.

Zápasy týmů SK Šenov v říjnu
Přátelská utkání U7

SK Šenov – Václavovice  (hrálo se ve třech 
proti třem na malé branky)
SK Šenov – Slovan Havířov (hrálo se ve 
třech proti třem na malé branky)

Mistrovská utkání U9
Václavovice – SK Šenov  11:18 
Naše mladší přípravka odehrála vítězně derby 
s Václavovicemi. Malí šenovští fotbalisté v zá-
pase dominovali a své šance proměňovali. Di-
vákům se musel zápas líbit, protože padlo 29 
branek.
Stará Bělá – SK Šenov 9:11

Pokračování na str. 10
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INZERCE

Mistrovská utkání U11
Klimkovice – SK Šenov  20:2
SK Šenov – Baník Ostrava dívky  2:9

Mistrovská utkání ml. žáků
SK Šenov – Lhotka 5:4
Václavovice – SK Šenov 4:1 
SK Šenov – Stará Bělá 10:2
SK Šenov – Václavovice 3:3 (na penalty 3:1)
V sobotu 15.10. přivítali naši mladší žáci SKŠ 
tým z Václavovic. Zápas byl vyrovnaný celých 
60 minut. Oba brankáři v brance čarovali a i 
díky tomu poločas skončil 0:0. Ve druhé půli si 
hosté dali vlastní gól, pak domácí kapitán Alex 

Ulík proměnil penaltu a po chvíli se prosadil 
opět po krásném úniku po lajně Lukáš Pečon-
ka a domácí vedli už 3:0. Soupeř se nevzdával, 
10 minut před koncem hráč hostů proměnil 
penaltu. Tým Václavovic ucítil šanci a po dvou 
chybách v obraně v závěru utkání srovnal na 
3:3. O výsledku tedy musely rozhodnout pe-
nalty. V těch byli šťastnější domácí.

Mistrovská utkání st. žáků
Svinov –  SK Šenov 1:5 
SK Šenov – Třebovice 0:2
Tým starších žáků sehrál v domácím prostředí 
velmi dobré utkání. Kluci od začátku hráli vý-

borně, jen se jim nedařilo v koncovce. Přesto 
byl trenér s výkonem mužstva spokojen.

Mistrovská utkání dorostu
Třebovice – SK Šenov 5:0
Ludgeřovice – SK Šenov 10:3

Mistrovská utkání mužů
SK Šenov – Václavovice 1:5 
SK Šenov – Dolní Lhota  2:3
Michálkovice – SK Šenov 1:2

SK Šenov – mladší žáci SK Šenov – starší žáciSK Šenov – tým U9
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KOCOUREK JOSEF vám nabízí:
čištění koberců, sedacích souprav, autosedaček,

půjčování stroje KARCHER, mytí oken.
Tel.: 606 363 300, 731 490 561.

EKOLOGICKY, CHYTŘE, BEZPEČNĚ

• PUR STŘÍKANÉ IZOLACE
• FOUKANÉ IZOLACE 
• ZVUKOVÉ A KROČEJOVÉ 
    IZOLACE

 
• HYDROIZOLACE POLYUREA 
• INJEKTÁŽE VLHKÉHO ZDIVA
• REKUPERACE
• VZDUCHOTECHNIKA

» rychlé zateplení bez zbytečných starostí navíc «

Kontaktujte nás na: info@nejlepsi-izolace.cz                      606 609 809

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.

Potravinářská společnost Astrafood a.s. hledá zaměstnance 
OZZ/OZP do Šenova (Šachetní 1268): 

• pracovníky výroby, manipulační dělníky a skladníky.
Tel. kontakt: 605 237 395 nebo 603 943 540,

e-mail: personalista@astrafood.cz, hr.office@astrafood.cz
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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

Vážení spoluobčané, 
děkujeme za Vaši podporu politického seskupení 

„SPOLEČNĚ pro Šenov“
v komunálních volbách 2022. Vaší přízně si velmi vážíme.

Za MS ODS Šenov   Mgr. Martin Stolář

podzimní výlov 
19.11.2022 od 9.00 do 13.00

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

p. HoRváTHová
www.rybysenov.cz

oBČERSTvEní: 
SmAŽEný KApR + BRAmBoRový SAláT, 

RYBí HRAnClE, KARBEnáTKY,  pivo, limo, mEdovinA, 
SvAŘáK, SlivoviČKA, BECHER, pRo dĚTi ŠmoUlí KoKTEJl atd. 

pRo inFo volEJTE 737 959 458

pRodEJ RYB BEz omEzEní
Kosmetika Daniela

Daniela Grycmonová

773 710 077

Těšínská 139/301, Ostrava - Radvanice

Přijďte si užít relax a nechte se
hýčkat v mém kosmetickém salonu. 

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

služby pro menší s.r.o. a OSVČ.
          Volejte na tel.:  774 244 451        
E-mail: merkovahana@seznam.cz
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POTRAVINY NA LAPAČCE

V     nových prostorech  
Frýdecká 281, Lapačka

potraviny, uzeniny, chlebíčky, bagety, zákusky.

Specializovaná prodejna alkoholu

RUM, Whisky, Brandy, GIN

  ZÁSILKOVNA
    OTEVŘENO:

   Pondělí až pátek 06:00 až 17:00 hodin
   Sobota 07:00 až 11:00 hodin

Prodám 150 ks roxor průměr 12 mm x 2000 mm. Cena 55 Kč/ks. 
Dále 2 ks nosník U 160 x 3000 mm. Cena 1700 Kč/ks. 
Tel.: 792 367 999. VÝLOV RYBNÍKU

PRODEJ ŽIVÝCH RYB
kapr, amur, tolstolobik, pstruh, štika, sumec, lín a jiné

Výlov a prodej: 19. 11. 2022 od 8.00 - 16.00 hod.
Naproti mlýnu v Šenově - ul. U Rybníků (pod ČSAD rybník u hlavní cesty). 

Ryby zabíjíme, kucháme a stahujeme. Občerstvení u výlovu zajištěno.

Tel.: 739 522 911www.prodejrybsenov.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

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 listopad 10% slevy na MELÍROVÁNÍ!!!

U nás nečekáte, bereme ihned ☺

Šenov, Těšínská 288,
Šenovská dopravní společnost

Tel: 776 416 694
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KNIHOVNA & ŠENOVSKÉ MUZEUM

 

KNIHOVNA & ŠENOVSKÉ MUZEUM 
Vás zve na slavnostní vernisáž prodejní výstavy 

SVĚTLEM OBRAZŮ – EVA FALDYNOVÁ 
 

➢ KDE: Stará škola Šenov (ul. Kostelní č. 128 ) 
➢ KDY: 4. listopadu 2022 v 17 hodin   
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Vážení čtenáři a návštěvníci muzea, dovol-
te nám, abychom Vás informovali o námi 
připravovaných akcích. V měsíci listopadu 
nás čeká hned několik událostí. Dne 4. lis-
topadu jste srdečně zváni na slavnostní 
vernisáž prodejní výstavy obrazů paní Evy 
Faldynové ze sousedních Václavovic (viz 
pozvánka). Ve spolupráci s Farním sborem 
Slezské církve evangelické augsburského 
vyznání v Havířově – Bludovicích proběh-
ne dne 6. listopadu v kapli na Sedlákách v 
Šenově v 11 hodin mše za zesnulé spoje-
ná se vzpomínkou na založení této kaple a 
kulturním programem. Dále bychom Vás 
chtěli pozvat na tyto akce. Na 9. listopadu 
jsme pro Vás v rámci festivalu Den poezie, 
který je letos věnovaný stému výročí na-
rození básníka Jana Skácela, připravili lite-
rární pásmo. Tato akce je zároveň spojena 
se slavnostním odhalením sochy, kterou 
vytvořil náš šenovský umělec pan Oldřich 

Harok – viz pozvánka na str. 7. Další akce 
se uskuteční dne 30. listopadu – bude to 
Černá hodinka s  Milanem Zachou Kuče-
rou (viz pozvánka str. 7). A pro ty, kteří dají 
přednost jemné kráse „Herdulek“, jsme 
hned následující den připravili výstavu 

„Půvab krajky v proměnách roku“, kterou 
svým vystoupením doprovodí pěvecké 
uskupení Slavíci z Horní Suché. 

    Simona Slavíková, ředitelka 



ANKETA O VYUŽITELNOSTI NEMOVITOSTÍ VE MĚSTĚ
Vážení občané Šenova, 

obracíme se na Vás s žádostí o vyjádření vašeho názoru k záměru zastupitelstva města koupit nemovitosti, které 
jsou v současné době nabízeny v Šenově k prodeji, a to vyplněním dotazníku. Máte možnost vyjádřit svůj názor jak 
ke koupi, tak hlavně k následnému využití předmětných nemovitostí. Budeme rádi, když se s námi podělíte o vaše 
myšlenky a nápady. Výsledek dotazníku bude sloužit jako podklad pro další rozhodování zastupitelstva města. Na 
pořízení nemovitostí má město Šenov vlastní finanční zdroje. 

Věnujte, prosím, několik minut svého času na vyplnění této ankety. Dotazník můžete vyplnit elektronicky do 
15.11.2022. Odkaz na vyplnění dotazníku naleznete na webových stránkách města: www.mesto-senov.cz.

Vyplněný dotazník v  listinné podobě odevzdejte do 15.11.2022 na podatelně Radnice nebo vhoďte do poštovní 
schránky města před vstupem do Radnice (schránka připevněna vpravo na stěně před vstupními dveřmi Radnice).

1. Mělo by město Šenov zakoupit nemovitost restaurace Horakůvka na ul. Hlavní včetně sousedních pozemků, 
a tím si zajistit dostatečně velký sál pro pořádání kulturních a společenských akcí města, příspěvkových organi-
zací (ZŠ, MŠ, ZUŠ či Šenovského muzea) či spolků? Celková rozloha pozemků je 4 067 m2.

 Ano

 Ne

2. Jaké by mělo být využití nemovitosti Horakůvka, pokud by ji město zakoupilo?

 Hledat nájemce, který by pokračoval v provozování restaurace a zároveň by umožnil za určitých podmínek 
pořádat v sále kulturní akce města, příspěvkových organizací či spolků.

 Využívat budovu a sál pro potřeby města, příspěvkových organizací či spolků s možností pronájmu dalším 
osobám, bez zachování chodu restaurace.

 Jiné: 

3. Zkuste nám vlastními slovy stručně popsat, co si o nákupu budovy restaurace Horakůvka městem myslíte?

http://www.mesto-senov.cz


4. Další nemovitostí, která je na prodej, je budova bývalých potravin na Lapačce. Jednou z výhod této koupě pro 
město je scelení pozemků od MŠ až po ulici Frýdeckou do majetku města. Pozemky bude následně možno vy-
užít pro další aktivity města. Celková rozloha pozemků je cca 3045 m2. Nevýhodou je špatný stav budovy. Bude 
se posuzovat, zda se vyplatí budovu rekonstruovat nebo raději provést demolici. 

 Mělo by město Šenov zakoupit budovu bývalých potravin na Lapačce (ul. Frýdecká) včetně sousedních pozem-
ků?

 Ano

 Ne

5. Jaké by mělo být využití pozemků či nemovitosti na Lapačce, pokud by budovu bývalých potravin město zakou-
pilo? Co by zde mohlo vzniknout? Co by se zde mohlo postavit?

 
 

6. Zkuste nám vlastními slovy stručně popsat, co si o nákupu budovy bývalých potravin na Lapačce městem mys-
líte?

 
 

7. Jste občan s trvalým pobytem v Šenově:

 Ano

 Ne

8. Pokud ano, ze které části Šenova jste?

 Lapačka

 Podlesí

 Sedláky

 Šenov - střed

 Škrbeň

 Volenství

 Vráclav

 Jiná:  

9. Pohlaví:

 Muž

 Žena

10. Vaše věková skupina:  

 do 18 let

 19 – 30 

 31 – 40 

 41 – 64 

 65 a více let

11. Jméno a příjmení (nepovinné): 


