
Vážení spoluobčané,
ještě v nás doznívá atmosféra vánočních svátků, kdy měla většina z nás 
příležitost v kruhu svých nejbližších alespoň na několik dní zastavit ko-
lotoč všedních dní naplněných povinnostmi a starostmi a už je tu Nový 
rok.
Nový rok není jen údaj v kalendáři, ale pro každého z nás znamená i za-
čátek nových plánů, předsevzetí a určení si nových cílů, které bychom 
během nastávajícího roku chtěli uskutečnit v soukromém i pracovním 
životě. 
Nový rok je čas ohlédnutí se zpět a zhodnocení toho, co jsme minulý 
rok zažili, vykonali nebo nestihli udělat. Podívejme se zpět na konec mi-
nulého roku, kdy v září 2022 bylo zvoleno nové zastupitelstvo města. 
Na ustavujícím zastupitelstvu města se řešilo mimo jiné zajištění kultur-
ního sálu pro potřeby města. Zastupitelé schválili záměr koupě budovy 
bývalé restaurace Horakůvka a toto se podařilo dotáhnou do zdárného 
konce schválením kupní smlouvy. Po zápisu budovy do katastru nemo-
vitostí město může začít hledat nájemce budovy, který bude restauraci 
nadále provozovat.

vánoční koncert Martina Chodúra. Dále bylo uspořádáno vánoční se-
tkání seniorů v Domě s pečovatelskou službou, kde kulturní program 
zajistila ředitelka šenovského muzea paní Simona Slavíková se svými 
kolegy. Poslední akcí, kterou město organizovalo, bylo zajištění kultur-
ního programu pro náš šenovský Senior klub. Vystoupení umělců v po-
době moravských a slovenských písní se snad všem zúčastněným líbilo.

pokračování na str. 2

Setkání Senior klubu na Radnici

Vánoční koncert Martina Chodúra

Setkání Senior klubu na Radnici

Zároveň město koncem roku zorganizovalo pro své občany několik 
kulturních akcí. Pojďme si je v krátkosti připomenout. Město uspořá-
dalo za pomoci kulturní komise, příspěvkových organizací, Aktivu pro 
občanské záležitosti či spolků akce jako jsou setkání sedmdesátníků, 
Mikulášskou nadílku pro nejmenší děti, Rozsvícení vánočního stromu, 



2 
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 1/2022

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Rozloučili jsme se …
Pavel Najvárek Miluše Poledníková

Nejmladší občánci města
Anna Klegová

V měsíci lednu 2023 oslaví významná životní jubilea tito šenovští občané:
DANUŠE BANASINSKÁ

VLASTISLAV BAŠÁTEK

BOŽENA BEDNÁŘOVÁ

VLADIMÍR BLAŽEK

ANNA CALTOVÁ

PETR ČÁSTEČKA

MILUŠE EŠTOČÁKOVÁ

JAROSLAV GÁLEK

IVANA GRYGERKOVÁ

JAN HAVLÍČEK

JARMILA HORÁČKOVÁ

STANISLAV HRADIL

ANTONÍN KAUBA

ANNA LIPINOVÁ

ALBERT MAREK

JIŘINA MOKROŠOVÁ

JIŘÍ PAĎOUREK

JIŘINA PANTÁKOVÁ

Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast.

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 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

Antonín Gelnar

Marie Guňková

Tereza Chamrádová

Elena Cholevová
K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.
Dne 12. ledna 2022 vzpomeneme nedožitých

55. narozenin našeho syna, bratra
Rostislava Smetany.
Maminka, bratr s rodinou.

Věra Matejková Marta Kovalčíková

MARIE PAVLICOVÁ

PETR PAVLOVIČ

MARIE PÁNOVÁ

MARIE SKUPNÍKOVÁ

JARMILA SOCHORKOVÁ

DÁŠA STŘÁDALOVÁ

PETR SYSLO

MARTA ŠIGUTOVÁ

JÁN ŠKODA

RŮŽENA ŠKUTOVÁ

RŮŽENA ŠPETÍKOVÁ

ZDEŇKA ŠPETÍKOVÁ

JINDŘIŠKA ŠUSTKOVÁ

MARIE TĚLECKÁ

DÁŠA TRNKOVÁ

MÁRIA ULEHLOVÁ

DRAHOMÍRA VAŠÍČKOVÁ

Anna Mastiliaková

Patrik Michna

Život jsi miloval a chtěl jsi s námi žít,
ale osud k Tobě krutý byl a nechal

Tě odejít …….
Narozeniny s námi neoslavíš více,

však na památku Ti vždy bude
hořet svíce ….

Dne 6. ledna 2023 vzpomeneme nedožité
81. narozeniny pana Antona Krajča,

našeho dědečka a pradědečka,
který náhle odešel v květnu 2021.

Vzpomíná Alena a vnuci Radka a David 
s rodinami.

A jaké jsou plány města pro rok 2023?

Vánoční koncert Martina Chodúra

Pokročit ve výstavbě chodníku na ulici Škrbeňská až k odbočení na ulici 
Okružní. Vybudovat parkoviště za Hasičským domem a chodník na ulici 
Hasičská od silnice II/473 směrem k tělocvičně ZŠ. Na jaře vyasfaltovat 
ulici K Hájence, kde je již dokončená kanalizace. Kromě této komunika-
ce asfaltovat ulice Rolní, U Lesa, kde zatím tento povrch není a ve vy-
braných úsecích provést opravu povrchu na ulicích U Hřiště, Škrbeňská, 
Březůvka. Město má vyhrazeny prostředky také na případné další náku-
py pozemků a nemovitostí do majetku města. Plánujeme rozšířit počty 
herních prvků pro nejmenší děti v areálech města.
Co se týče přípravy projektů, probíhá projektování nového náměstí 
a parkoviště u MŠ Lipová, jsou připravovány studie rozšíření kapacit MŠ, 
byla podána nová žádost o dotaci na výstavbu cyklolávky aj.
Dovolte mi, abych Vám všem touto cestou popřál jménem zastupitel-
stva a zaměstnanců města i jménem svým pevné zdraví, osobní štěstí, 
mír a lásku v novém roce. 

Ing. Tomáš Holuša, starosta

Dne 5. 1. 2023 oslaví 92. narozeniny
paní Růžena Škutová.

Celá rodina a známí přejí všechno nejlepší.
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 ČINNOST SAMOSPRÁVY
2. zasedání zastupitelstva města konané dne 
22.11.2022

 schválilo Akční plán investičních akcí v roce 2023

 schválilo závazný metodický pokyn k  provádění změn roz-
počtu v roce 2023 s převedením pravomocí na radu města dle 
předloženého návrhu

 souhlasilo s  uplatněním práva zpětné koupě pozemků p.  č. 
1026/1, 1026/2, 1026/10, nacházejících se v katastrálním území 
Šenov u Ostravy, u společnosti Green Delacates, s.r.o.

3. schůze rady města konaná dne 29.11.2022

 vzala na  vědomí návrhy rozpočtů příspěvkových organizací 
na  rok 2023 a  návrhy střednědobých výhledů rozpočtu pří-
spěvkových organizací na r. 2024 - 2025

 schválila rozpočtová opatření č. 47 – 50/2022

 schválila Plán práce rady města Šenov na rok 2023

 určila termíny obřadních dnů na rok 2023 na úředně určeném 
místě, tj. v obřadní síni v budově Radnice, ve kterých nebude 
vybírán správní poplatek

tajem.

Pořízení vozidel na alternativní pohon pro pečovatelskou službu v Šenově
EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program

Město Šenov v  roce 2021 uspělo se žádostí 
o  dotaci na  projekt pořízení dvou elektro-
mobilů pro pečovatelskou službu v  Šenově. 
V letošním roce v měsíci červnu byl první vůz 
předán do užívání pečovatelkám a druhý vůz 
v měsíci listopadu. Tyto vozy pečovatelky vy-
užívají zejména k zajištění pečovatelské a te-
rénní služby v Šenově. Elektromobily jsou pro 
jmenované služby nezbytnou a  nepostrada-
telnou pomůckou, díky které se dostane po-
moc ke všem, zejména k imobilním klientům, 
jež potřebují pomoc doma v přirozeném pro-
středí. Hlavním cílem projektu je zvýšení míst-
ní a  časové flexibility pracovníků sociálních 

MP Šenov:  604 128 113

Policie ČR:  604 127 288 

Tísňová linka:  156, 158

E-mail: mpolicie@mesto-senov.cz  

INFORMACE – ZPRAVODAJSTVÍ

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

M. Kretek, velitel MP

20.11. Podnapilého muže, kterému došly 
síly na  cestě domů z  jedné místní restaura-
ce, po  ránu vyčmuchal pes, který štěkotem 
o něm dal vědět svému majiteli. Ten vyrozu-
měl strážníky, kteří muže „rozcvičili“ a ten pak 
mašíroval štandopéde k domovu. 

20.11. Na chvíli zaparkoval vozidlo před jed-
nou místní restaurací, neuzamkl a nechal ho 
nastartované. Této příležitosti využil zloděj, 
který s  vozidlem odjel. Z  lupu se neradoval 
dlouho a byl zakrátko Policií ČR dopaden.

20.11. V nočních hodinách u jednoho z domů 
došlo k  neshodám s  následnou rvačkou ně-
kolika osob. Na  místě zůstala jedna zraněná 
osoba, které strážníci poskytli první pomoc 
a kterou předali do péče přivolaným zdravot-
níkům. Věc šetří Policie ČR.

25.11. Bohužel na nově osazené soše před še-
novským muzeem došlo k  jejímu poškození. 
Díky kamerovým záznamům se podařilo viní-
ka zjistit. Všichni zúčastnění se poté dohodli 
na řešení škodné události.

25.11. V  jedné místní prodejně se zdržoval 
zanedbaný muž. Strážníci kontrolou zjistili, že 
se jedná o bezdomovce ze sousedního města. 
Muži doporučili využívat k  odpočinku jiných 
míst. Později jej strážníci ještě zjistili v centru 
města, kde se obracel na kolemjdoucí s žádos-
tí o peníze na autobus. 

3.12. Nenechávejte volně dostupné věci 
na zahradách, raději je uschovejte do uzamy-
katelných garáží, kůlen atd. Věci takto pone-
chané na  očích jsou lákadlem „výzvou“ pro 
zloděje. O  tom se přesvědčil majitel jedné 
nemovitosti, kterého „nezvaný host“ navštívil.  

služeb. Nové vozy budou tedy sloužit k zajiště-
ní pečovatelské služby.
Pečovatelská služba pomáhá prostřednictvím 
svých služeb seniorům a  občanům se zdra-
votním postižením přes nepřiznivé sociální 
a zdravotní situace v domácím prostředí.
Dalším cílem je zlepšení ovzduší ve městě Še-
nov.
Projekt s  názvem „Pořízení vozidel na  alter-
nativní pohon-Město Šenov“ byl spolufi-
nancován z  dotace výzvy č. 101 Integrova-
ného regionálního operačního programu 
CZ.06.6.127/0.0/0.0/ 21_124/0016672 .

Bc. Eliška Červenková, 
vedoucí pečovatelské služby

5.12. V nočních hodinách došlo na silnici I/11 
u výjezdu na Šenov k dopravní nehodě vozi-
dla, které narazilo do  velké směrové návěsti 
pro odbočení. Nehoda se obešla bez zranění. 
Věc šetří Policie ČR.
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Sběrný dvůr města Šenov, ul. Na Sedlácích

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, 
posekanou trávu, listí, zbytky rostlin, listy a  kořeny zeleniny, 
plevele, květiny, seno, drobné větvičky z  ořezů živých plotů, 
pařezy nejsou 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.

Otevírací doba sběrného dvora na ul. Na Sedlácích v lednu 2023
03.01. úterý od 14:00 – 17:45 hod. a 07.01. sobota – od 09:00-12:00 
hod.  
17.01. úterý od 14:00 – 17:45 hod. a 21.01. sobota – od 09:00-12:00 
hod. 
 

Otevírací doba od 03.02. do 16.12.2023
Úterý, pátek: 14:00 – 17:45 hod.
Středa:  12:00 – 19:00 hod. 
Sobota: 09:00 – 12:00 hod.

Nosnost plastové nádoby na směsný komu-
nální odpad (černá) o velikosti 240 l je dle vý-
robce 96 kg. Nádoby nesmí být přetěžovány 
(odpad v nich jakkoli hutněn). Při překročení 
uvedené hmotnosti nebude nádoba vyve-
zena. Za případné poškození nádoby v sou-
vislosti s jejím přetížením nepřebírá svozová 
firma ani město Šenov zodpovědnost.

UPOZORNĚNÍ
Důležité upozornění pro vlastníky soukromých pozemků 
(komunikací). V  případě, že nebude soukromý pozemek - 
komunikace v  den svozu odpadu upraven (odstraněn sníh 
nejpozději v 6 hod. ráno) pro vjezd popelářského auta, bude 
zapotřebí umístit popelnice k nejbližší veřejné komunikaci.

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 odpadech.

Vodné, stočné na rok 2023
Ceny vodného Kč/m3 pro odběratele pitné 
vody z vodovodu:

bez DPH včetně DPH 10%

vodovod Šenov-Lapačka 49,17 Kč 54,08 Kč

vodovod Šenov - Václavovická 54,54 Kč 59,99 Kč

Šenov, prodloužení vodovodu do  ul. 
Do Dědiny

54,54 Kč 59,99 Kč

vodovod Šenov – Šenovská 54,54 Kč 59,99 Kč

Severomoravské vodovody a  kanali-
zace Ostrava a.s.

54,54 Kč 59,99 Kč

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 44,33 Kč 48,76 Kč

Ceny stočného Kč/m3 pro odběratele připoje-
né na kanalizaci:

bez DPH včetně DPH 10%

Šenov-JIH 53,21 Kč 58,53 Kč 

Šenov-Sever rozšíření 53,21 Kč 58,53 Kč

Alejský dvůr-kanalizační stoky 53,21 Kč 58,53 Kč

Severomoravské vodovody a kanali-
zace Ostrava a.s.

53,21 Kč 58,53 Kč

Ostravské vodárny a kanalizace a.s. 43,89 Kč 48,28 Kč
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OZNÁMENÍ
o době a místě konání volby prezidenta České republiky

Starosta města Šenov dle § 34 odst. 1 zákona písm. a) a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě prezidenta 
republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

1. Volba prezidenta republiky se uskuteční:
 dne 13. ledna 2023 od 14:00 – 22:00 hodin a
 dne 14. ledna 2023 od 08:00 – 14:00 hodin.
 Případné druhé kolo volby prezidenta republiky:
 dne 27. ledna 2023 od 14:00 hod. do 22:00 hod. a
 dne 28. ledna 2023 od 08:00 hod. do 14:00 hod.

2. Místem konání volby prezidenta pro okrsky č. 1, 2, 3 a 4 jsou místnosti pro hlasování 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, Záb-
latí, 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 Vý-
sluní, 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, Pro-
střední, 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 petřvald-
ská, 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).

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem volby prezidenta hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič 
může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 

 V případě konání 2. kola volby prezidenta obdrží volič hlasovací lístky ve volební místnosti ve dnech vo-
leb.

Ing. Tomáš Holuša
starosta
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KNIHOVNA & ŠENOVSKÉ MUZEUM
Milí příznivci naší knihovny a  muzea, nejprve mi dovolte, abych Vám 
jménem celého kolektivu popřála šťastný vstup do nového roku 2023. 
Zároveň Vás chci informovat o změně otevírací doby:

Pondělí od 8 do 16,30 hod.;
úterý od 13 do 16,30 hod.;
středa  zavřeno; 
čtvrtek od 8 do 13 hod.;
pátek od 13 do 17,30 hod. 
a sobota pouze první v měsíci od 7,30 do 10,30 hod.

Mimo otevírací dobu je možné navštívit muzejní výstavy a  expozice 
kdykoli po telefonické domluvě. Výstavy - obrazy paní Evy Faldynové 
a Paličkované krajky - budou otevřeny do konce měsíce ledna 2023.
Zároveň Vás srdečně zveme na  mimořádnou přednášku –  pozvánka 
na zadní straně Oběžníku. 

Další informace na našem webu – www.senov.cz

 Simona Slavíková, ředitelka 

DĚTSKÝ KARNEVAL SK RELAX 

SO 

 
16:00 

LED.

21 
VEMTE DĚTI   

A PŘIJĎTE SI 

K NÁM UŽÍT 

SPOUSTU 

ZÁBAVY 

AKCE SE KONÁ  

V HOSPODĚ 
HORIZONT 

CENA VSTUPENEK 
JE: DÍTĚ 50,- 

DOSPĚlÍ 80,- 

PRODEJ 
VSTUPENEK BUDE 
NA MÍsTĚ  (OMEZENÝ 

poČ et)

JÍDLO A PITÍ JE MOŽ NÉ 
SI ZAKOUPIT  

TĚŠÍME SE NA VÁS

Klubka přeje vám i vašim blízkým

příjemné prožití vánočních svátků

a v novém roce pevné zdraví, mnoho štěstí

a spoustu radostných okamžiků.
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Mikulášská sbírka 2022
Šenované se opět semkli, aby pomohli a  na-
plnili náš společný prostor soucitem. Kdy taky 
jindy konat dobré skutky než ve vánoční čas. 
Je skvělé, že dokážeme táhnout za jeden pro-
vaz a výsledek mikulášské sbírky je toho důka-
zem. Děti i dospělí z obou školek, první i druhý 
stupeň ZŠ, pracovníci městského úřadu, ku-
chařinky z  jídelny i  učitelstvo našlo ve  svých 
domácích trezůrcích dost zlaťáků, aby se o své 
bohatství mohli podělit. 
Celkem jsme nasbírali neuvěřitelných 
30 504 Kč! Sbírku zorganizovali žáci 9. ročníku 
se svými třídními učiteli a opravdu si dali zále-
žet. Čerti smrděli sírou na sto honů, andělé poletovali sem a tam a Mikulášové moudře a spoko-
jeně přikyvovali, když mohli — jako již po mnoho staletí — děti obdarovávat. 
A kdo že je ta vzácná osůbka, pro kterou jsme vyměnili pohodlí školních lavic a vyrazili do prosin-
cového nečasu? Maruška přeci! Dívenka, která tuto akci provází již mnoho let. Malý poklad, který 
jí i díky vám můžeme poskytnout, ji pomůže s nelehkým údělem. Spousta dětí se nás ptala, kdo 
to ta naše Maruška je. Chtěl bych připomenout, že Maruška je 13letá slečna s diagnostikovanou 
DMO spastickou kvadruparézou. Nebudu vás zatěžovat odbornými termíny. V případě, že vás 
Maruška zajímá, informace najdete na www.maruskakucerova.cz. Případně můžete tuto silnou 
rodinu sledovat i na Instagramu www.instagram.com/mytriadmo. Každá pomoc a podpora se 
vždy hodí. 
Za ZŠ Šenov děkujeme všem přispěvatelům, i díky vám můžeme konat dobro. 

Mgr. Chrástek J.

ZŠ INFORMUJE

Beseda s Městskou policií Šenov v 9. C
Dne 15.11. navštívili naši třídu v  hodině ob-
čanské výchovy zástupci  Městské policie Še-
nov. Připravili si pro nás prezentaci a povídání 
ohledně trestných činů, protože většina třídy 
už má 15 let, a  je tedy již za  své činy zodpo-
vědná.  Následně se diskuze stočila na  téma-
ta drog, cigaret, sebeobrany. Žáci se zajímali 
i o další témata. Osobně mě tato hodina vel-
mi bavila. Dozvěděla jsem se spoustu nových 
věcí.  

za 9. C Lenka Filipová

Soutěž “Objektiv 2022”
Na podzim jsme se s žáky třídy 7. D a 7. A zú-
častnili krajského kola  kreativní soutěže “Ob-
jektiv 2022”, kde nás zaujalo téma řemeslné 
tvorby, příroda kolem nás. Soutěž pořádalo 
Středisko volného času, Ostrava. Jelikož pří-
rodního materiálu je spousta, žáci se mohli vy-
řádit a ukázat svou tvořivost. Pracovali ve sku-
pinách a jejich nápady byly úžasné, někteří se 
inspirovali i pohádkovými motivy.
Soutěž hodnotila odborná porota Moravsko-
slezského kraje a naše dílo je zaujalo natolik, 
že jsme tuto soutěž vyhráli. Organizátoři nás 
ocenili krásnými cenami a  žákům tímto moc 
děkujeme a blahopřejeme.

        Petra Jandová 

Šenov - Brno - Egypt a zpět ...

Žáci 8. A se v úterý 22.11. přenesli do doby starověkého Egypta. Na výstavě Tutanchamon v Brně  
jsme společně zhlédli repliky vzácných pohřebních předmětů, pohřební schrány a samotný sar-
kofág. Vrcholem jistě byla jedna z  nejznámějších staroegyptských památek - faraonova zlatá 
maska.

A. Borová, K. Polášková

Poděkování
Také v  letošním roce přispěly vánoční stro-
mečky firmy Pavla Zápalky ke krásné adventní 
pohodě na naší základní škole. Majiteli srdeč-
ně děkujeme a přejeme jemu i všem zaměst-
nancům firmy mnoho osobních i  pracovních 
úspěchů.

ZŠ Šenov
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MŠ INFORMUJE

Co je nového v mateřské škole

SK ŠENOV
Zimní příprava týmů SK Šenov na jarní část sezóny

SK Šenov – tým ml. žáků

SK Šenov – tým U9

Po  podzimní části se všechny týmy zapojily 
v  listopadu do  zimní přípravy. Týmy U7, U9  
a U11 pod vedením trenérů a trenérek trénují 
vždy 1 týdně v tělocvičně ZŠ Šenov střed. Tré-
ninky probíhají formou her a cvičení s míčem. 
Na konci tréninku hrají kluci a holky fotbálek. 
Týmy U7 a  U9 sehrály na  začátku prosince 
malý přípravný turnaj, kde si hráči vyzkoušeli 
své fotbalové dovednosti. Po skončení turnaje 
je čekala sladká odměna. Tým U9 ještě v  po-

lovině prosince odehrál přátelské utkání s tý-
mem Vratimova, a přestože prohrál, trenér byl 
s hrou spokojen.
Týmy mladších žáků, starších žáků a dorosten-
ců se od  listopadu připravují na  umělé trávě 
u  ZŠ Šenov střed. Pokud počasí neumožňuje 
absolvovat trénink na hřišti, hráči mají naplá-
nován kondiční běh. V  lednu a  únoru hráče 
čekají přípravné zápasy na umělé trávě nebo 
v tělocvičně.

Také muži SK Šenov se připravují na jarní část 
sezóny. Trénují převážně venku. Jejich trénin-
ky se skládají z kondičních cvičení a tréninků 
na  umělé trávě v  okolních městech. V  únoru 
absolvují několik přípravných utkání, aby byli 
připraveni na březnové mistrovské zápasy.
Všem fanouškům SK Šenov bychom chtěli 
poděkovat za přízeň a také jim popřát šťastný 
nový rok 2023.

V rámci projektu jsme mohli navázat meziná-
rodní spolupráci s  mateřskou školou v  Rabči 
na Slovensku. Vzájemné setkání bylo velmi in-
spirativní a příjemné. Nejprve navštívili sloven-
ští učitelé a děti naší školku v Šenově a násled-
ně jsme se jeli podívat my do Rabči. Pro děti 
i  dospělé byl z  obou stran připravený pestrý 
program v  souladu s  tématem ,,Labyrint pří-
rody“. My jsme například na Slovensku shlédli 
pohádku, kterou pro nás hrály děti z MŠ Rab-
ča, pekli jsme koláčky, sledovali jsme věci pod 
elektronickým mikroskopem, nebo se děti 
seznámily s životem slepic. Děti ze Slovenska 
si zase u  nás například upekly chleba, zašly 
do lesa za myslivcem a jeho pejskem, udělaly 

si ovocné mlsání, nebo vyzdobily dýně. Pano-
vala skvělá atmosféra a všichni jsme si to moc 
užili. Těšíme se na další setkání a spolupráci ☺.
SRPŠ na Lapačce dětem a rodičům, ve spolu-
práci s učiteli, připravilo Halloween, který děti 
prožily napříč celým dnem. Všichni si den užili 
a já děkuji sdružení za jejich aktivní přístup.
Na závěr bych ráda poděkovala všem organi-
zacím města za dosavadní skvělou spolupráci. 
Moc děkuji také všem svým zaměstnancům 
a kolegům za samostatnost, kreativitu a skvěle 
odvedenou práci. A všem v našem městě pře-
ji hodně zdraví a  hlavně hodně usměvavých 
a milých lidí kolem sebe ☺. 

M. Michálková



9 
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 1/2023

SPORTOVNÍ KLUB LAPAČKA INFORMUJE

OREL Jednota Šenov uskutečnila v  sobotu 19. listopadu 2022 turnaj 
ve stolním tenise „Orelský míček“ a to již 24. ročník. Byl součástí Dne sportu 
pro každého se soutěžemi ve sportovní všestrannosti. Obě části akce byly 
určeny pro všechny věkové kategorie. Za nejlepší výkony byli odměněni 
a oceněni tito účastníci:

Sportovní všestrannost
mladší žákyně starší žákyně dorostenky, 

ženy 
1. Amálka Zajíčková 1.Kateřina Stavino-

hová
1. Helena Drozdová

2. Barbora Reven-
dová

2. Jana Drozdová

3. Michaela Hessová 3. Pavla Blažková  

mladší žáci starší žáci dorost, muži
1. Benjamin Přibyl 1. Jakub Kutáč 1. Jaromír Gryžboň
2. Jan Zajíček 2. Antonín Kříž 2. Jarmil Kotlář
3. Nikolaj Chodanič 3. Jakub Hess 3. Jan Vašíček

V  kategorii předškolních byli nejúspěšnější Antonín Zajíček, 
Michaela Bartečková, Ondřej Pelíšek a Dominik Barteček.

Stolní tenis
mladší žákyně dorostenky, ženy

1. Michaela Hessová 1. Helena Drozdová
2. Barbora Revendová 2. Helena Sládková
3. Tereza Revendová 3. Petra Kutáčová

mladší žáci starší žáci dorost, muži
1. Jan Zajíček 1. Jakub Kutáč 1. Josef Surý
2. Benjamin Přibyl 2. Jan Kyška 2. Jan Vašíček

3. Jakub Hess 3. Robert Pánek

Rovněž děkujeme za podporu naší činnosti Šenovské knihov-
ně a muzeu pod vedením p. ředitelky Simony Slavíkové.

A také děkujeme všem, kteří organizačně zajišťovali přípravu a průběh ce-
lého Dne sportu a Orelského míčku. 

Do nadcházejícího nového roku 2023 Vám všem přejeme hod-
ně porozumění, zdraví, pohody, Božího požehnání a štěstí. 

A rádi Vás uvidíme na našich akcích v příštím roce.

Orel jednota Šenov

ORELSKÝ MÍČEK

V pátek 20. 1. 2023 v 18.00 hodin
se uskuteční v restauraci Na Lapačce
VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
Sportovního Klubu Lapačka, z.s. 

Zve výbor SKL
www.sklapacka.cz

Skvělý taneční večer.
V sobotu 21. 1. od 19 h.

Hrajeme, tančíme, učíme 
vše. Oděv stylový.
Místenka 250,-Kč.

Rezervace:
702 914 717

Pořádá spolek
Palas dance.

ZVEME VŠECHNY DĚTI OD 3 LET NA 
SUPER KARNEVAL V MASKÁCH

Neděle 22. 1. 23 od 15 hodin.
Sál Šenov Lapačka.

Spousta tance, her, soutěží, 
balónkové show a tombola.

Místenka 150,- Kč.  
Rezervace na tel: 702 914 717.

Pořádá spolek Palas dance.
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INZERCE

Nabízím k pokácení vzrostlé jehličnany, vlastní pokácení a odvoz. 
Tel.: 603720736.

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

STANISLAV FUKALA - IT

✔ tvorba webových stránek
✔ návrh a kompletace sestavy PC
✔ vyčištění PC (hardware i software)
✔ vyčištění notebooku (software)
✔ opravy PC

Pod Školou 1959, Šenov
+420 777 276 199

 www.SF-IT.cz
info@SF-IT.cz
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Vyjádření k pozůstalostnímu řízení
vypracuje 

Marie Krušinová
603 530 963

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

tel.: 777 761 608
www.opdrevo.cz

MO KDU - ČSL  Šenov
Vás srdečně zve na 

LIDOVECKÝ PLES,
který se koná v pátek, 

27. ledna 2023
v restauraci
 „Na Lapačce“       

Začátek v 1900 hod.        

K tanci a poslechu
zahraje skupina „UFO“,

vystoupí taneční skupina “SMRŠŤ“
a čeká Vás i tombola

Předprodej vstupenek u důvěrníků 
 KDU-ČSL a na tel. 602 191 685
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Knihovna & Šenovské muzeum Vás zve na besedu: 

BYLI JSME 
V ZEMI KVĚTŮ 
Poutavé vyprávění Jaroslava Málka – přímého účastníka 

půlroční cesty Čínou před 70 lety. Beseda, film, čínské písně 
a skladby. Dokument k filmu Karel Kachyňa, Vojtěch Jasný. 

Průvodní slovo Karel Höger. 

Dne 10. ledna 2022 v 17 hod. v přednáškovém sále Staré školy. 
Knihovna & Šenovské muzeum, Kostelní č. 128 Šenov; tel. 552 321 847; www.senov.cz 

Volejbalový turnaj 
Po  dvouleté přestávce se 1. prosince uskutečnil v  tělocvičně další volejbalový turnaj 
o  pohár města Šenov. Turnaje se zúčastnilo 5 družstev, které na  základě dosažených 
výsledků obsadily následující pořadí:

1. Město Šenov  2. Hasiči Šenov  3. Učitelé ZŠ Šenov  4. Žáci ZŠ Šenov  5. SRPDŠ

Dosažené výsledky nebyly ani tak důležité. Podstatné bylo to, že jsme si mohli po letech 
opět společně zasportovat a u skvělého občerstvení probrat to, co koho zajímalo.

Ing. Jan Blažek, místostarosta


	_GoBack

