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Sport

Ohlédnutí za plesem města Šenov
Městský
ples
zaznamenal
v sobotu 22. února velkou účast
a vládla při něm dobrá nálada.
Na začátku přivítal místostarosta města všechny přítomné. Po
elegantním předtančení pana Michala Kozuba s partnerkou, kteří
předvedli jak standardní, tak latinsko-americké tance, parket zaplnili samotní návštěvníci plesu,
kterým hrála osvědčená kapela
LORD.
Program plesu byl ještě obohacen disco dance vystoupením
tanečního souboru PS DANCE
Petřvald a stepařským uměním
pana Mirka Spáčila.
Posledním organizovaným bodem programu bylo losování tomboly, kdy si majitelé slosovatelných vstupenek, na které se usmá-

lo štěstí, odnesli krásné ceny. Poté
se již hosté bavili a tančili do brzkých ranních hodin.
Poděkování za skvělou přípravu a organizaci plesu patří jak členům kulturní komise, tak zaměst-

nancům města, kteří se podíleli na
jeho zajištění.
Město Šenov také děkuje sponzorům za věcné dary do tomboly,
kterými byli: Lagron – pouťové
atrakce; MěPOS Šenov; Myslivci
Šenov Obecní; OQEMA; Prodej ryb
Michalec; Rehabilitační centrum
Šenov – MUDr. Kateřina Šochová; Restaurace Horakůvka; RPS
Czech s.r.o.; Zahrádkáři Šenov; Vinotéka Michaela Javorková; Wolfová Iveta – Centrum BeFresch;
Zahradnictví Lampart a Mec.
Věříme, že se našim hostům na
plese líbilo a že se společně setkáme na dalším ročníku plesu, a to
20. 2. 2021.
Ing. Tomáš Holuša místostarosta
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Městská policie hlásí
ZÁSAHY – INFORMACE – ZPRAVODAJSTVÍ
Přímé tel. číslo:
PČR Vratimov:
Tísňová linka:

604 128 113
604 127 288
156, 158

1. 2. – Na základě poznatků, kdy před několika
dny došlo k páchání trestné činnosti, strážníci na ulici Na Sedlácích o půl jedné v noci zjistili dvě podezřelé osoby odpovídající popisu. Osoby byly předány
přivolané Policii ČR.
2. 2. – Na ulici Václavovická před šestnáctou hodinou ležel v prostoru zastávky silně podnapilý muž.
Vzhledem ke svému stavu ani nevěděl, že se zranil.
Před příjezdem zdravotníků se o něj postarali strážníci, poté předán do jejich péče.
3. 2. – Kolem sedmé hodiny ranní došlo k loupeži
v autobuse jedoucího z Ostravy. Po zastavení autobusu v zastávce „Šenov – náměstí“ se dal pachatel na
útěk. Strážníci ve spolupráci s policisty prohledávali
přilehlé okolí. Po provedených úkonech, poznatků od
svědků a z kamerového systému se policii podařilo
zjistit pachatele, který čelí obvinění z loupeže.
3. 2. – Na podezřelou osobu upozornili městskou
policii všímaví obyvatelé našeho města. Na místo

E-mail:
Http:

mpolicie@mesto-senov.cz
www.mesto-senov.cz

byla okamžitě vyslána hlídka strážníků. Podle výpovědi svědků a kamerového záznamu se podařilo
identifikovat a následně zadržet tuto osobu, která se
i s lupem chystala opustit katastr města. Zloděje si
převzala (foto č. 1) přivolaná hlídka Policie ČR a díky
dalšímu šetření se podařilo PČR dopadnout i další
pachatele trestné činnosti. Od začátku letošního roku
jde již o několikátý pokus krádeže věcí ze zahrad
a domů. Řadu podezřelých osob se podaří odhalit díky
kamerovému systému. K jejich dopadení přispívají
také samotní občané, kteří si více všímají svého okolí
a ihned vyrozumí městskou policii. „Včasné oznámení
znamená větší šanci na úspěšný zákrok. Spolupráce
občanů je pro nás v tomto směru neocenitelná a velmi si ji vážíme“.
8. 2. – Prodejce informoval hlídku o pohybu podezřelé osoby, kterou si pamatoval z dřívějška. Dle popisu osoba spatřena v prostoru Radničního náměstí.
Kontrolou zjištěno, že se jedná o kriminálně závadovou osobu.
9. 2. – Chybný výklad slov při rozchodu páru
vzbudil v jedné z rozcházejících se osob obavu o život
té druhé. Ve spolupráci s policisty se do pátrání zapojili také strážníci. Pátrání bylo úspěšné a své jednání
osoba musela vysvětlit na policii.
10. 2. a 24. 2. – Silný vítr dorazil také do našeho
města. Strážníci ve spolupráci s hasiči museli vyjíždět k několika popadaným stromům (foto č. 2), které
spadly na dráty elektrického vedení, na silnice, na
objekty. Silný poryv větru si pohrál také s několika
kontejnery na tříděný odpad, které převrátil.

Foto č. 1
(pokračování na str. 6)

Foto č. 2
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Městská policie hlásí
„opilecká“ únava. Po provedených úkonech policie jej
strážníci doprovodili do místa bydliště.

(pokračování ze str. 5)
13. 2. – Okolo půlnoci na ulici Lesní strážníci zasahovali spolu s hasiči u požáru třech kusů plastových popelnic. Požár způsobil škodu také na plotu. Co
bylo příčinou, šetří policie.

l l l
Městská policie má zájem na vytvoření bezpečného a klidného prostředí pro každého obyvatele
města a na tom, aby žádný pachatel přestupku nebo
trestného činu nezůstal bez postihu.

19. 2. – O nezvaného hosta se nejednalo. Strážníci
kontrolou u novostavby na ulici Hasičská zjistili, že
se jedná o řidiče pracovního stroje, který se s ním
chystal odjet.

l l l
Pokud máte nějaký dotaz, postřeh, kritiku,
stížnost atd., můžete ji zaslat písemně na adresu:
Městská policie Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34
Šenov nebo na e-mail: mpolicie@mesto-senov.cz
M. Kretek, velitel MP

22. 2. – Kolem půl jedné v noci na ulici Václavovická si projíždějící řidič osobního vozidla všiml podnapilého muže, kterého na půli cesty domů přepadla
l

l

l

Prevence – BESIP
CHODCI jsou bez diskuse na našich silnicích
nejzranitelnější. Stále také dochází k nehodám, při
nichž si chodec neuvědomil nebezpečí rychle se blížícího auta. Právě proto je zakázáno přebíhat dálnici
nebo silnici pro motorová vozidla mimo přechody pro
chodce a v nepřehledných místech. Na prvním místě
je prevence a maximální snaha snížit riziko nehol

dy. Právě proto začala platit povinnost chodců mít
na sobě reflexní prvky v případech, kdy se pohybují
mimo obec nebo mimo místa s veřejným osvětlením
za snížené viditelnosti. To znamená nejen za tmy,
ale také například mlhy, hustého deště nebo sněžení,
zkrátka za jakékoliv špatné viditelnosti z důvodu nepříznivého počasí.
l

l

Beseda v Senior klubu Šenov
Městská policie Šenov opět zavítala mezi seniory
(foto č. 3), tentokrát jsme navštívili místní Senior
klub Šenov. Beseda byla zaměřena na téma podomní
prodejci, přicházející bez pozvání, šmejdi na telefonu
nabízející různé služby, zloději vydávající se za rodinné příslušníky s žádostí o finanční pomoc a také
o kapsářství, při kterém dojde k odcizení věcí či cen-

Foto č. 3
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ností, aniž si toho dotyčný všimne. Seniorům byly na
závěr rozdány reflexní bezpečnostní prvky a kapesní
osobní alarmy, které svým hlukem upozorní okolí na
problém.
Mile nás překvapila hojná účast seniorů na besedě
a těšíme se na další setkání.
Děkujeme.

ivot ve mìstì / MìÚ informuje

Evidence obyvatel
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA
V měsíci březnu 2020
oslaví významná životní jubilea tito šenovští občané
BALON KAREL
BUROŇOVÁ RŮŽENA
CALTA JOSEF
CICHOŇ BŘETISLAV
CITRONOVÁ LIBUŠE
ČECHOVÁ ANNA
ČERNOTOVÁ ALENA
GOLASOVSKÁ JINDŘIŠKA
HANUSEK JIŘÍ
HAVLÍČKOVÁ VLASTA
HELBICH LADISLAV
HRADILOVÁ MARIE
JANOŠKOVÁ ANEŽKA
KERIAKOS JOSEPH
KOLKOVÁ MARIE
KRESTOVÁ BOŽENA
KRIVČÍK FRANTIŠEK
KŘÍSTEK ALOIS
KUCHAŘOVÁ MARIE
KVASNIČKA PETR
KYŠKOVÁ ANTONIE
MALACHOVSKÁ ELIŠKA
NĚZGODA JAROMÍR
NOCIAROVÁ MILUŠE
PASTRŇÁK JOSEF
PIVKOVÁ MARIE
POLÁČKOVÁ ANNA
RUSNOKOVÁ ZDENKA
SLÍVA JAROSLAV
STRATILÍKOVÁ EVA
ŠLACHTA LIBOR
TĚŽKÝ KAREL
TOMISOVÁ ALENA
TUREČKOVÁ BOŽENA
URBANCOVÁ JIŘINA
URBANEC MIROSLAV
VÁCLAVÍK JAN
VEČEŘA VLADIMÍR
VICHERKOVÁ ZDEŇKA
ZAJÍCOVÁ LENKA
ŽERNÍČKOVÁ VĚRA
ŽÍDKOVÁ NADĚŽDA

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. 596 805 931) nebo ohlašovně
(tel. 596 805 938, 596 805 941) nejpozději do uzávěrky
Oběžníku (do 25. dne daného měsíce).
SO / T. Klimasová

Spoleèenská rubrika pro vás
Do ní mùete pøinášet blahopøání, podìkování,
oznámení nebo vzpomínku na své blízké.

Pro velikost rámeèku 8,5 x 3 cm jsou stanoveny ceny:
1 foto + text 150 Kè, 2 fota s textem 180 Kè, pouze text bez
foto 100 Kè. Uzávìrka pøíspìvku je stejná jako pro inzerci,
tj. 25. dne v mìsíci, na správním odboru – podatelna.

Nela Grygarová, Filip Kulhánek, Matyáš Michalec,
Sofie Kozlová, Rostislav Hellstein, Rozálie Špaková,
Vojtěch Kuchař
K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE
Ladislav Klakla, Vlasta Macurová, Marta Jancová,
Antonín Ožana, Jan Verlík
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast.
T. Klimasová / SO
Proč osud krutý byl a nestárneme spolu?
Proč nesedíš s námi u našeho stolu?
Na tyto otázky se odpovědět nedá
a srdce zraněné Tě stále marně hledá...
Dne 4. 2. 2020 jsme vzpomněli nedožité
64. narozeniny našeho drahého manžela,
tatínka, dědečka, pana

Josefa Rochla
ze Šenova

který náhle před 10 lety odešel od všeho, co měl rád.
S úctou a láskou vzpomínají
manželka Alena, děti Radka a David s rodinami a celá rodina.
Děkujeme všem, kteří spolu s námi vzpomenou.
OMLUVA redakce – vzpomínka měla být zveřejněna v únoru 2020.
Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut…

Dne 22. 3. 2020 vzpomeneme 10. výročí
úmrtí pana

Ladislava Ryšky
a zároveň si tento rok budeme připomínat
jeho nedožité 70. narozeniny.
S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 19. 3. 2020
uplyne 30 let, kdy nás navždy
opustil pan

Libor Šlosarčík
S láskou vzpomíná rodina.

Dne 29. 3. 2020 vzpomeneme
20. smutné výročí od úmrtí pana

Miloše Grochola
S láskou vzpomínají
manželka, dcera a syn s rodinami.
Děkujeme všem příbuzným, sousedům
a známým, kteří se přišli rozloučit s panem

Antonínem Ožanou

na jeho poslední cestě.
Zároveň děkujeme za projevenou soustrast
a květinové dary.
Zarmoucená rodina.
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Komunální odpad 2020
Samostatně přistavované kontejnery
(VOK)

BIO sudý týden v úterý (první svoz výjimečně ve středu 15. 4.)
Březová, Dlouhá, Do Dědiny, Dolní, K Hájence,
K Potoku, K Trati, Lesní, Na Výspě, Nad Olšinou,
Nová, Osadní, Petřvaldská – od ulice V Družstvu
směr Petřvald, Pod Šodkem, Provaznická, Rolní,
Smrková, Stará cesta, Stará petřvaldská, Strmá,
Škrbeňská, Těšínská, Topolová, U Garáží, U Mlýna,
U Panelárny, U Rybníků, V Družstvu, V Poli, V Úvozu, Záblatí

Svozové dny separačních nádob 2020

17. 3. a 15. 4. 2020 úterý
– PLAST
19. 3. a 17. 4. 2020 čtvrtek
– PAPÍR
BIO* sudý týden v pondělí (první svoz výjimečně v úterý 14. 4.)
Bartovická, Boční, Čalounická, Dědičná, Hasičská,
Hlavní, K Insuli, Kaštanová, Ke Statku, Kolmá, Kostelní, Krátká, Lipová, Mezní, Místní, Morušová, Na
Farském, Na Kopci, Na Přervalině, Na Sedlácích, Na
Spojce, Na Široké, Na Výsluní, Nad Dolinou, Obecní, Petřvaldská, Pod Čechem, Pod Křižovatkou,
Pod Školou, Prostřední, Radniční náměstí, Slepá, Sokolská, Souběžná, Spodní, Střední, Těšínská – od
rondlu směr Ostrava, U Alejského dvora, U Kaple,
U Školky, U Zahrádek, Úzká, Vilová, Vráclavská
(BIO*od benzinky po ul. Na Farském), Za Pomníkem, Zámecká, Ztracená

BŘEZEN: 5. a 6. 3. – Stará petřvaldská, Škrbeňská (bytovky), Datyňská, Okružní x Na Šimšce (mezi
čp. 1182 a 72).
DUBEN: 2. a 3. 4. – U Rybníků, V Družstvu,
Vráclavská, Topolová.
*VOK jsou přistavovány ve čtvrtek v době mezi
6 až 14 hod. a ve stejném intervalu jsou v pátek odváženy.

Plast, papír BŘEZEN – DUBEN
BIO od DUBNA ve 14 denních intervalech:
3. 3., 31. 3. a 28. 4. 2020 – úterý PLAST
5. 3., 2. 4. a 30. 4. 2020
– čtvrtek PAPÍR
BIO lichý týden v pátek (od 10. 4.)
Březůvka, Dělená, Dominova, Frýdecká, Hraniční,
Jižní, K Pískovině, K Šajaru, Ke Stovkám, Klidná,
Na Šimšce, Na Šutrovině, Nad Kurty, Nad Lapačkou,
Nad Potokem, Okrajová, Okružní, Ořechová, Polní,
Příčná, Rodinná, Rovná, Řadová, Sousedská, Světlá,
Šajarská, U Hřiště, U Lapačky, U Lesa, U Nádraží,
Uzavřená, Václavovická, Ve Strži, Venkovská, Větrná, Zahradní, Závodní, Zelená.
3. 3., 31. 3. a 28. 4. 2020 – úterý PLAST
5. 3., 2. 4. a 30. 4. 2020 – čtvrtek PAPÍR
BIO sudý týden ve čtvrtek (od 2. 4.)
Datyňská, Šenovská
10. 3. a 7. 4. 2020 úterý – PLAST
12. 3. a 9. 4. 2020 čtvrtek – PAPÍR

17. 3. a 15. 4. 2020 úterý
– PLAST
19. 3. a 17. 4. 2020 čtvrtek
– PAPÍR
BIO* sudý týden ve středu (od 1. 4.)
K Haltýřům, Na Hrázkách, Vráclavská (BIO*
od ul. Na Farském po ul. Ke Statku)

Činnost samosprávy
29. schůze rady města dne 11. 2. 2020 mimo jiné:
– schválila rozpočtové opatření č. 1/2020
– schválila Výroční zprávu za rok 2019 zpracovanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
– schválila umístění staveb a zřízení věcných břemen na pozemcích města
– schválila rozhodnutí o výběru dodavatele na realizaci stavby „Výstavba sběrného dvora Šenov“, na
základě kterého se stane po splnění zákonných podmínek vybraným dodavatelem obchodní společnost
Šenovská dopravní společnost, spol. s r.o., Šenov a schválila uzavření smlouvy o dílo za nabídkovou cenu
4 461 775,11 Kč bez DPH.
10. zasedání zastupitelstva města dne 25. 2. 2020 mimo jiné:
– vzalo na vědomí zprávu komise pro projednávání přestupků za rok 2019
– vzalo na vědomí vyhodnocení strategie rozvoje města za rok 2019
– vzalo na vědomí Předžalobní výzvu k úhradě náhrady újmy a Žaloby na odčinění nemateriální újmy
v souvislosti s dopravní nehodou hasičského vozidla
– schválilo rozpočtové opatření č. 2/2020
– stanovilo podmínky pro čerpání investičního úvěru na vybrané akce dle akčního plánu
– rozhodlo o poskytnutí dotace Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Šenově ve výši
100 000 Kč na generální opravu střechy přístavby kostela a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace.
tajem.
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Rekonstrukce sběrného místa na ul. Na Sedlácích
a jeho dočasné přemístění
Vážení spoluobčané, městu Šenov byla poskytnuta
dotace na realizaci nového sběrného dvora. Po dobu
výstavby dle smlouvy o dílo se zhotovitelem bude
současné sběrné místo na ul. Na Sedlácích cca 5 měsíců mimo provoz.
V tomto období bude zřízeno dočasné sběrné místo na ul. Zámecká (plocha naproti ZUŠ).
Předpokládaný termín přesunu sběrného místa
na dočasné je mezi 5. 3. 2020 až 11. 3. 2020. Po
dobu přesunu sběrného místa nebude přijímán
žádný odpad.
Na dočasném sběrném místě z provozních důvodů
nebudou odebírány nebezpečné odpady a větve.
Uvedené odpady budou opět odebírány až na novém
sběrném dvoře na ul. Na Sedlácích.
Otevírací doba dočasného sběrného místa na
ul. Zámecká:
Po, St, Pá: 12.00 – 16.00 hod.; So: 9.00 – 12.00
hod.
Odběr a uložení odpadů komunálních na dočasném sběrném místě:
n objemné odpady z domácností;
n elektro, baterie, monočlánky;
n EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika
bez rozdílu velikosti);
n vyřazená kompaktní úsporná svítidla, zářivky,
výbojky;

n 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);
n separovaný odpad (sklo, papír, plasty);
n bio / tráva, listí, měkké části rostlin;
n dřevo (odřezky z masivního dřeva, palety, nábytkové dřevo, dřevěné obaly, bedny, trámy, prkna,
demoliční dřevo, OSB desky, překližka).
Upozorňujeme, že na dočasném sběrném místě
bude pouze 1 kontejner na bio odpad. Proto apelujeme na občany, aby v maximální míře využívali kompostéry a případně popelnice na bio odpad, které již
doma mají. V případě naplnění kontejneru na bio
odpad může obsluha odmítnout přijetí dalšího bio odpadu až do okamžiku vyvezení kontejneru svozovou
firmou.
I nadále nejsou přijímány odpady vzniklé ze
stavební činnosti (např. suť) a pneumatiky.
Navážení jakéhokoliv odpadu před sběrné místo
(ať na ul. Na Sedlácích nebo na ul. Zámecká) je přísně zakázáno, dle zákona č. 185/2001 Sb., a takováto
činnost je považována za zakládání černé skládky.
Věříme, že k těmto nepříjemnostem nedojde.
Děkujeme za pochopení

Javory k zastavení, stromořadí v Studénce i luční sad.
Dobrovolníci sázejí stromy po celém Moravskoslezském kraji
Počítadlo výsadbové iniciativy Sázíme budoucnost, která míří na 10 milionů stromů do roku
2024, za čtvrt roku od spuštění přeskočilo hranici
půl milionu. Aktuálně se zastavilo na čísle více
než 570 tisíc, stromy pomohlo do krajiny a měst
dostat na 8,5 tisíce lidí. Unikátní portál s interaktivní mapou na www.sazimebudoucnost.cz tak
vůbec poprvé návštěvníkům umožní sledovat, kde
se stromy skutečně sázejí, jaké druhy jsou zrovna
v kurzu nebo kdo za výsadbovými akcemi stojí.
„Nejčastěji lidé vysazují duby, javory a lípy. Mezi
nejčastější sazeče patří spolky a obce, největší absolutní počet stromů si připsaly těžební společnosti v rámci rekultivace po těžbě. Celkově se nám
sešlo přes 420 akcí, nejaktivnější sazeči co do počtu výsadeb jsou v Jihomoravském kraji,“ shrnuje Miroslav Kundrata, strategický ředitel Nadace
Partnerství, která sázecí výzvu spustila.
Do sázení stromů se v Moravskoslezském kraji pustilo na třicet subjektů. Například v Základní škole Paskov se děti společně s dalšími dobrovolníky zasloužily o
vybudování klidového prostoru ve škole. Projekt, díky
kterému školu zdobí čtyři javory, nese název Zastavme
se na chvíli. „Takový prostor ve škole chyběl. Nyní se zde
mohou žáci různých věkových skupin setkávat a komunikovat,“ popisuje důvody výsadby ředitelka školy Lucie
Butkovová.

Žáci sázeli ale i ve Studénce. Na začátku listopadu
společně s Centrem pro podporu občanů Arnika a Českým
svazem ochránců přírody Studénka dali vzniknout novému
stromořadí. To tvoří celkem čtyřicet dubů.
Ani žáci ze Základní školy Labyrint Lhota neotáleli
a v polovině listopadu vysadili za Opavou sad dvaceti stromů. Děti tak proměnily původní strniště v ovocný Luční
sad, který byl doplněn dalšími čtyřiašedesáti stromy od
dobrovolníků. „Už samotné sázení bylo důkazem, že tento
projekt je a bude sloužit k mezigeneračnímu setkávání lidí.
Stromy si totiž zasadily rodiny s malými i dospívajícími
dětmi nebo prarodiče s vnoučaty, ale také zástupci Slezské
univerzity nebo Slezské nemocnice,“ dodává jedna ze zakladatelů školy Labyrint Kateřina Rybářová Vavrečková.
Iniciativa Sázíme budoucnost ale není jen o hloubení
jam a zatloukání kůlů. „Soustředíme se také na metodickou
podporu správných výsadeb a péči o stromy, odstraňování legislativních bariér pro výsadby nebo snazší čerpání
peněz na sázení i následnou péči. Zájemci o výsadby ve
městech už nyní mohou žádat o podporu ze Státního fondu
životního prostředí, na jaře Fond spustí také posílený titul
Programu péče o krajinu. Již tradičně mohou zájemci soutěžit také o granty Nadace Partnerství. Řada výzev se ale
otevírá již nyní, stromy od začátku února podporuje například i Nadace ČEZ. Všechny možnosti financování najdou
zájemci na www.sazimebudoucnost.cz,“ uzavírá Miroslav
Kundrata.
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Sport

SK Šenov – kopaná
MLADŠÍ ŽÁCI A PŘÍPRAVKA SK ŠENOV
SE ÚČASTNÍ OSTRAVSKÉ ZIMNÍ LIGY (OZL)
V únoru byla zahájená Ostravská zimní liga, které
se účastní i dva týmy SK Šenov.
Mladší žáci byli nalosováni do skupiny B (hraje se v hale SŠ technické a dopravní) spolu s týmy
Svinova, Hlubiny, Polanky, Poruby a Vítkovice-dívky.
Odehráli již tři zápasy, které jednoznačně vyhráli a
jsou v této skupině zatím na prvním místě.
V úvodním zápase prvního kola 8. 2. 2020 se střetli s mužstvem SK Polanka n. Odrou, ve kterém vyhráli 8:3 po poločase 3:1.

Byl to náročný zápas především po fyzické stránce, naši fotbalisté s protihráči podstoupili spoustu
osobních soubojů. Gólman Péťa opět chytal spolehlivě, kluci v poli hráli výborně a s velkým nasazením,
škoda jen neproměněných šancí, dnes chyběl klid a
důraz v koncovce a někdy i to štěstíčko. Ale celkově
byli trenér i vedoucí mužstva s výkonem i výsledkem
spokojeni. Děkujeme rodičům za diváckou podporu a
věříme, že kluci je svým výkonem potěšili.
Foto z utkání mladších žáků SKŠ – Vítkovice –
dívky:

Goly vstřelili: L. Koziel 3, M. Pittner 2, O. Sedlařík, M. Niniczka a M. Valový.
Všichni hráči včetně gólmana Péti podali vynikající výkon, předvedli krásné akce a dali spoustu gólů.
Přítomní rodiče ocenili jejich výkon potleskem a trenér i vedoucí mužstva je pochválili za předvedenou
hru, nasazení i výsledek.
Foto z utkání mladších žáků SKŠ – Polanka:

Tabulka OZL/mladší žáci/sk. B k 24. 2. 2020:
Rk.
1
2
3
4
5
6

Družstvo
Šenov
Polanka
Svinov
Poruba
Hlubina
Vítkovice–dívky

Záp.
3
3
3
3
3
3

+
3
2
1
1
1
0

0
0
0
1
1
0
0

–
0
1
1
1
2
3

Skóre
27:7
13:12
14:10
8:7
10:15
7:28

Body
9
6
4
4
3
0

15. února 2020 se mladší žáci ještě zúčastnili 4. halového turnaje v Raškovicích za účasti týmů: Vřesina „B“, Lískovec „A“, Šenov, Brušperk
„R“, Třebovice „B“, Raškovice „B“.
Druhým soupeřem 15. 2. 2020 byl tým SK Vítkovice – dívky. I v tomto utkání mladší žáci jednoznačně
zvítězili 13:2 (8:0).
Střelci gólů: M. Valový 5, L. Koziel 4, M. Pittner 3,
N. Urbanec 1.
Všichni hráči včetně gólmana podali výborný a
obětavý výkon, předvedli pohledné fotbalové akce a
z brejků dali spoustu gólů. Diváci ocenili jejich výkon
potleskem a vedoucí mužstva se svým asistentem je
pochválili za předvedenou hru. Vítězství je o to cennější, že na lavičce byl pouze 1 náhradník, protože
ostatní mladší žáci hráli další turnaj v Raškovicích.
V sobotu 22. 2. 2020 dopoledne kluci odehráli svůj
třetí zápas OZL, čekal je silný tým TJ Vítkovice-Svinov. I v tomto utkáni nenašli přemožitele a zvítězili
jasně 6:2 (3:1).
Goly vstřelili: M. Pittner 3, L. Koziel 2, M. Valový 1.
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Výsledky: Šenov – Vřesina „B“ 0:4, Šenov - Raškovice „B“ 4:5, Šenov – Třebovice „B“ 0:2, Šenov - Brušperk „R“ 2:0, Šenov – Lískovec „A“ 5:0.
Umístění: Mladší žáci SK Šenov obsadili 4. místo
se ziskem 6 bodů a skórem 11:11.
V týmu mladších žáků SK Šenov chybělo mnoho hráčů, protože ve stejném termínu se hrál zápas
Ostravské zimní ligy, kde rovněž náš klub startuje,
proto byly vytvořeny 2 týmy. Přesto kluci zápasy v
Raškovicích odehráli se ctí a vybojovali 2 vítězství.
Velké poděkování patří trenérům Milanu Kunčickému a Kamilu Ringošovi a také rodičům za podporu v
hledišti.
Starší přípravka U11 byla v Ostravské zimní lize nalosována do skupiny A (hraje se v hale O.
Lhotka) spolu s týmy Heřmanic, Slovanu Ostrava,
Petřkovic, Svinova a Ostravy Jihu. Přípravka odehrála v únoru ke dni uzávěrky Oběžníku jedno utkání.
(pokračování na str. 11)

Sport

SK Šenov – kopaná
(pokračování ze str. 10)
V úvodním zápase prvního kola 22. 2. 2020 se
střetla s mužstvem Heřmanic, ve kterém vyhrála
13:9 po poločase 5:1.
Střelci gólů: A. Ulík 4, J. Kutáč 3, D. Koziel 2,
A. Šlachta, D. Šputa, D. Životský, E. Ustohalová 1.
Úvodní zápas OZL se naší U11 proti Heřmanicím
klukům povedl a porazili je s přehledem.
Foto z utkání starších přípravek U11 SKŠ
– Heřmanice:

Nejúspěšnější národní šampionát
pro mladé lukostřelce ze Šenova
V celé dvacetileté historii SK LAPAČKA – lukostřelba to bylo z hlediska zisku medailí nejúžasnější
vystoupení mladých šenovských lučištníků. Výraznou
měrou se tentokrát na tom až nečekaně podílela i
děvčata.
Nejprve v kategorii holý luk kadetky Nicole Šafářová vybojovala stříbrnou medaili, aby ji vzápětí
následovala Nikol Ježková v kategorii holý luk juniorky, jenom získaný kov byl bronzový.
V soutěži jednotlivců holý luk kadeti ovšem jednoznačně vévodil šenovský držitel nedávno nastříleného národního rekordu Tomáš Klimsza. I když
tentokrát nastřílel v kvalifikaci „jen“ 466 bodů, jeho
vystoupení na šampionátu v eliminačních soubojích
bylo tak dominantní, že to při jeho mládí zkušeným
trenérům až vyráželo dech.
V soutěži družstev už se ale cítil dle svých slov
hodně vyčerpaně. Při klíčovém souboji o postup do
finále zaskočilo karvinské družstvo svým vybuzeným
výkonem šenovské borce a nebylo daleko k velkému
překvapení. Naštěstí „vyhecovaný“ bojovník Petr
Kühnel podržel družstvo v momentech, kdy Tomášovi Klimszovi do terče „nepadaly očekávané žluté
(10+9)“ a třetí v družstvu Gabriela Slívová „honila
zásahy“ po celém terči.

Ve finále družstvo Libichova bylo rovněž vyrovnanějším týmem a SEN (počitačová svazová zkratka) se
musel spokojit se ziskem stříbrné medaile.
I tak to bylo pro mladé šenovské lukostřelce sportovní vystoupení snů!!!
Tabulka dle zisku vybojovaných medailí:
1.–2.
SK Start Praha
311
1.–2.
Lukostřelba Prostějov
311
3.
SK Lukostřelba Libichov
211
4.
SK LAPAČKA Šenov
121
5.
Lukostřelba Ostrava
112
Celkem se o medaile podělilo 17 klubů ze 30 zúčastněných.
30. národního šampionátu dorostu v halové
lukostřelbě v Kostelci na Hané se zúčastnilo ve dnech
1. – 2. února 2020 115 mladých závodníků.
Funkci hlavní rozhodčí vykonávala z pověření
Českého lukostřeleckého svazu ing. Zdeňka Hegedüsová ze Šenova.
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PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V ŠENOVĚ 2020
PIONÝR, z. s. – Pionýrská skupina Šenov pořádá znovu v letošním roce pro děti ve věku 6 – 11
let příměstský tábor v pionýrské klubovně v Šenově na ulici Kostelní 128 (Stará škola).
První turnus příměstského tábora bude v termínu od 3. 8. – 7. 8. 2020; kapacita max. 20 dětí.
Druhý turnus příměstského tábora bude v termínu od 24. 8. do 28. 8. 2020 – kapacita max. 15 dětí.
Cena příměstského tábora: 700 Kč za dítě a turnus.
Tábory jsou primárně určeny pro děti s bydlištěm
v Šenově. Akci podporuje město Šenov.
Pro děti je zajištěn program denně od 8.00 do
16.00 hodin, a to s ohledem na věk a schopnosti dětí
– hry v klubovně, venku, sportovní aktivity, rukodělky, výlety apod. V ceně je zahrnut veškerý materiál,
případné vstupy, jízdné atd. Zajištěn je také pitný režim po celou uvedenou dobu, přesnídávka, teplý
oběd (ve školní jídelně) a svačina.
Dohled u dětí zajišťují proškolení vedoucí a instruktoři, hlavní vedoucí tábora má akreditovaný

kurz MŠMT „Hlavní vedoucí dětských táborů“, zdravotník má kurz akreditovaný MŠMT „Zdravotník zotavovacích akcí“.
Přihlášky na oba turnusy příměstského tábora
si můžete vyžádat u Renaty Chrástkové: mobil: 733
616 539; e-mail: pionyrrenata@seznam.cz. Informace
o další činnosti PS Šenov najdete na www.pssenov.
pionyr.cz.
Za PS Šenov – Renata Chrástková

PIONÝR, z. s. – Pionýrská skupina Šenov
programu pro účastníky akce se pak stane ohněm „buřťákem“. Každý si může přinést k opečení
vlastní pochutinu (doporučujeme i vlastní opékací náčiní), ostatní potřebné ingredience a potraviny včetně
pitného režimu zajistíme. Na hřišti u Staré školy budou pro děti připraveny drobné soutěže a aktivity.
Ti dříve narození se mohou v rámci akce podívat na
fotografie z 30leté činnosti PS Šenov. Třeba se na
fotkách poznají.
Pionýrské ohně se v tento den zapalují na mnoha místech po celé republice – viz www.pionyr.cz –
tím se pokusíme o nový český rekord v počtu ohňů
zapálených ve stejný čas!

Slavíme 30. výročí!
V lednu 2020 uběhlo už třicet let od rozhodnutí o obnovení samostatné činnosti Pionýra,
takže tento spolek v roce 2020 čeká plno oslav!
Pionýrská skupina Šenov při příležitosti tohoto výročí pořádá první jarní den, v sobotu 21. 3.
2020, od 16 hodin v areálu u Staré školy vzpomínkovou akci, při které v 16.30 hodin zažehneme
slavnostní oheň. Po uvítacím rituálu a krátkém

Těšíme se na všechny šenovské děti, jejich rodiče,
na naše bývalé i současné členy všeho věku, kamarády, přátele a příznivce, kteří nám fandí a spolupracují s námi. Současně zveme na tuto akci zástupce
dalších spolků v Šenově. Tak určitě přijďte!!!
Za PS ŠENOV
Renata Chrástková

Kalendář města Šenov pro rok 2021
Tak už máme zase březen, a to je měsíc, kdy každoročně vyhlašujeme téma pro kalendář na následující rok. Tentokrát jsme
vybrali „Z krabičky naší babičky – aneb co nám zanechali naši předci“. Občané mohou zasílat fotografie starých zajímavých věcí,
fotografií, pohlednic apod., které nás zavedou do dob minulých, kdy byl Šenov ještě vesnicí.
Fotografie, prosím, zasílejte (ve formátu JPG) elektronicky na adresu: isommerlikova@mesto-senov.cz. U fotografií uveďte, co
znázorňují. Konečný termín uzávěrky zasílání fotografií je do 31. 8. 2020. Těšíme se na to, čím nás překvapíte … SO / Sommerlíková
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CHARITA OSTRAVA
Tříkrálová sbírka pomůže lidem v nouzi
na Ostravsku
Ostrava – Tříkrálová sbírka 2020 pomůže lidem v nouzi díky
štědrosti Ostravanů, obyvatel obcí v okolí a zapojení dobrovolných
koledníků částkou 2 502 547 Kč. Prostředky sbírky využije Charita Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu služeb pro klienty
mobilního i lůžkového hospice, lidi bez domova nebo lidi se zdravotním postižením.
Díky štědrosti dárců a úsilí dobrovolných koledníků
v rámci více než 420 tříkrálových skupinek je v roce 2020 shromážděná částka o 271 794 Kč vyšší než v roce 2019. „Velké poděkování za štědrost patří všem dárcům a za ochotu a pomoc
všem dobrovolným koledníkům, kteří se k Tříkrálové sbírce 2020
připojili. Jsem velmi vděčný za důvěru, kterou Tříkrálová sbírka
v Ostravě, okolí a celé ČR má a díky ní se rozvíjí. Zásluhou takto
shromážděných prostředků můžeme provozovat a rozvíjet sociální
a zdravotní služby Charity Ostrava“ děkuje za finanční prostředky a pomoc dobrovolníků ředitel Pražák.
Finance získané při Tříkrálové sbírce jsou pro Charitu Ostrava a Charitu sv. Alexandra nedílnou součástí financování kvalitních sociálních a zdravotních služeb pro lidi v nouzi a možností pro jejich rozvoj. „Částku 500 tis. Kč využijeme na podporu
rekonstrukce zázemí pro nízkoprahové denní centrum a terénní
programy pro ženy a muže bez domova, 105 tis. Kč půjde na
podporu Šatníku Charity Ostrava, 205 tis. Kč nám pomůže dobudovat chybějící zázemí Hospice sv. Lukáše, 250 tis. Kč podpoří dlouhodobě ztrátové služby Mobilního hospice sv. Kryštofa.
Z letošní Tříkrálové sbírky budeme spolufinancovat také auto
s úpravou pro lidi se zdravotním postižením a vybudování nového
komunikačního systému v domově se zvláštním režimem pro lidi
s duševním onemocněním,“ uvádí oblasti využití Tříkrálové sbírky 2020 Martin Pražák. Návštěvu všech služeb Charity Ostrava

umožní Dny otevřených dveří v Charitě Ostrava 19. – 20. 2. 2020.
Využití sbírky na webu www.ostrava.charita.cz.
Na Ostravsku sbírku organizovala Charita Ostrava společně
s Charitou sv. Alexandra. Z celkově vybrané částky 2 502 547
Kč je 65 % (celkem 1 626 656 Kč) určeno na financování předem
stanovených a schválených projektů pro lidi v nouzi v Ostravě.
Zbývajících 35 % z částky bude použito na tyto aktivity: regionální projekty Diecézní charity ostravsko-opavské, např. nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociální poradenství, sociálně
aktivizační služby (15 %), dlouhodobé rozvojové projekty Charity
v zahraničí, např. Ukrajina, Etiopie, Filipíny (10 %), pomoc Charity Česká republika při mimořádných událostech -povodně, zemětřesení, apod. v rámci ČR nebo zahraničí (5 %), organizační náklady republikového pořadatele sbírky – Charity ČR (5 %). Do sbírky
mohou dárci přispět v průběhu celého roku dárcovskou SMS ve
tvaru DMS KOLEDA 30 (60 nebo 90) zaslané na 87 777.
„Tříkrálovou sbírku můžeme uskutečňovat jen díky dobrým
mezilidských vztahům, vzájemné solidaritě a nezištnosti dobrovolníků, dárců a mnoha dalších zapojených lidí. Všem příznivcům
sbírky velice děkuji za podporu a spolupráci. Jako poděkování koledníkům připravujeme filmová představení ve spolupráci s
Akademickým filmovým klubem kina Vesmír a proběhne rovněž
bruslení na Zimním stadionu Sareza,“ uvádí Veronika Curylová,
koordinátorka sbírky a dobrovolníků v Charitě Ostrava.
Všem lidem, kteří se jakkoli podíleli na úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2020, děkujeme!
Ing. Dalibor Kraut, Útvar pro vztahy s veřejností, CHARITA
OSTRAVA, Kořenského 1323/17, 703 00 Ostrava-Vítkovice.
Tel.: 596 787 691, mob.: 731 625 853, e-mail: dalibor.kraut@
ostrava.charita.cz, web: www.ostrava.charita.cz
Projekty Charity Ostrava jsou realizovány s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

Školení řidičů – seniorů

Město Šenov nabízí řidičům, kteří získali
řidičák před mnoha lety, připomenutí
pravidel silničního provozu a jejich změn
v posledních letech.
Místo konání: zasedací místnost Radnice.
Termín konání: středa 11. března 2020
od 13.30 hodin.
Věková kategorie: aktivní řidiči nad 60 let.
Od účastníků akce nebude vybírán žádný
poplatek.
Školení provede lektor autoškoly v rozsahu
asi 2 hodiny.
Po školení řidičů proběhne krátké posezení
seniorů se zástupci naší městské policie na
téma bezpečnost a ochrana seniorů ve městě.
Každý z nás by si měl čas od času
připomenout pravidla silničního provozu.
Ing. Jan Blažek, starosta
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Zápis do 1. třídy
Zápis dětí do 1. ročníku proběhne dne 16.
dubna 2020 od 8.00 do 17.00 v ZŠ Šenov,
Radniční náměstí 1040.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se
narodily v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.
K zápisu je nutný rodný list dítěte a občanský
průkaz.
Pro odklad povinné školní docházky je
zapotřebí vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a vyjádření odborného lékaře (dětského lékaře).
Rodiče mohou při zápisu označit budovu školy, kterou by chtěli upřednostnit. Ředitelství
školy si však vyhrazuje právo na rozhodnutí o
zařazení dítěte na jednotlivé budovy (Radniční
náměstí 1040 nebo Těšínská 286) z důvodu vytvoření vyrovnaných tříd.

Na budoucí prvňáčky se již těší paní učitelky
i žáci školy.
Upozornění:
Ve školním roce 2020/2021 budou v naší škole
ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040 (včetně odloučeného pracoviště – Těšínská 286) otevřeny
3 třídy 1. ročníku. Děti budou přijímány podle
těchto kritérií:
1. Dítě má trvalý pobyt v Šenově (zákon
561/2005 Sb.).
Doplňující kritérium (v případě volných míst).
2. Starší sourozenec je již žákem školy.
Nově letos můžete využít přihlašovací systém
(od 23. 3. 2020) a vybrat si čas, který Vám bude
vyhovovat. Zároveň zde najdete potřebné dokumenty, které si vyplníte doma a vyplněné přinesete k zápisu.
ředitelství školy

Včelaři informují
V sobotu 14. 3. 2020 v 9 hodin se bude konat výroční členská schůze ZO ČSV v Šenově. Schůze bude v jídelně Základní školy. Na programu bude hodnocení uplynulého volebního
období a volba nového výboru ZO. Na schůzi se také dozvíte výsledky rozboru odevzdané „měli“
a jaké akce jsou pro Vás připravovány v roce 2020.
Účast všech členů je nutná a budou také vítáni noví zájemci o včelaření.
Všechny Vás srdečně zve výbor ZO ČSV v Šenově.

Zahrádkáři informují
– Výběr peněz na zájezd Anglie–Skotsko proběhne dne 28. 3. 2020 od 14.00–14.30 hod. v
Domě zahrádkářů na Těšínské ulici.
– Dne 15. 2. 2020 se konal Zahrádkářský ples, na kterém hrála hudba Duo Jans. Vystupovalo Taneční duo, které předvedlo klasické a latinsko-americké tance. Vyvrcholení plesu
nastalo v okamžiku, kdy na parket nastoupili Bolatičtí bobři a do svého vystoupení zapojili i návštěvníky plesu.
Chtěl bych poděkovat všem sponzorům, kteří darovali ceny do tomboly. Seznam sponzorů je
zveřejněn na stránkách zahrádkářů. Jsou uvedeni pouze ti sponzoři, kteří souhlasili s uveřejněním.
– Dne 7. 4. 2020 se od 13.00 do 17.00 hod. budou konat ukázky velikonočních vazeb.
Je možné si i velikonoční vazby zakoupit. K prodeji budou i bylinky a balkónové květiny.
Ukázky proběhnou v Šenovském muzeu.
Lampart Jan – předseda organizace

Ztráty a nálezy
Aktuální stav nalezených věcí najdete vždy na našich webových stránkách města Šenov www.mesto-senov.cz/seznam-nalezenych-predmetu, případně tel.: 596 805 930.
SO / Sommerlíková
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ARBOR MORAVIA s.r.o.
PALIVOVÉ DŘÍVÍ:
ŠPALKY MIX 600 Kč/prms,
ŠTÍPANÉ 850 Kč / ŠPALKY TVRDÉ 1000 Kč /
ŠT UKLÁDANÉ 1350 Kč / ŠTĚPKA 450 Kč /
BŘÍZA špalky 850 Kč
DOVOZ ZAJISTÍME
PETŘVALD, KLIMŠOVA 1878
zahradnicentrum@arbormoravia.cz
Po až Pá 8.00–16.00 hod.; So 8.00-12.00 hod.
tel. 596 542 098, 605 248 991

PEČUJETE O BLÍZKÉHO ČLOVĚKA PO CÉVNÍ
MOZKOVÉ PŘÍHODĚ?
PAK PRÁVĚ VÁS HLEDÁME!
Podělte se o své pocity i zkušenosti – co Vám péče o blízkého po CMP (lidově mrtvici) dává? Co Vám bere? Co Vás trápí?
Co Vám pomáhá? Dejte vědět ostatním, které služby a podpora jsou užitečné, co Vám naopak chybí. Spojte se s lidmi, kteří
jsou v podobné situaci.
Zapojte se do výzkumu Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity, která na základě unikátního výzkumu a ve
spolupráci s VŠB – Technickou univerzitou Ostrava vytváří speciální web, jenž nabídne prostor pro sdílení zkušeností
s péčí o blízké po mrtvici.
ZAPOJTE SE DO VÝZKUMU
A POMOZTE OSTATNÍM I SOBĚ!
www.cmp-radce.cz; kontakt: Miroslav Paulíček
– e-mail: miroslav.paulicek@osu.cz

VELIKONOČNÍ VÝLOV
11. 4. 2020 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
OBČERSTVENÍ:
SMAŽENÝ KAPR + BRAMBOROVÝ SALÁT
RYBÍ HRANCLE, KARBENÁTKY,
RYBÍ SALÁT, PIVO, LIMO, MEDOVINA,
SVAŘÁK, SLIVOVIČKA, BECHER atd.
PRO INFO VOLEJTE 737 959 458

KAMENOSOCHAŘSTVÍ
Cienciala se sídlem v Šenově

Nabízí:
Zhotovení nových pomníků
Zhotovení a opravy písma (zlacení, stříbření, barvení)
Doplňky – lampy, vázy
Čištění, broušení teraca
Veškeré kamenické práce – opravy, rekonstrukce dle domluvy
Příjem objenávek:
Hřbitov Šenov – stará obřadní síň každý čtvrtek
od 16.00 do 17.00 hodin nebo kdykoliv po telefonické domluvě
na tel. 607 901 738

Na Větrné hůrce – Prodej dětské
obuvi – jarní obuv, tenisky, papuče,
gumáky, barefoot aj. (Pegres, Fare,
Befado, Demar, Capiki, Beda,
Anatomic, Protetika aj.)
Po, Út, Čt, Pá – od 14.00 do
16.30 hod. Po domluvě i mimo
otevírací dobu. Středa ZAVŘENO.
Jarošovická 391, Rychvald,
mob. 737 928 349
Máte prázdný dům, ve kterém nežijete
a nedaří se Vám ho prodat?
Můžete mít pravidelný měsíční příjem navíc
z pronájmu Vašeho domu
anebo prodat dům formou splátek nájmem.
Hledáme starší, nejlépe 2 generační dům –
ŠENOV, VÁCLAVOVICE a okolí do dlouhodobého
(mnohaletého) pronájmu.
Jsme zdejší pracující rodina s dětmi a mladý bezdětný
důchodce (ten do menšího bytu nebo odděleného
patra).
Děkuji za případnou nabídku – tel. 727 917 428

Právní záležitosti
denně vč. soboty od 9 do 18 hod.
advokátní kancelář v Havířově, Na Fojtství 8

JUDr. Marcela Žoričová

AKČNÍ CENA: KAPR, AMUR
www.rybysenov.cz

poradenství, listiny, žaloby, smlouvy, převody nemovitostí,
věcná břemena, rodinné právo apod.
Kontakt tel. č. + fax 596 810 741, mobil 603 447 219
e-mail: zoric@atlas.cz
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Manželé koupí RD v Šenově nebo v Bartovicích
k nastěhování. Platíme hotově.
Tel.: 737 44 99 77.

ZNALECKÉ POSUDKY
pro veškeré převody nemovitostí, pozůstalostní řízení,
tržní ocenění bytů a nemovitostí, přiznání k dani
z převodu nemovitostí Vám vypracuje

MARIE KRUŠINOVÁ
znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny
a odhady nemovitostí.
U Společenského domu 3/1042, Vratimov
tel. 596 732 520, 603 530 963; marie.krusinova@volny.cz

Pivovar – Šenov
nabízí:

Prodej piva a výrobků přes ulici (škvarková
pomazánka, čabajky Škorpión, nakládaný Hermelín).
Nabídka zdravých přírodních sladidel – sladový cukr kanditní,
dextróza – hroznový cukr.
Možnost využití pivovarských prostor k pořádání různých oslav,
schůzí, posezení, školení.
Pro uzavřené společnosti připravíme kvalitní gastronomické akce –
kapacita max. 30 míst.
Neprovozujeme pohostinství, ale je možné zajít na čepovaný speciál
– prosíme dohodnout termín.
Aktuální informace pro veřejnost – sledujte naše webovky.
Z provozních důvodů vše předem po telefonické domluvě.
Kontakty: GSM 774 249 570, www.pivovar-senov.cz

TAXI ŠENOV
PŘEČEK
602 52 00 00
NONSTOP
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Co se děje v našich školkách
50. výročí MŠ Lapačka
V prosinci připravili zaměstnanci MŠ Lapačka
akci k 50. výročí vzniku MŠ. Pro veřejnost, která se
skládala z řad bývalých žáků, zaměstnanců a dalších
příznivců MŠ včetně zástupců z úřadu města, byl připraven bohatý program včetně občerstvení. Veřejnost
mohla shlédnout retro výstavu, která přiblížila dobu
před padesáti lety, světelnou show, nebo různá hudební vystoupení.
Součástí akce byla také prezentace fotografií z minulosti i současnosti a lidé tak mohli porovnat, jak
jde se školou čas. Děkuji ještě jednou všem zaměstnancům za veliké nasazení a hostům za účast.

Malý řemeslník
Během měsíce ledna proběhla v našich školkách
výborná akce na podporu polytechnického vzdělávání
dětí s názvem Malý řemeslník. Vytipované děti, které
mají vztah k rukodělným činnostem, mohly zkusit
práci s opravdovým nářadím a měly možnost vyrobit
zajímavé výtvory ze dřeva a dalších materiálů. Vznikaly velmi povedené výrobky jako například funkční
lodička, rybářský prut, nebo robot. Akce vznikla ve
spolupráci se Světem techniky Ostrava, která tuto
činnost sponzoruje v rámci projektu a my se chceme
i nadále oblastí polytechniky u dětí věnovat a rozvíjet
ji.

v Hrnci. Děti si zahrály například na kuchaře, nebo
na kosmonauty. Zatančily a zazpívaly písničky do pořadu, který se bude vysílat 8. a 15. 3. v 9 hodin na
ČTD. Všichni jsme si natáčení užili.

Mistrovství školek
Zástupci dětí z obou školek se také zúčastnili
3. Mistrovství školek v Raškovicích, které bylo pořádáno v rámci Regionu Slezská brána a proběhlo
29. 1. 2020.
Naše děti se umístily na pěkném 4. místě.
Různorodé pohybové disciplíny byly velmi náročné
a bylo jich celkem dvacet, dětem ale byl odměnou párek v rohlíku a zasloužená medaile s pohárem.
Přejeme všem krásné dny, brzké jaro a těšíme se
na další společné zážitky.
M. Michálková

Natáčení s Českou televizí
V lednu nás také již po několikáté navštívila Česká televize, která natáčela naše děti do pořadu Draci
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Základní škola informuje
Naši páťáci
Ti, kteří si v dnešním okénku
zaslouží pozornost, jsou naši nejstarší žáci I. stupně. Žáci už vědí,
co se od nich v hodinách očekává,
pravidelně se na výuku připravují, umí se samostatně a správně
rozhodovat. Také v kolektivu děti
spolupracují, se svými problémy
i radostmi se dokážou svěřit jak
kamarádům, tak i učitelům. Někteří z nich se možná zanedlouho
stanou studenty gymnázií a jiní
plynule přejdou na II. stupeň, kde
je čeká spoustu nového, a to jak
v oblasti učení, tak nových kolektivů a přátelství. Na naší škole
jsou v současné době tři páté třídy,
z nichž dvě jsou na Radničním náměstí a jedna je na Podlesí.
Dnešní povídání začne paní
učitelka Mgr. Jana Urbancová: „Mou třídou, která mi byla od
třetího ročníku svěřena, je třída
5. A. Kolektiv je tvořen 29 dětmi,
z nichž je 18 chlapců. Snad právě proto je to třída zaměřená převážně sportovně, a to jak ze strany chlapců, tak dívek. Najdeme
tu kromě volejbalistů, fotbalistů,
skautů a pionýrů také šachisty,
lyžaře, gymnastky, parkouristy
i házenkáře. Nicméně sport není
jediné co děti z 5. A zajímá. Mnozí
se zabývají také hrou na hudební
nástroje, zpěvem nebo malováním.
Troufám si říct, že třída má přátelský kolektiv, který společně utu-

Třída 5. A
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žujeme i prostřednictvím třídnických hodin, které probíhají zpravidla jedenkrát měsíčně. Od třetí
třídy udělaly všechny děti veliký
kus práce, a to především sami na
sobě. Ví, že ve třídě mají navzájem takové spolužáky, kteří jsou
ochotni jim podat pomocnou ruku,
i když říct si o to není mnohdy jednoduché.
Za poslední pololetí jsme společně absolvovali mnoho akcí a
projektů, které si děti společně
velice užily. Počínaje velkým celoškolním projektovým dnem pod
názvem „Šenov žije IZS“, kde se
děti seznámily s různými profesemi týkající se ochrany člověka
a zdraví, tak následujícími jako je
Halloween, Vánoce a jejich tradice, exkurze do čajovny, Marlenky
či Frýdeckého zámku. Nechyběla také návštěva výstavy betlémů
na Slezskoostravském hradě, kterou měli žáci doplněnou o znalostní kvíz. I do výuky se ale dětem
prolínají témata, jako jsou ochrana zdraví, ekologická a dopravní
výchova či preventivně výchovné
programy pro žáky, které jim poukazují na rizika běžného života a dávají návody k tomu, jak si
s nimi poradit.
Ve výuce s dětmi uplatňuji různé výukové metody jako například
skupinovou práci, didaktické hry,
projektové vyučování, a také různé experimenty vedoucí k rozvoji
logického myšlení dětí. Na samot-

ném závěru pololetí se páťáci ještě
stihli připravit na recitační soutěž,
čtení s pohádkou pro děti v MŠ
a zúčastnili se několika olympiád a sportovních turnajů. Například ve vybíjené si žáci čtvrtých
a pátých tříd vybojovali krásné
1. místo v obvodním kole ve Václavovicích. Mnoho nás do konce
školního roku ale ještě čeká. Ať už
poslední společný pobyt v přírodě,
anglické divadlo nebo další projektové dny. Určitě je se na co těšit.
Není toho opravdu málo, a to je
jen zlomek toho, co vše šenovské
děti 5. A v rámci školy zvládají.
Poděkování patří ale také rodičům
těchto žáků, protože právě zázemí
a podpora, kterou od nich společně
s dětmi máme je úžasná. Bude se
nám těžko loučit :-).“
Milí čtenáři, nyní se dostaneme k vyprávění paní učitelky Mgr.
Petry Mališové, která je třídní
učitelkou 5. B. „Dovolte mi, abych
Vám představila naši třídu 5. B.
Třídu navštěvuje celkem 28 dětí –
16 chlapců a 12 dívek. Nesmíme
zapomenout ani na skvělou paní
asistentku Bc. Markétu Svobodovou, která pomáhá všude tam,
kde je potřeba.
Jsme už v páté třídě a učivo
není zrovna jednoduché, přesto ho
zatím všichni zvládáme s úsměvem na tváři. Ostatně o tom, jak
jsou děti chytré, svědčí i to, že
v pololetí mělo 12 dětí samé jedničky a nebylo málo těch, kterým
samé jedničky utekly jen o kousíček. Protože opravdu každý den
pilně pracujeme, dopřáváme si za
odměnu každý měsíc nějakou exkurzi či projektový den. Už jsme
navštívili Planetárium v Ostravě,
zhlédli jsme výrobu tradičních vánočních skleněných ozdob v Opavě, ochutnali medovou Marlenku.
V rámci různých projektových dnů
trénujeme skupinovou práci, toleranci i samostatnost.
Ale nejen škola naplňuje náš
dětský svět. Děti z naší třídy jsou
i úspěšnými sportovci, hudebníky
a tanečníky. Dokonce jsou i mezi
námi rybáři. V rámci školy i svého
volného času se děti věnují fotbalu, basketbalu, volejbalu, atleti(pokračování na str. 19)

Školství

Základní škola informuje
ta“ poznáváme cizí země, jejich památky a zajímavosti. Proto víme,
jak důležité je umět cizí jazyk,
a pilně se ho učíme.
Ve volném čase nejvíce sportujeme. Žáci naší třídy trénují fotbal,
basketbal, florbal, volejbal, atletiku, gymnastiku, judo. Docházejí
pravidelně do oddílů skautů, pionýrů, šachů a ZUŠ.“

Třída 5. B
(pokračování ze str. 18)
ce nebo gymnastice, někteří hrají
na housle, klavír, flétnu, kytaru
i bubny.
Co říct závěrem? „Jsme jedna
parta. Je to fuk, jsi-li holka nebo
kluk.“ Což je jedno z našich třídních pravidel, na kterých opravdu
intenzivně pracujeme.“

Tento školní rok jsme společně navštívili ZŠ v Rabči na Slovensku,
planetárium v Ostravě a pekárnu
Semag v Havířově. V rámci celoroční třídní hry „Cesta kolem svě-

Dnes uzavíráme kapitolu o I.
stupni základní školy. A mé pocity? Všichni udělali kus svědomité a poctivé práce. Nejen děti, ale
i my učitelé, jelikož budeme pouštět naše žáčky na II. stupeň
s obavami, jak tam obstojí a jak se
jim bude dařit. Ale všichni máme
svědomí čisté, protože víme, že do
naší práce dáváme nejen znalosti,
svůj volný čas, ale také kus srdíčka, abychom nezklamali a se ctí
uspěli.
Mgr. Vladimíra Kravčíková

A na závěr vyprávění paní učitelky Mgr. Lenky Tomiczkové,
která učí 5. C. Ve třídě je 27 žáků,
14 chlapců a 13 dívek.
„Žáky učím od první třídy.
Vím, co na ně platí a stejně tak
oni na mne. Důležité je mít ve
třídě pohodu, zábavu a pořádek.
Jsme skvělá parta, avšak s přicházející pubertou častěji řešíme konflikty a vzájemná neporozumění.
Pracujeme na sobě, snažíme se víc
naslouchat a komunikovat spolu.
Rádi cestujeme a poznáváme.

Třída 5. C

PYTHAGORIÁDA
Dne 24. 1. 2020 na naší škole proběhlo školní kolo Pythagoriády, což je matematická soutěž s
dlouholetou tradicí. Žáci 5. až 8.
ročníků se snažili během 60 minut
vyřešit co největší počet matematických úloh. Úlohy soutěže vycházely ze znalostí matematiky odpo-

vídajících ročníků. Mezi úspěšné
řešitele (za úspěšného řešitele je
považován každý žák, který získá z 15-ti možných bodů alespoň
10 bodů) patří Matyáš Slíva (5.A),
Martin Prokeš (5.A), Jan Doležel
(5.A), Ondřej Sedlařík (5.C), Mikuláš Tvardek (8.B) a Jiří Kubina

(8.C), kterým gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole.
Děkujeme všem soutěžícím,
kteří se zúčastnili a mohli si ověřit
své matematické znalosti, prostorovou představivost či logické myšlení.
Mgr. Pavla Mecová

OVOCE, ZELENINA A MLÉKO DO ŠKOL
Naše škola se druhým rokem
zapojila do projektu „Ovoce, zelenina a mléko do škol“. Cílem projektu je podpora zdravé výživy dětí

a zvýšení příjmu ovoce, zeleniny a
mléčných výrobků. Děti dostávají
1x týdně čerstvé ovoce nebo zeleninu a mléčný výrobek.

Ve čtvrtek 6. 2. v rámci projektu dorazila do každé třídy ochutnávková bedýnka exotického ovo(pokračování na str. 20)
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Základní škola informuje
(pokračování ze str. 19)
ce. Žáci mohli vyzkoušet dračí ovoce, avokádo, mango, nashi, granátové jablko atd. U každé bedýnky
byla přiložena mapa s místem pěstování některých druhů exotického
ovoce a jinými zajímavostmi.
A co si o tom myslí žáci?
Anna Lyčková (7. A) „Projekt
ovoce a mléko do škol se mi líbí.

Vyzkoušela jsem poprvé v životě dračí ovoce, bohužel jsem byla
zklamaná, neboť nemělo žádnou
výraznou chuť. Ostatní druhy ovoce byly velmi dobré.“
Jiří Kaminský (7. D) „Myslím
si, že ochutnávková bedýnka exotického ovoce byla fajn. Měli jsme
možnost vyzkoušet ovoce, ke kterým v ČR nemáme snadný přístup.“

Roderik Kotásek (7. A) „Ovoce
mi chutnalo, ale jelikož jsem většinu exotického ovoce zkusil už před
ochutnávkou ze školy, nic mě svou
chutí nepřekvapilo. Nejvíce mi
chutnalo mango. Z přiložené mapy
jsem zjistil, z jakých zemí ovoce
pochází, což pro mě bylo překvapení.“
Mgr. Pavla Mecová

BESEDY S POLICIÍ ČESKÉ REPUBLIKY
jsou součástí primární prevence naší školy. V lednu 2020 žáci
osmých ročníků měli možnost konzultovat návykové látky s pprap.
Věrou Hulovou, která měla pro
žáky k tomuto tématu připraven
krátký film a informace a také odpovídala na jejich doplňující otázky.
Žáci šestého ročníku zase diskutovali na téma bezpečí na internetu. Dynamický rozvoj informačních technologií s sebou totiž přináší i nové problémy. Cílem besedy bylo poukázat na mnohá rizika
spojená s používáním sociálních
sítí, která si naše děti velmi často

vůbec neuvědomují. Žáci také dostali Sešit plný průšvihů, se kterým mohou pracovat v třídnických

hodinách nebo hodinách občanské
nauky.
Mgr. Fukalová Lenka
– metodik prevence

RODILÍ MLUVČÍ ANGLICKÉHO JAZYKA UČILI V ŠENOVĚ
27. 1. a 28. 1. 2020 zněla angličtina v devátých třídách mnohem
více. V tyto dny mohli naši žáci
angličtinu sdílet s rodilými mluvčími z USA a Anglie. V rámci projektových dnů bylo naplánováno

několik aktivit, které směřovaly
k rozvoji komunikačních kompetencí. Rozhovory, kvízy, informace
o New Yorku nebo Anglii, výslovnost, poslechy a kompletace textu
v angličtině. Aktivita našich žáků

byla odměněna nejednou pochvalou rodilých mluvčích a určitě přispěla k pocitu z dobře zvládnuté
angličtiny.
Mgr. Fukalová Lenka

KARNEVAL
Dne 23. 2. 2020 se na Horakůvce uskutečnil
dětský Karneval pořádaný SRPDŠ při ZŠ Šenov.
Celá akce se velmi zdařila a proběhla ve znamení
dětského smíchu, radosti, soutěží a nedělní pohody.
Všechny děti si odnesly spoustu menších, či
větších cen v rámci bohaté tomboly a sladké dobroty za účast v soutěžích.
Děkujeme všem zúčastněným a především SRPDŠ – bez vás by to nešlo. Již nyní se všichni těšíme na příští ročník :-)
Silvie Valová, vedoucí ŠD
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