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Městská policie hlásí
ZÁSAHY – INFORMACE
ZPRAVODAJSTVÍ
Přímé tel. číslo:
PČR Vratimov:
Tísňová linka:
E-mail:
Http:

604 128 113
604 127 288
156, 158
mpolicie@mesto-senov.cz
www.mesto-senov.cz

1. 10. – Na železničním přejezdu na ulici Václavovická došlo k
poruše zabezpečovacího zařízení,
kdy místem projížděl vlak, přitom
nebyly sklopeny závory a ani nebyla v činnosti výstraha zabezpečovacího zařízení. O nápravu se
postarali pracovníci SŽDC. O této
věci informovala také některá média.
13. 10. – V nočních hodinách
zaměstnal hasiče požár v areálu
jedné šenovské firmy, kdy hořela
jedna z budov. Co bylo jeho příčinou, šetří Policie ČR ve spolupráci
s HZS.
18. 10. – V odpoledních hodinách došlo na přechodu pro chodce
v centru města k dopravní nehodě,
kdy došlo ke střetu chodce s vozidlem. Vážně zraněnému chodci poskytli první pomoc přivolání strážníci, kteří jej následně předali do
péče RZS. Míru zavinění šetří DI
Policie ČR.
19. 10. – V katastru města byla
strážníky při kontrolní činnosti
zjištěna zájmová osoba Policie ČR,
která jim byla předána k dalším
úkonům.
21. 10. – Nedopatřením si starší osoba zabouchla dveře svého
domu, které následně pomohli otevřít až přivolaní hasiči.
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.
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
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Prevence – BESIP
Upozorňujeme řidiče vozidel, aby při parkování na
Radničním náměstí a u zdravotního střediska nezapomínali viditelně umístit ve vozidle parkovací kotouč
a na něm nastavili dobu začátku stání, kterou nesmí až
do odjezdu měnit. Zákonem přesný vzor parkovacího kotouče není stanoven, proto vozidlo může být označeno
i běžným papírem, na kterém bude vyznačen příjezd na
parkoviště. Parkovací kotouč si můžete koupit na poště,
v papírnictví atd.

Zákon č. 361/2000 Sb. § 27 odst. 1, písm. d) – Řidič nesmí zastavit
a stát na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než 5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní; tento zákaz neplatí v obci na křižovatce tvaru „T“ na
protější straně vyúsťující pozemní komunikace.
l l l
nádob na bioodpad, tak ho můžePrevence – OZV
Upozorňujeme občany na po- te odvést do sběrného dvora na ul.
vinnost dodržování zákazu spalo- Na Sedlácích, kde jsou pro tento
vání suchých rostlinných materiá- bioodpad zajištěny kontejnery.
lů. V tomto podzimním období se
především jedná o spalování shrabaného listí. Dodržujte proto Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2017,
kterou se stanovuje zákaz spalování suchých rostlinných materiálů
na území města Šenov. Vystavujete se zbytečnému postihu ze strany strážníků MP Šenov. Pokud nejste sami schopni zajistit jeho další
využití samostatně, např. jej kompostovat nebo umístit do hnědých

Pozvání

Zveme občany Šenova na zasedání zastupitelstva
města, které se bude konat dne 19. listopadu 2019
v zasedací místnosti Radnice, zahájení v 16.00 hodin.
Z programu:
v zpráva o činnosti odboru investic, MH a dopravy
v organizační záležitosti
Bližší informace a další projednávané body budou zveřejněny na úřední desce a ve vývěsních skříňkách města.
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Přednáška „Senior bez nehod“
V jídelně ZŠ Šenov dne 21. 10. 2019 proběhla
přednáška s názvem „Senior bez nehod“. Cílem tohoto projektu je zvýšit bezpečnost seniorů v dopravě
a taktéž doporučená opatření, která by měla přispět
ke zvýšení bezpečnosti jich samých, a to nejen na silnicích.
Přednáška byla nejen velmi poučná, ale posouvala
se i svým provedením, „malým divadelním představením“, o něco výše než klasická přednáška. Obsah
přednášky nebyl zaměřen pouze na seniora v roli řidiče vozidla, ale také na seniora – chodce, cyklisty
a cestujícího prostředky hromadné dopravy.
Bc. Eliška Červenková
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Aktuality z našeho města
Asfaltování komunikací
Stejně jako v minulých letech, tak i letos se město
Šenov rozhodlo opravit vybrané komunikace. Koncem
měsíce října firma, která vyhrála výběrové řízení, položila nový živičný povrch na těchto vozovkách. Jak
zaměstnanci města, tak i jednotlivé komise rady města, jsou si vědomi, že je hodně silnic, které je třeba
opravit. Nicméně při výběru cest pro nový asfalt se
posuzuje nejen jejich stav, ale i další plánovaná výstavba v jejich okolí. Pokud je např. v komunikaci
plánováno vybudování kanalizace, oprava vodovodu
či jiná investiční akce, tak nový živičný povrch bude
zařazen do plánu až po těchto akcích.

mín pro omezení provozu na silnici II/473 ze strany
Policie ČR a Magistrátu města Ostravy.

Nový ostrůvek na ulici Frýdecká
V souvislosti s projektováním chodníku na ulici
Škrbeňská je plánován nový přechod pro chodce přes
ulici Frýdecká směrem k ulici Škrbeňská. V místě
plánovaného přechodu Správa silnic Moravskoslezského kraje prováděla opravu mostu nad železnicí
a přilehlého okolí. Tato akce je hrazena také z dotačních prostředků, proto možnosti následných úprav
v tomto místě budou po tuto dobu omezené. Z tohoto
důvodu se město dohodlo s krajem a v součinnosti
s touto akcí provedl MěPOS, p. o. vybudování tohoto
ostrůvku, který do budoucna bude součástí připravovaného přechodu pro chodce a chodníku.
Ing. Tomáš Holuša, místostarosta

Diamantové svatby

Nový přechod pro chodce u hřbitova
Město Šenov vybudovalo u hřbitova nový přechod
pro chodce z ulice Kaštanová. Tento přechod zvýší
bezpečnost občanů přicházejících jak na hřbitov, tak
na přilehlou autobusovou zastávku linky 418. Tuto
investiční akci pro město realizoval Městský podnik
služeb (MěPOS, p. o.). Práce byly rozděleny do dvou
etap, kdy s druhou etapou se čekalo na schválený ter4 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 11/2019

Manželé Klegovi

(pokračování na str. 12)
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Evidence obyvatel
V měsíci listopadu 2019 oslaví významná životní jubilea
tito šenovští občané:
BALIGOVÁ CECÍLIA
BALON JINDŘICH
BASTLOVÁ ŽOFIE
BÁRTA MIROSLAV
BŘENEK VÁCLAV
BŘUSKA ČENĚK
DAMCOVÁ ALŽBĚTA
DOBEŠOVÁ MILADA
DOSTÁL ZDENĚK
DVOŘÁČKOVÁ DANUŠE
FOLVARČNÝ JOSEF
GANS HELMUTH
GUŇKOVÁ ALENA
HARAMIJOVÁ LUDMILA
KOLÁŘOVÁ MARIA
KOŠŤÁL OTON
KOVALČÍK JAROSLAV
KRMÁŠEK EMIL
KUCHAŘ JIŘÍ
LIPINA MILAN
MUČICA JÁN
MŰCKOVÁ HANA
ORAWSKÁ MARCELA
PTÁČKOVÁ MARKÉTA
SKÝBA JIŘÍ
SLÍVOVÁ MARIE
STACHOVÁ CECILIE
STIBOROVÁ ALENA
SULKOVÁ MARIE
SZTEFEK STANISLAV
ŠEBESTOVÁ LUDMILA
ŠEVČÍKOVÁ KATEŘINA
TROSZOKOVÁ MILENA
UHER MILAN
K Vašemu významnému životnímu jubileu
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí 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

NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA
Adam Kuśmider, Agáta Kubinová,
Mikuláš Vyroubal,
Michaela Jurásková
K narození děťátka rodičům srdečně
blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE
Milada Skřípková, František Žerníček,
Bedřich Bystroň, Růžena Lipinová,
Inge Střechová, Marie Pětvalská,
Josef Koláček, Antonín Válek,
Rudolf Grofčík
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou
upřímnou soustrast.
T. Klimasová / SO

Dne 18. listopadu 2019
vzpomeneme 10. výročí úmrtí paní

Marie Kaňové
S láskou vzpomíná
manžel s rodinou

Dne 23. 10. 2019 uplynul rok,
kdy nás v tichosti a pokoře opustila naše
milovaná a úžasná

Anička Stachovská
V úzkém rodinném kruhu s úctou a láskou
vzpomínají manžel Jindřich, synové Jiří
s rodinou, Jan s Anetkou, maminka
Tonička a blízcí příbuzní

Děkujeme všem příbuzným, sousedům a známým,
kteří se přišli rozloučit s paní
„Láska je odpověď“
Dne 10. 10. 2019 oslavili
diamantovou svatbu – 60 let
společného života naši rodiče

Cecílie a Josef
Kokešovi
Do dalších společných let jim
přejeme hodně zdraví a Boží
požehnání.
S láskou přejí synové Tomáš, Petr
a dcery Kateřina a Věra s rodinami

Miladou Skřípkovou
Zároveň děkujeme za projevenou soustrast
a květinové dary.
Zarmoucená rodina

Touto cestou bychom rádi vyjádřili poděkování příbuzným,
přátelům, sousedům, známým a všem ostatním,
kteří se přišli naposled rozloučit s naším drahým panem

Bedřichem Bystroněm
Rovněž děkujeme za projevenou soustrast a květinové dary.
Manželka Dana a syn Kamil
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Komunální odpad 2019
Samostatně přistavované kontejnery
(VOK)
LISTOPAD – Změna termínu: ze 7. a 8. 11.
2019 na 14. a 15. 11. 2019 – Pod Křižovatkou, křiž.
Petřvaldská x V Družstvu, Okružní
PROSINEC: nepřistavují se

Sběrné místo komunálních odpadů

ul. Na Sedlácích
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 nebezpečné složky komunálních odpadů od občanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy a
obaly znečištěné od barev…);
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 oděvy, obuv a textil;

n dřevo (odřezky z masivního dřeva, palety, nábytkové dřevo, dřevěné obaly, bedny, trámy, prkna,
demoliční dřevo, OSB desky, překližka).
Nejsou přijímány odpady vzniklé ze stavební
činnosti a pneumatiky.
Otevírací doba – listopad 2019
Po, St, Pá: 12.00 – 16.00 hod.; So: 9.00 – 12.00
hod.
Poslední svoz odpadu ze zeleně
(hnědé BIO nádoby) zajišťovaný
firmou OZO Ostrava s.r.o. v tomto
roce proběhne v pátek 22. 11. 2019
(47. týden).

Zavedení nového systému svozu
Mimořádný termín výdeje nádob na tříděný odpad pro občany, kteří si zatím neměli možnost nádoby vyzvednout dle svozového harmonogramu v místě
bydliště, bude dne 16. 11. 2019 od 9.00 do 12.00 hodin v areálu MěPOS, p. o., Zámecká 27, Šenov.
Upozorňujeme – Vývozy pro tento nový systém
začnou až v příštím roce – plast, papír od ledna
2020 a bio od dubna 2020. Svoz bude dle harmonogramu, o kterém budete informováni do konce letošního roku.

Oznámení o odečtu vodoměrů

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)
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 vodoměru(ů) ve dnech 6. a 7. prosince 2019 (tj. pátek a sobota) v době od 8.00 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 prostřednictvím sousedů, za
jejichž přítomnosti bude odečet proveden a tito podepíší odečtený stav měřidel.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Správnost odečtu musí být vždy potvrzena podpisem ať již vlastníka nebo souseda (viz výše). Je ve
vašem zájmu zkontrolovat stav počítadla vodoměru, aby tento odpovídal stavu uvedenému na odečtovém
formuláři. Není-li umožněn odečet skutečného stavu 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 10. prosince 2019 (čtvrtletní odečet). Po tomto datu již odečty nebudou prováděny a každé neodečtené odběrné místo bude považováno za neměřené.
MěPOS, příspěvková organizace – provozovatel vodovodů a kanalizací, se sídlem: Zámecká 27, 739 34
Šenov, IČO 005 62 238, DIČ: CZ00562238; telefon: 596 887 136, 732 202 659, 731 505 249, e-mail:
mepos@volny.cz
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Říjen v naší škole
Na podzim to nevypadá,
i když občas listí padá.
Je to léto, ale babí!
Pavouci své sítě staví.

Naši prvňáčci
Již v minulém Oběžníku jsme slíbili, že vás, čtenáře, budeme pravidelně seznamovat s našimi žáky.
A protože se mají sliby plnit, v úvodu našeho devítidílného seriálu se budeme věnovat našim nejmenším
– prvňáčkům.
V letošním školním roce 2019/2020 máme čtyři
první třídy – dvě na Radničním náměstí a dvě na
Podlesí.
I.A navštěvuje 19 dětí, z toho osm chlapců. Třídní
učitelkou je Mgr. Simona Kundelová.
Ve třídě pracuje asistentka pedagoga paní Lucie
Přečková, protože je zde dítě se speciálními vzdělávacími potřebami. Zajímavostí je, že jeden žák této
třídy chodí zatím do školy v Itálii, ale od listopadu nastoupí k nám. Už se všichni těšíme. Děti už
umí všechny samohlásky, počítají do pěti. Mezi jejich
zájmy patří lego, dinosauři, živá i plyšová zvířátka.
Čtyři chlapci hrají fotbal za SK Šenov. Děti chodí do
atletiky, chlapci hrají také florbal, děvčata navštěvují
gymnastiku, taneční a výtvarný kroužek.

„Ten dělá to a ten zas tohle a všichni dohromady
uděláme moc“. I takto by se dal vystihnout charakter naší třídy. Rozdělením rolí ve třídě společně pracujeme na přátelské atmosféře, která nám pomáhá
v procesu učení a promítá se také do volnočasových
aktivit, ve kterých děti v odpoledních hodinách dávají prostor svému nadání a talentu. Není se tedy
čemu divit, když nás uslyšíte zpívat, tančit, malovat
a hrát ať už v tělocvičně, na hudební nástroj nebo
v kostýmu rytíře či princezny. Toto je hodnocení třídní učitelky I. B Mgr. Andrey Liolia, do jejíž třídy chodí 20 dětí, z toho šest chlapců.

Třídu I. C navštěvuje v letošním školním roce 19
dětí, z toho sedm chlapců. Co se nám daří: užívat
si s kamarády, smát se vtipným situacím, umělecky
tvořit, hrát si, zpívat, tančit, cvičit, číst první slabiky,
sčítat a odčítat v oboru do pěti, zdravit se anglicky,
chovat se k sobě ohleduplně a snažit se o vzájemnou spolupráci. Spoustu vyučovacích hodin trávíme
v okolních lesích, kde tvoříme slovní úlohy s přírodninami, čteme a vyhledáváme písmena v názvech
různých rostlin, stavíme lesní království, sportujeme
a učíme se lásce k přírodě. Ve volném čase se snažíme věnovat sportovním aktivitám v rámci sportovních her a fotbalu, chodíme na šachy či do kroužku
keramiky. Tuto charakteristiku nám poskytla třídní
učitelka Mgr. Nela Cudráková.

Naší poslední první třídou je I. D. Třídní učitelkou je PaedDr. Antónia Kozáková a je v ní 19 dětí, z
toho osm chlapců. V této třídě využívá paní učitelka
ve vyučování tzv. „Metodu činnostního učení“. Co to
vlastně je? Tato metoda je např. zaměřena na rozvoj
myšlení žáka v materiálních činnostech s předměty.
(pokračování na str. 8)
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Říjen v naší škole
(pokračování ze str. 7)
Využívá pozitivní motivaci a propojuje učivo a život
žáků. Umožňuje žákům komunikovat nad činnostmi
a postupy, které vykonávají. Postupuje od jednoduchého ke složitějšímu a umožňuje žákům, aby objevovali jevy samostatně a svým způsobem. Také jde
o zapojení do činnosti co nejvíce žáků, umožňuje žákům být reálně úspěšnými. V hodinách českého jazyka se zaměřují na správné tvoření hlásek, využívají i splývavé čtení, kdy hlásky vyslovují hlasitě,
s prodlouženou délkou, dbají na správnou intonaci,
důkladné zapamatování tvarů písmen, plynulé spojování hlásek při přechodu na čtení slabik a celých
slov, čtení se správnou intonací i čtení s porozuměním. Také děti I. D aktivně tráví volný čas. Věnují se
tenisu, fotbalu, tanci a šachům.

děkujeme za pomoc. Práce byla náročná, ale dětem
šla od ruky. Za pár hodin jsme měli vykopáno, nasazeno a zahrabáno. Práci nám komplikovaly neustále
útočící zubaté žížaly. Po urputném boji je ale dobrovolníci z 6.A zahnali svými rýčky a motyčkami. Dílo
hotovo a teď nám jen zbývá čekat na únor až duben,
abychom poznali, jak se „našim“ tulipánům bude dařit.
Za 6.A a ZŠ Šenov Jiří Chrástek

Canisterapie

A co závěrem? Pozorní čtenáři si jistě všimli, že ve
třídách převažují děvčata a naplněnost tříd vytváří
ideální podmínky pro možnost individuálního přístupu ke každému z dětí. Jak se speciálními vzdělávacími potřebami, tak i žáky nadanými.
Děti si už během prvního měsíce školní docházky
zvykly na nové povinnosti i prostředí. A ohlasy dětí:
Radek Beránek 1.B: „Ve škole se mi líbí. Mám
tady nové kamarády, jsou tu přestávky a velká tělocvična.“
Tereza Maléřová 1.B: „Chodím ráda i do školní
družiny. Byli jsme pouštět draky, viděli jsme dravce.“
My jen dětem popřejeme, ať se jim ve škole líbí,
mají velké úspěchy a neúspěchy jen drobné. A co rodičům? Mějte hodně trpělivosti a dětem důvěřujte.
Také paní učitelky jsou jen lidé...
Mgr. Vladimíra Kravčíková

Ve čtvrtek 26. 9. jsme měli v družině veselou chlupatou návštěvu. Dvě psí slečny nás přišly seznámit
s různými pravidly a se stavbou těla. Dále jsme se
dozvěděli, jak se máme chovat a jak takového psa
dobře vycvičit, aby se stal naším nejlepším kamarádem. Dozvěděli jsme se, že právě přátelství a důvěra
mezi člověkem a psem se stala hlavní myšlenkou pro
canisterapii. Pes pomáhá lidem s různými nemocemi – dokáže uklidnit, rozehřát, rozveselit a člověk se
s ním necítí sám. Canisterapeutičtí psi musí být klidní a musí mít rádi lidi – pak se z nich stávají pomocníci, kteří odemykají srdce a oči novým příležitostem.

… a co se děje dále?
72 HODIN

Tak konečně jsme dnes zarazili svoje pazoury do
úrodné hlíny. 72 hodin je dobrovolnický projekt a
jeho cílem je zlepšení našeho okolí. My jsme společně
s městem Šenov zapracovali na výzdobě šenovského
parku. Město nám dodalo hromadu cibulek tulipánů
a naše ruce je poctivě zasadily na místo určení. Moc
8 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 11/2019

Výstava Viléma Wünsche
Mezi 16. 9. – 18. 9. 2019 jsme ve výtvarné výchově
s žáky šestých ročníků navštívili výstavu obrazů Viléma Wünsche. Výstava probíhala v prostorách Staré
(pokračování na str. 9)

Život ve městě

Říjen v naší škole
(pokračování ze str. 8)
školy (knihovna a muzeum) v Šenově. Žáci si mohli
důkladně prohlédnout především sbírku Wünscheho
pohlednic. Celou výstavou nás provázel také výklad
o životě Viléma Wünscheho a také jsme si poslechli
autentické nahrávky. Před odchodem zpátky do školy
jsme měli možnost nahlédnout na výstavu s názvem
„Od draisiny k bicyklu“.
Výstava se nám moc líbila a byli jsme pyšní, že
tak významná osobnost pochází právě od nás, ze Šenova.

Cheryl Šárka Polehňová 6.A: „Bylo to moc zajímavé. Dozvěděla jsem se mnoho nových informací.
Myslím, že Vilém Wünsche měl velký talent a jeho
strejda udělal moc dobře, že ho v něm objevil.“
Štěpán Kalafut 6.B: „Výstava se mi moc líbila,
Vilém Wünsche maloval velmi zajímavé obrazy.“
Vojtěch Hula 6.B: „Nejvíce mě zaujal obraz
ÚHLOKOPA, dokonce jsem se ho pokoušel i nakreslit, ale nedopadlo to moc dobře :-) Myslím si, že Vilém
Wünsche měl velmi zajímavý život.“
Mgr. Lenka Mischingerová

ADAPTAČNÍ KURZ 2019
Ve dnech 25. – 27. 9. 2019 se žáci všech šestých
ročníků naší školy zúčastnili adaptačního pobytu
v areálu Rekreačního střediska Palkovické Hůrky.
Žáci zde prožili tři dny plné různorodých aktivit:
účastnili se různých pohybových, výtvarných i komunikačních her, během kterých mohli více poznávat
nejen své nové spolužáky, ale i sami sebe, podíleli se na týmových hrách, při kterých se budovala
a rozvíjela důvěra a vzájemná empatie mezi spolužá-

ky i třídním učitelem. První večer se pak také konala
diskotéka, druhý večer byl pojat slavnostně – proběhl
ceremoniál přijetí jednotlivých žáků do kolektivu třídy třídním učitelem. Snad všichni pocítili alespoň na
okamžik slavnostní atmosféru a pocit sounáležitosti. Na závěr pobytu se pak každá třída prezentovala
společně vytvořeným závěrečným pokřikem.
Všechny tyto aktivity směřovaly k jasnému cíli –
k vytvoření dobrého kolektivu ve třídě, ve kterém se
budou všichni žáci cítit dobře.
Za tým AP – Alexandra Weczerková
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Skauti a skautky informují
4. skautský oddíl

Den za obnovu lesa

Druhou zářijovou sobotu jsme se vydali na výpravu do Slezských Beskyd. Ranní mraky nevěstily nic
dobrého i předpověď počasí nebyla příznivá. Ale asi
jsme sluníčko přesvědčili, že nám po celý den svítilo
nad hlavami. Trasa nebyla náročná, ale cestou jsme
si zahráli několik her. Sbírali jsme lístečky různé
barvy, pátrali po číslech a chytali zvířata v ZOO. Cesta vlakem byla také příjemná. Výprava se zdařila,
všichni jsme si přírody užili a těšíme se na další akci
4. oddílu.
Za 4. oddíl Mgr. Radmila Sulková – Žába

Tato celostátní akce se uskutečnila v sobotu
19. 10. 2019. Jako skauti jsme tuto akci chtěli podpořit a zúčastnit se. Proto jsme vyrazili do Šilheřovic, místní části Černý les. Pro děti byly připraveny
různé zajímavé úkoly o rostlinách i zvířatech. Měly
možnost si také zastřílet a změřit délku stromů různými nástroji. Starší děti mohly obdivovat lesní techniku a zhlédly také těžbu dřeva pomocí koní. Lesní pracovníci nám pak všem ukázali, jak se správně
sadí stromky. Pak už jsme se všichni dali do společné
práce – někdo vykopával díru, jiný vybíral sazenici
stromku, další správně zasypával díru a někteří také
hodnotili. Sadili jsme duby, buky a javory. Chcete vědět, kolik stromků jsme jako 4. oddíl ze Šenova zasadili? Bylo jich 320. Práce nám šla od ruky, pracovalo
se úžasně za přispění rodičů našich dětí a všem se
nám to moc líbilo. Vykonali jsme velký dobrý skutek
a určitě se do Šilheřovic zajedeme podívat, jak se „našim stromečkům“ daří.
Za 4. skautský oddíl Mgr. Radmila Sulková – Žába
Vzpomínáme na všechny zemřelé skauty
a skautky, kteří se podíleli na činnosti šenovského skautského střediska.
S radostí oznamujeme, že se dne 31. 1. 2020 bude
konat již tradiční skautský ples! Bližší informace
podáme zanedlouho také na našem webu senov.skauting.cz. Jste srdečně zváni!

OREL Jednota Šenov a župa Kadlčákova Vás zve na
Den sportu pro každého a Orelský míček (23. ročník), který se uskuteční
v sobotu 9. listopadu 2019 v tělocvičnách ZŠ Šenov – střed.
Program: Soutěže sportovní všestrannosti s míčem pro jednotlivce a turnaj ve stolním tenise.
Kategorie: Všechny, upřesní se dle účastníků. Přihlášky: Sobota 9. 11. od 8.30 do 9.00 hod.
Startovné: Děti zdarma, soutěžící dospělí 30 Kč. Poznámky: Zahájení v 9.00 hodin, vstup z Hasičské ulice.
Nutná sportovní obuv bez černé podrážky; pálky s sebou. Občerstvení zajištěno, předpokládané vyhlášení vítězů do 15 hodin.
Na Vaši účast se těší OREL Jednota Šenov
10 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 11/2019
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ŠENOVSKÝ LUKOSTŘELECKÝ PARKÚR 2019
V neděli 13. 10. 2019 uspořádal SK LAPAČKA –
lukostřelba za nádherného slunečného počasí ojedinělou sportovní soutěž, a to kombinaci terénní střelby
z luku a tzv. pseudolovu 3D, tedy střelby na figuríny zvěře. Závodu v místním sportovním areálu se
zúčastnilo 24 závodníků ze Šenova, Nošovic, Ostravy-Radvanic, Ostravy-Poruby, Krásného Pole, Velké
Polomi a Havířova. Vzdálenosti pro střelbu byly neznámé (soutěžící museli odhadovat) v rozmezí 10–35
metrů. V části střelby na terénní terče se střílelo na
šestikruhé černé terče se žlutým středem o průměru

20, 40, 60 a 80 cm. Mezi šesti figurínami zvěře byli
svišť, mýval, liška, vlk, levhart a daněk. S mírnou
nadsázkou se přímo nabízela místní víkendová paralela: solidní lukostřelecké výsledky (v lovu) a nabídka
kvalitních jídel v rámci zvěřinových hodů (konzumace úlovků), které souběžně probíhaly v restauraci Na
Lapačce.
VÝSLEDKY: holý kovový luk muži 1. Křibský Karel 204 bodů; holý dřevěný luk muži 1. Hrubý Petr
164 bodů; holý kovový luk ženy 1. Fialová Jana 173
bodů; dorostenci 1. Klimsza Tomáš 192 bodů; dorostenky 1. Ježková Nikol 170 bodů; žáci 1. Zářický Vítek 170 bodů, 2. Filip Mikula 163 bodů; žákyně 1.
Fremlová Markéta 186 bodů.
Po této poslední venkovní soutěži již lukostřelci
přecházejí na trénink halové lukostřelby, kde soutěžní vzdálenost je 18 m.

Vítěz dorostenců Tomáš Klimsza

Jedna z figurín zvěře, na kterou se střílelo

Činnost samosprávy

21. schůze rady města dne 2. 10. 2019 mimo jiné:
n schválila předloženou zadávací dokumentaci k nadlimitní veřejné zakázce na služby „Svoz a likvidace komunálního odpadu pro město Šenov“;
n schválila dodatky č. 2 ke smlouvám o dílo o zabezpečení sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro město Šenov – směsný odpad a tříděný odpad – uzavřené mezi městem
Šenov a OZO Ostrava s.r.o.
22. schůze rady města dne 15. 10. 2019 mimo jiné:
n vzala na vědomí Výroční zprávu Základní školy Šenov za školní rok 2018/2019;
n vzala na vědomí Rozhodnutí o poskytnutí dotace od MMR ve výši 5 mil. Kč na akci Venkovní sportoviště ZŠ Střed v Šenově;
n schválila rozpočtová opatření č. 34 – 42/2019;
n schválila Vnitřní směrnici č. 1/2019 Pravidla o závazném postupu pro zadávání veřejných zakázek
malého rozsahu s účinností od 1. 11. 2019;
n schválila umístění staveb a zřízení věcných břemen na pozemcích města;
n jmenovala komisi pro hodnocení a posouzení nabídek u veřejné zakázky na služby „Svoz a likvidace
komunálního odpadu pro město Šenov“;
n rozhodla o poskytnutí dotace Spolku rodičů a přátel školy při MŠ Šenov Lapačka na materiální
a technické zabezpečení akce „Oslava 50 let založení mateřské školy Šenov Lapačka“.
tajem.
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Aktuality z našeho města
(pokračování ze str. 4)

Diamantové svatby
V měsíci říjnu si připomněly čtyři manželské páry
60. výročí uzavření sňatku.
Manželé Libuše a Oldřich Klegovi absolvovali
slavnostní obřad na Radnici.
Marie a Leopold Ryškovi, stejně jako Cecílie
a Josef Kokešovi nebo Helena a Štěpán Halešovi byli
navštíveni v místě bydliště. Diamantové svatby jsou
spíše vzácnosti, natož aby je v jednom měsíci oslavily
4 páry.
Jubilantům přejeme dobré zdraví a hodně roků
strávených v blízkosti těch, které mají rádi.
Ing. Jan Blažek, starosta

dosti jsme požádali o dotaci na výstavbu lávky pro
pěší a cyklisty přes silnici I/11 u Staré školy. Zda
dotace obdržíme, bude rozhodnuto asi v červnu příštího roku. Na obě akce jsou vydána platná stavební
povolení.
Ing. Jan Blažek, starosta
(pokračování na str. 13)

Charita Ostrava
informuje

Projekt „Venkovní sportoviště ZŠ Střed v Šenově“
je realizován za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.
V říjnu se rozjely naplno i práce spojené s rekonstrukcí sportovního zázemí za druhým pavilonem
školy v centru města. Provedeny jsou demolice plechového skladu i garáže, přeložky vodovodu, bourá
se asfaltová plocha. Hotovy jsou základy pro první
hřiště, skok daleký i technické zázemí sportoviště.
V letošním roce bychom chtěli vyčerpat pětimilionovou dotaci, kterou jsme na tento projekt obdrželi.

Charitní poradna ve Vítkovicích radí bezplatně
Poradna Charity Ostrava poskytuje zdarma odborné sociálně-právní poradenství
zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení (např. důchody, sociální dávky), bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy
a dluhovou problematiku. Součástí poradenského týmu je právník, který se specializuje
na rodinné právo, bydlení, zadlužení, spotřebitelské právo atd.
Zájemci o poradenství nemusí uvádět
žádné osobní údaje, všechny služby jsou
bezplatné a dostupné lidem starším 18 let
v obtížné životní situaci, kterou neumí řešit
vlastními silami.
Kontakt: Poradna Charity Ostrava, Jeremenkova 154/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice.
Tel.: 599 526 906, 731 625 767, email: poradna@ostrava.charita.cz, web: www.ostrava.charita.cz/poradenske-sluzby

EFEKT 2019

Co poskytuje Charita Ostrava lidem
bez domova?
V zimním období kapacitu služeb dle potřeby navyšujeme, abychom předešli především zdravotním rizikům (omrzliny, umrznutí). Předpokládáme, že v chladných dnech
s teplotami pod 0 st. budeme otvírat bezplatné nízkoprahové zimní noční centrum.
Služby Charity Ostrava pro lidi bez domova jsou poskytovány s finanční podporou
Statutárního města Ostravy, Moravskoslezského kraje a Evropské unie prostřednictvím Operačního program zaměstnanost
a Integrovaného regionálního operačního
programu.

ZŠ střed

V říjnu byla dokončena za finanční podpory Ministerstva průmyslu a obchodu druhá etapa výměny
svítidel veřejného osvětlení. V této etapě bylo osazeno přes 200 nových ledkových svítidel. Dále byl nainstalován řídicí systém pro regulaci intenzity osvětlení
jednotlivých ulic i svítidel v dané lokalitě.

Žádosti o dotace k dopravě
Město podalo v měsíci říjnu dvě žádosti o dotace
na Státní fond dopravní infrastruktury. První žádost
se týkala pokračování chodníku podél ulice Petřvaldské od rondlu po Starou petřvaldskou. V druhé žá12 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 11/2019

Přehled služeb a kontaktů na webu:
https://ostrava.caritas.cz/clanky/co-poskytuje-charita-ostrava-lidem-bez-domova/
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Aktuality z našeho města
(pokračování ze str. 12)

ZŠ Těšínská
Na přelomu září a října skončila první etapa opravy školy na Podlesí. Hlavní budova má novou střechu

i zateplenou fasádu. Od června příštího roku bude
pokračováno v pracích na tělocvičně a zadní části budovy. Již nyní se stala opravená škola výraznou dominantou Šenova na vjezdu od Havířova.
Ing. Jan Blažek, starosta
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2. ročník vánočních trhů
v hospodě Horizont
Srdečně Vás zveme v termínu

30. 11. – 1. 12. 2019 od 14.30 hodin
Bohatý program, rukodělné výrobky, vánoční
vazby a další.

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
PŘÍMO Z PLANTÁŽE
Volenství, Václavovická 530, Šenov
Mobil: 730 955 216
www.stromkyzvolenství.wz.cz

Silvestr Na Špici
Přijďte prožít pohodový Silvestrovský večer
s DJ, který hraje na Vaše přání…
Místenka: 500 Kč – V ceně: teplá večeře,
slané pečivo, nealko, 5 piv nebo láhev vína,
přípitek. Rezervace míst do 8. 12. 2019
Informace na tel. čísle: 774 702 510.

Pivovar – Šenov nabízí:
Prodej piva a výrobků přes ulici
Uvaříme vybraný typ piva na objednávku
(výběr až ze 100 druhů – i bezlepkové)
Nabídka zdravých přírodních sladidel – sladěnka, sladovit,
dextróza, hroznový cukr
Možnost využití pivovarských prostor k pořádání různých
oslav, schůzí, posezení, školení
Pro uzavřené společnosti připravíme kvalitní gastronomické akce
Přijímáme objednávky na Vánoční balíčky našich
pivních speciálů
Neprovozujeme pohostinství, ale je možné zajít
na čepovaný speciál v předem zveřejněných
termínech – sledujte naše webovky.
Z provozních důvodů vše předem po telefonické domluvě.
Kontakty: GSM 774 249 570, www.pivovar-senov.cz
14 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 11/2019

Akce Na Špici v Šenově
15. – 17. 11. 2019 Svatomartinská husa
(rezervace nutná!!!)
22. a 23. 11. 2019 Řízkové hody
6. a 7. 12. 2019 Bramborákové hody
13. a 14. 12. 2019 Gulášové hody
20. a 21. 12. 2019 Tvarůžkové hody
Více informací a rezervace na tel. čísle: 774 702 510.

PENZION U KRTEČKA
Levné ubytování
739 06 77 88

Inzerce

INZERCE

n Restaurace Na Špici v Šenově přijme spolehlivou slečnu na výpomoc – obsluha v restauraci. Více
informací na tel. č.: 774 739 471.

TAXI ŠENOV – NONSTOP
602 52 00 00
Přijmeme řidiče

Podzimní výlov v Šenově
16. 11. 2019
v 9.00 až 14.00 hod.
Šenov u Ostravy, ulice K Potoku 77, V+K Horváthovi
Celoroční prodej ryb – tabule, podle které odbočíte
Lovíme jeden ze šesti menších rybníků

Občerstvení:

Smažený kapr + bramborový salát
Rybí hrancle, karbanátky, rybí pomazánka, pivo,
limo, medovina, svařák, slivovička, Becher atd.
Pro info volejte 737 959 458
Akční cena: kapr, amur 79 Kč/kg
Nejsme rybník naproti mlýnům!

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

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

JUDr. Marcela Žoričová

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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Život ve městě

Mìsíèník města Šenov – periodický tisk územního samosprávného celku, vychází v první dekádì mìsíce, reg. è. MK ÈR E 12336.
Redakèní rada: starosta Ing. Jan Blaek, místostarosta Ing. Tomáš Holuša, Ing. Renáta Revendová, Martin Vaculík, tajemník Ing. Marie Kotrová,
správní odbor Jana Holušová, Iva Sommerlíková. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní námìstí 300, Šenov, tel.: 596 805 930.
E-mail: meu.senov@mesto-senov.cz, http://www.mesto-senov.cz. IÈ 00297291. Tisk: Tiskárna HAROK, Šenov.
Inzerci pøijímá MìÚ Šenov, správní odbor – do 25. dne v mìsíci. Prodejní cena Obìníku 11,– Kè.

