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Slavnostní zahájení školního roku s prvňáčky
V pondělí 2. září proběhlo v restauraci na Horakůvce
slavnostní zahájení školního
roku pro všechny prvňáčky.
Sál se rozzářil očima dětí,
které přišly společně s rodiči
do prvních tříd šenovské základní školy.
Krátký program na uvítanou si připravili žáci 2. a 9.
tříd. Po přivítání prvňáčků
ředitelkou školy a starostou
města obdržely děti dárky a
byly pasovány do nové role
školáka.
Třídní učitelky prvního
ročníku Mgr. Andrea Liolia,
Mgr. Simona Kundelová,
Mgr. Nela Cudráková a Mgr.
Antónia Kozáková budou
zkušeně předávat vědomosti celkem 77 prvňáčkům ve
svých třídách.
Vážení pedagogové i rodiče,
přeji Vám, abyste při výchově dětí projevili dostatek
trpělivosti, zachovali pevné
nervy, a to především v situacích, pokud dětem nepůjde
všechno dle vašich představ.
Ing. Jan Blažek,
starosta města
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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. 9. – V době konání Jarmarku
byl nutný rychlý zásah strážníků
k zabránění dalšího napadání osob
podnapilou osobou, která musela
být zpacifikována. Odměnou byl
nocleh na záchytce.
2. 9. – Nejdříve si vybral něco
„nového“ na sebe z kontejneru na
textil a poté si ještě v místní sběrně „vyhlédl“ jízdní kolo, na kterém
ujel.
5. 9. – Myslel si, že se mu uleví
tím, když zapálí několik kontejnerů na odpad v části Lapačka. K
jeho smůle byl hlídkou na místě
zadržen dříve, než stačil utéct. Na
místo byli přivoláni hasiči, kteří
kontejnery uhasili a pachatel byl
předán Policii ČR.
5. 9. – Nečekaný nález zjistil
při úklidu své nemovitosti jejich
vlastník. Střelnou zbraň i s náboji
si převzala Policie ČR k dalšímu
šetření.
11. 9. – Strach o kamaráda,
který odjel z ubytování v podnapilém stavu a dlouho se nevracel,
měl muž, který vše nahlásil na
MP. Následně bylo zjištěno, že byl
kamarád „řidič“ zadržen v policejní cele a hned tak se domů nevrátí.
16. 9. – Na záchranu dusícího
se psa vyjížděla hlídka, když přijala oznámení, že si na jedné zahradě rodinného domu pes omotal
vodítko o strom. Pes byl v pořádku
předán šťastným majitelům.
18. 9. – Obav o život a zdraví
muže se hlídka MP zbavila ihned
poté, co mladík uvedl, že se procházel po šenovských mostech
svlečený do půl těla, protože je
teplé počasí.
l

l

l

Městská policie má zájem na
vytvoření bezpečného a klidného
prostředí pro každého obyvatele
města a na tom, aby žádný pacha2 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 10/2019

tel přestupku nebo trestného činu
nezůstal bez postihu.
Pokud máte nějaký dotaz,
postřeh, kritiku, stížnost atd., můžete ji zaslat písemně na adresu:
l

Městská policie Šenov, Radniční
náměstí 300, 739 34 Šenov nebo
na e-mail: mpolicie@mesto-senov.
cz.
M. Kretek, velitel MP
l

l

Prevence – BESIP

Zákon č. 361/2000 Sb. § 25 odst.3 – Při stání musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m
pro oba směry jízdy (foto).
l l l
Preventivní akce MP
Ve spolupráci s místními hasiči
proběhla dne 24. 9. 2019 v odpoledních hodinách preventivní akce
zaměřená na průjezdnost vozidel složek IZS na místních komunikacích ve městě. Na některých
místech vozidlo hasičů s obtížemi
projelo (foto) a v jednom případě
musel řidič své vozidlo přeparkovat, aby hasiči mohli vůbec projet.
Kdyby se jednalo o ostrý zásah a
byl ohrožen život, zdraví nebo majetek, tak by se nemohli na místo

včas dostat, přitom rozhoduje každá minuta. Nikdy nevíte, kdy vy
nebo vaši blízcí budete potřebovat
jejich pomoc. Toto se netýká jen
složek IZS, ale také vozidel zimní
údržby nebo svozu odpadů, jejichž
řidiči se také setkávají se špatně
parkujícími vozidly. Podobné akce
se dělají také i v jiných městech.
Strážníci tak spolu s hasiči nejen
svou přítomností, ale i za pomocí
letáků, které umísťovali za stěrače
špatně parkujících vozidel, upozorňovali na tuto problematiku.
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Slavnostní setkání na počest šenovského rodáka MUDr. Waclawa Olszaka
Slavnostní setkání, které se uskutečnilo dne 10. září
letošního roku u příležitosti 80. výročí úmrtí prvního
starosty města Karviné MUDr. Waclawa Olszaka, bylo
milým důvodem k návštěvě této akce. Pod záštitou Statutárního města Karviné pořádalo Polské Towarzystwo
Medyczne v RC setkání, které začalo slavnostním položením květin na hrobě MUDr. W. Olszaka v Karviné 2.
Slavnostního aktu se účastnila polská konzulka Izabell Wołłejko-Chwastowicz, náměstek primátora města
Karviné Mgr. Adrzej Bizoń, starosta města Šenov Ing.
Jan Blažek a další.
Další zastavení bylo u pamětní desky MUDr. Olszaka na škole v Karviné – Fryštátě. Všichni hosté
se pak přesunuli do reprezentativních prostor Zámku

Fryštát, kde byla připravena výstava k osobě prvního
starosty města Karviné, člověka, který se narodil dne
29. května roku 1868 v Šenově. Navštěvoval naši Starou
školu v Šenově a právě tam učitel upozornil rodiče na
jeho velké nadání. O životě této významné osobnosti napsal knihu MUDr. Josef Slowik, předseda PSZ (můžete
si ji vypůjčit v naší šenovské knihovně, ale upozorňujeme čtenáře, že je psaná v polském jazyce), který měl
jeden z pěti naprosto uchvacujících referátů, týkajících
se jak osoby p. Olszaka, tak příkladně života v hornických koloniích či problematiky obětí teroru německých
nacistů v Karviné. Za město Šenov byli rovněž účastni
ředitelka knihovny Simona Slavíková a člen Historicko
letopisecké komise pan Milan Pastrňák.
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Evidence obyvatel
V měsíci říjnu 2019 oslaví významná životní jubilea
tito šenovští občané
BLAŽEK MIROSLAV
DOBEŠ FRANTIŠEK
EŠTOČÁK LADISLAV
FAJKOŠOVÁ VĚRA
HANUS JIŘÍ
ILLÁŠ JOSEF
JANOUŠKOVÁ MARIE
JUREČEK KAREL
KAŇA VÍTĚZSLAV
KAPUSTA JOSEF
KNOPOVÁ-KOSTKOVÁ ALENA
LUPOVÁ EMILIE
MACEČKOVÁ VĚRA
MASNICA LUBOMÍR
NOVÁK LUDVÍK
PAVLICA JAN
PEŇÁKOVÁ MARIE
REVENDOVÁ MARIE
RYŠÁNKOVÁ JITKA
RYŠKOVÁ MIROSLAVA
SIKOROVÁ HELGA
SIRYOVÁ MÁRIA
STAŘÍK MIROSLAV
ŠIMŠA VLADIMÍR
ŠKATULA MIROSLAV
ŠPETÍK JOSEF
ŠTRUMFOVÁ HELENA
TOMISOVÁ MARIE
VALOVÁ EVŽENIE
VOJTASÍKOVÁ ZDEŇKA
WEISSOVÁ ELIŠKA
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

„Milovat znamená stát se pro druhého nepostradatelným“

Dne 20. 9. 2019 oslavili zlatou svatbu naši rodiče

Irena a Jaroslav Piskořovi
Do dalších společných let jim přejeme hodně zdraví,
lásky a spokojenosti.

NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA
Laura Kročková, Adam Palička,
Sára Chamrádová, Oskar Lipina,
Daniel Stolář, Beata Freitagová, Filip Áč,
Marie Grymová, Matteo Tomiga,
Tomáš Macek
K narození děťátka rodičům srdečně
blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE…
Zdenka Jantačová, Josef Hurta,
Olga Slívová
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou
soustrast.
T. Klimasová/SO

Spíš svůj věčný sen,
ale nám chybíš každičký den.

Dne 29. října 2019 vzpomeneme
nedožitých 75 let pana

Miroslava Dedíka
a 18. července 2019 jsme uctili
15 let od jeho úmrtí.
Vzpomínají manželka Anna, syn Libor, dcera Barbora,
vnoučata, pravnoučata a celá rodina.

Dne 27. 10. 2019 si připomínáme
15. výročí úmrtí pana

Ludvíka Motáka
ze Šenova

S láskou vzpomínají synové Ladislav
a Miroslav s rodinami

Dne 22. října si připomínáme
5. výročí úmrtí pana

Jindřicha Košťála
S láskou vzpomíná
manželka Marie,
dcera a syn s rodinami

Ze srdce přejí dcera Irena a syn Jaroslav s rodinami.

Dne 16. října 2019 vzpomeneme
3. výročí úmrtí paní

Upozornění
Uzávěrka příspěvků do listopadového
Oběžníku bude již dne 23. 10. 2019.

Ludmily Vesecké
S láskou vzpomínají
manžel a synové
ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 10/2019 – 5
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Bojujeme s černými odběry pitné vody a nelegálním vypouštěním
odpadní vody!
Nové technologie a technická zařízení
umožňují SmVaK Ostrava účinněji bojovat
s podvodníky
Ostrava, 13. 9. 2019 – Černé odběry elektřiny
nebo pitné vody stejně jako nelegální napojení
na kanalizační síť není problémem pouze rozvojových zemí, s nimiž se toto téma obvykle spojuje. Nelegální napojování na vodovodní nebo
kanalizační síť, stejně jako snaha najít cestu,
jak obejít monitoring skutečné spotřeby vody,
se týkají i naší země a lokalit, kde provozuje
vodovodní nebo kanalizační síť SmVaK Ostrava. Je třeba zdůraznit to, že podvodníci se vystavují riziku významného finančního postihu.
Technika pro odhalování nelegálního chování
se rychle vyvíjí a ulehčuje provozovatelům vodárenských zařízení práci při odhalování přestupků.

Co to je neoprávněný odběr
a jaké jsou sankce?
„Podle Zákona o vodovodech a kanalizacích je nelegální odběr definován jako odběr z vodovodu před
vodoměrem, odběr bez uzavřené písemné smlouvy
o dodávce vody nebo v rozporu s ní, přes vodoměr,
který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr
skutečný, nebo přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochránil před poškozením,“ vysvětluje ředitel
vodovodů SmVaK Ostrava Milan Koníř.
Pokud dojde k neoprávněnému odebrání vody
z vodovodu, vystavuje se dle výše zmiňovaného zákona za tento přestupek fyzická osoba možnosti udělení
pokuty až do výše 50 tisíc korun ze strany vodoprávního úřadu. Do stejné výše může vystoupat také pokuta pro právnickou nebo podnikající fyzickou osobu.
„Pokud je napojení na zařízení vodovodů nebo
kanalizací provedeno bez souhlasu vlastníka nebo
provozovatele, může dojít ke spáchání dalšího přestupku, a to tím, že fyzická osoba nebo právnická či
podnikající fyzická osoba neoprávněně manipulují se
zařízením. Jde tedy o další přestupek, který může být
penalizován také do výše 50 tisíc korun. Byl-li delikt
spáchán opakovaně, může postih dosáhnout až dvojnásobku horní hranice a vyšplhat se až k sto tisícům
korun,“ dodává Koníř.
Zmiňovaný zákon také umožňuje provozovateli vodárenské infrastruktury přerušit nebo omezit dodávku vody nebo odvádění odpadních vod do doby, než
pro to pomine důvod, který udává legislativa. To vše
samozřejmě není pro odběratele, který se pokouší o
podvod, zadarmo. Jak přerušení dodávky, tak její obnovení představuje významný finanční náklad.
Nelegální odběry pitné vody je možné rozdělit do
dvou skupin. „V prvním případě jde o nezákonný odběr pitné vody přímo z vodovodní sítě z hydrantu,
8 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 10/2019

druhou skupinou jsou nelegální odběry před vodoměrem,“ upřesňuje Koníř.

Jak jsou černé odběry zjišťovány?
I v tak konzervativním oboru, jakým je vodárenství, jde pokrok ve využívání moderních technologií
v oblasti telekomunikací, přenosu dat a kamerové
techniky velmi rychle dopředu. Platí to také pro společnost SmVaK Ostrava, která v letošním roce nasadila vysoce sofistikovaný systém monitoru úniků.
„24 hodin denně 365 dní v roce vyhodnocuje nástroj
anomálie ve vodovodní síti. V systému je analyzováno
obrovské množství dat z 842 distriktů, na které jsme
naši síť rozdělili. Díky zmenšení sledovaných oblastí
jsme proto schopni rychle a velice přesně lokalizovat
jak úniky, které mohou souviset s havárií nebo jinou
mimořádnou skutečností, ale také ty, které mohou být
důsledkem neoprávněných odběrů,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol Pšenička.
Možností je ale více. Například odběry z hydrantů
zachytí monitorovací systém SmVaK Ostrava. V případě, že jsou vyhodnoceny jako podezřelé, nezvyklé
nebo anomální vyjíždí pohotovostní technici do terénu situaci prověřit. „Často se jedná o cvičení dobrovolných hasičů, kteří tuto skutečnost zapomněli nahlásit a neměli uzavřenou smlouvu, ale setkáváme
se také s případy, kdy si lidé chtějí načerno naplnit
bazén pomocí hadice z hydrantu. V souvislosti s tím,
jak se problematika sucha stává důležitým tématem
společenské, politické nebo mediální agendy, si navíc
občané více všímají popisovaných odběrů a dalších
netypických situací. Dostáváme od nich pak upozornění na tuto nelegální činnost. Tyto podněty prověřujeme a v případě, že se prokážou jako oprávněné,
tak je sankcionujeme, jak nám umožňuje legislativa,“
popisuje Pšenička.
Nelegální odběry u vodovodních přípojek jsou odhalovány také pomocí kamerové techniky. SmVaK
Ostrava v letošním roce zakoupily novou kameru,
která je schopna projít i potrubím velmi malého průměru. Její pomocí je možné zdokumentovat nelegální
odbočku pro odběr pitné vody před vodoměrem. „Existují i další možnosti, jak na nelegální odběry přijít.
Ty si necháme jako naše interní know how, abychom
podvodníkům jejich situaci nezlehčovali a nedávali
jim možnost, aby se poučili,“ dodává Milan Koníř.

Odvádějme odpadní vody legálně
Popisovaná problematika se stejně jako dodávek
pitné vody týká také neoprávněného vypouštění odpadních vod do kanalizace pro veřejnou potřebu. „Legislativa specifikuje, že může jít o neoprávněné vypouštění v případě, kdy nebyla uzavřena písemná
smlouva o odvádění odpadních vod, případně jsou
odpadní vody vypouštěny v rozporu s ní. Nelegální je
(pokračování na str. 9)
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Bojujeme s černými odběry pitné vody a nelegálním vypouštěním
odpadní vody!
(pokračování ze str. 8)
také vypouštění odpadní vody v rozporu s podmínkami, které udává kanalizační řád. Odpadní vodu není
možné vypouštět ani přes měřicí zařízení neschválené
provozovatelem, nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství vypouštěných vod
nezaznamenává, nebo zaznamenává menší množství
než skutečné,“ vysvětluje ředitel kanalizaci SmVaK
Ostrava Jan Tlolka.
Příkladem podle něj může být vypouštění závadných látek do kanalizace, které zmiňovaný řád zakazuje, používání drtičů kuchyňského odpadu nebo
vypouštění dešťových vod do splaškové kanalizace.
„Při neoprávněném vypouštění se fyzická osoba jako
odběratel dopouští přestupku, za který může být uložena pokuta až do výše 100 000 korun. Právnická
osoba a podnikající osoba jako odběratel se dopouští

správního deliktu, za který mu může být uložena pokuta až do výše 100 000 korun,“ konkretizuje Tlolka.
Stejně jako v případě pitné vody existují i v případě nelegálního odvádění vody odpadní způsoby, jak
tuto skutečnost odhalit. „Kanalizace například kontrolujeme speciální kamerou. Kontroly probíhají také
během rekonstrukcí kanalizační sítě. Další technické
nástroje, jak dokážeme nelegální vypouštění efektivně
odhalit, bych si raději nechal pro sebe, abychom situaci případným podvodníkům neulehčovali,“ uzavírá
Jan Tlolka.
Kontakt: Mgr. Marek Síbrt, mluvčí; Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.; 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava; tel.
725 500 509; e-mail: marek.sibrt@smvak.cz; www.smvak.cz

Činnost samosprávy
19. schůze rady města dne 3. 9. 2019 mimo jiné:
– vzala na vědomí plnění rozpočtu města k 30.
6. 2019;
– vzala na vědomí Výroční zprávu Základní
umělecké školy Viléma Wünsche, p.o., za školní
rok 2018/2019;
– schválila rozpočtová opatření č. 29 – 31/2019;
– schválila časový harmonogram projednávání
rozpočtu města na rok 2020 a metodiku tvorby návrhu rozpočtu;
– schválila uzavření darovací smlouvy mezi
dárcem – firmou Liberty Ostrava a.s. a obdarovaným – městem Šenov na finanční dar ve výši
150 000 Kč;
– rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci
„Oprava místních komunikací 2019 v Šenově“ se
společností EUROVIA CS a.s. s cenou 2 832 490 Kč
bez DPH;
– doporučila zařazení obnovy kostela Prozřetelnosti Boží v Šenově do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR pro
rok 2020.
7. zasedání zastupitelstva města dne 17. 9.
2019 mimo jiné:
l vzalo na vědomí:
– zprávu o činnosti rady města;
– zprávu komise dopravní;
– zprávu komise rozvoje města a ŽP;
– zprávu komise kulturní;
– zprávu komise sociální a volnočasové;

– zprávu o činnosti úseku správy PC sítě;
– zprávu o činnosti úseku právního a kontrolního;
– zprávu o činnosti tajemníka městského úřadu;
– schválilo poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu „Kotlíkové
dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ ve
výši 108 000 Kč;
– určilo závazné ukazatele rozpočtu na rok
2020;
– souhlasilo s poskytováním příspěvků (dotací)
občanům na domovní čistírny odpadních vod jen
pro nemovitosti, kde připojení k veřejné kanalizaci není technicky a ekonomicky možné, ve výši
23 000 Kč.
20. schůze rady města dne 24. 9. 2019 mimo
jiné:
– schválila aktualizovaný pořadník žadatelů na umístění do Domu s pečovatelskou službou
v Šenově, platný na období od 1. 10. 2019 do 30. 9.
2020;
– schválila Plán zimní údržby a opatření na
sezónu 2019/2020 pro město Šenov – místní komunikace, chodníky a průjezdní úseky silnic;
– schválila umístění staveb a zřízení věcných
břemen na pozemcích města
– schválila rozpočtová opatření č. 32 – 33/2019;
– souhlasila se společným nákupem energií pro
město Šenov prostřednictvím DSO Regionu Slezská brána.
tajem.
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20 let Regionu Slezská brána
Region Slezská brána (RSB)
byl založen jako zájmové sdružení
právnických osob v roce 1999. Zakládajícími členy byly Bruzovice,
Kaňovice, Horní Bludovice, Paskov, Řepiště, Sedliště, Šenov, Václavovice a Vratimov. V průběhu
následujících let došlo k několika
územním změnám a v současnosti
má RSB 18 členů.
Už při založení v roce1999
si RSB vytkl za svůj důležitý cíl
podporovat společné investiční
akce. Nejdůležitějším příkladem
jeho naplnění je vybudování nové
cyklostezky mezi Vratimovem
a Sviadnovem, která je součástí
dálkové cyklostezky Ostrava – Beskydy. Byla vybudována nákladem
37 mil. Kč. Další společnou iniciativou byl soubor 16 projektů na
podporu rozvoje cestovního ruchu
o celkových nákladech 7 mil. Kč.
Od roku 2009 začal RSB pořádat ve spolupráci se základními školami sportovní soutěže pro
žáky. Z původních čtyř akcí v prvním roce se nabídka v roce 2019

pohlednic, se však podařilo vydat
také několik obsáhlejších publikací. K nim patří kniha Region Slezská brána, která je zaměřena na
charakteristiky obcí a jejich atraktivity.
Další knihou je Příroda regionu
Slezská brána nebo brožura Pověsti ze Slezské brány, která potvrzu-

je, že i náš region má svá tradovaná tajemství a příběhy.
Život obcí však dennodenně
představuje také množství administrativních povinností. I tady je
RSB nápomocen. Pro vedení obcí
i jejich zaměstnance pořádá vzdělávací akce. Příkladem jsou školení týkající se veřejných zakázek,
správního řádu nebo finanční kontroly. RSB pomáhá obcím řešit administrativu související s ochranou
osobních údajů (tzv. GDPR), právní poradenství a společné nákupy
energií.
K výročí 20 let trvání RSB byla
vydána brožura, která je dostupná na stránkách RSB. Významné
jubileum jsme si připomněli na
Dnech RSB v Řepištích a Paskově.
Ing. Jan Blažek, starosta

rozrostla celkem na 8 sportovních
událostí. Za celé období od roku
2009 takto organizačně a finančně
podpořil RSB 55 sportovních akcí
s aktivním zapojením několika tisíc soutěžících.
Jen o rok později než sportovní
soutěže, začal RSB pořádat vědomostní soutěže s regionální tematikou. Jejich cílem je podporovat
znalost regionu a pozitivní vztah
k rodnému kraji. K soutěžím pro
žáky základních škol se o čtyři
roky později připojily i soutěže pro
seniorské týmy.
Vedle standardních propagačních aktivit, ke kterým patří vydávání map, plakátů, letáků nebo
10 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 10/2019
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ZŠ Šenov informuje
V září slunce září, podzim už je v kalendáři,
žlutou barví topoly, děti už jdou do školy.
Školní rok 2019 - 2020 nám začal 2. 9. 2019 slavnostním zahájením na Horakůvce, kde jsme přivítali
naše prvňáčky. Dětem přejeme mnoho úspěchů a věříme, že si na tento den vzpomenou, až budou školu
opouštět.

Září ve znamení přátelství a sportu
Šesťáci na ZŠ Šenov už znají celou školu. V pátek
6. 9. 2019 se v naší škole konala každoroční akce
„Podané ruce“. Je velmi oblíbená především u dětí
z šestých tříd, protože je celou školou provádí deváťáci. Každý šesťák si vybere svého staršího kamaráda,
který ho po škole provede a ukáže každá zákoutí. Cílem však není jen seznámení dětí s druhým stupněm
školy, ale také zlepšení atmosféry mezi mladšími a
staršími žáky.

měla možnost svou deváťačku pořádně poznat a něco
se o ní dozvědět. Díky tomu se z nás staly kamarádky.“

Sportovní den
Dne 5. a 6. 9. 2019 se uskutečnil „Sportovní den“.
Třídy druhého stupně si ve čtvrtek 5. 9. zasoutěžily
ve čtyřech disciplínách – vybíjené, fotbalu, beach volejbalu a přehazované.
Chlapci druhého stupně soutěžili ve fotbale. Mezi
mladšími žáky vybojovala první místo třída 6. A. První příčku v sedmých ročnících obsadila třída 7. A. Z
osmých a devátých ročníků dosáhla na nejcennější
kov třída 8. C a 9. C. Zatímco chlapci bojovali na fotbalovém hřišti, mladší žákyně (6. a 7. ročník) soupeřily v turnaji ve vybíjené. Na nejvyšší příčku vystoupala třída 6. A spolu se 7. B, následovala třída 7. C a
6. D. Žákyně 8. tříd soutěžily v přehazované a žákyně
9. tříd v beach volejbale. V přehazované vyhrály žákyně 8. C. Beach volejbal vyhrála třída 9. A, v závěsu
byly třídy 9. C a 9. B. Součástí vyhlášení byl výběr
nejoriginálnějšího fanklubu, který vyhrála třída 7. B.
(pokračování na str. 12)

Snad si děti z šestých tříd za tři roky vzpomenou,
jaké měly pocity coby ti nejmladší na druhém stupni,
a budou dobrými kamarády jako ti letošní žáci z devítek.
Jabub Müller (6. C)
„Podané ruce byly dobré v tom, že jsme poznali
nové kamarády a lépe jsme poznali školu. Zrovna
9. C byla moc hodná...“
Lenka Filipová (6. C)
„Já jsem poznala svou deváťačku a taky spoustu
učitelů. Podané ruce se mi moc líbily, protože jsem

Veřejná výzva
Tajemnice městského úřadu vyhlašuje opakovaně
veřejnou výzvu k obsazení pracovního místa
v rámci Městského úřadu Šenov, odboru správního,
úseku správy PC sítě.
Bližší informace zveřejněny na úřední desce a internetových stránkách města: www.mesto-senov.cz
ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 10/2019 – 11
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ZŠ Šenov informuje
(pokračování ze str. 11)
Následující den si zasoutěžily děti z prvního stupně. Úkolem bylo splnění dílčích sportovních disciplín,
které zahrnovaly: překážkovou dráhu, kop na bránu,
florbalové dovednosti, skok z místa, skoky přes švihadlo, hod a hod na cíl. Všichni žáci si počínali výborně. Předvedli jedinečné sportovní výkony a vysoutěžili si sladkou odměnu.
A jak si sportovní den užili žáci?
Petr Kuchař (6. A)
„Sportovní den byl super, chtěl bych, ať je častěji.
Nejvíce jsem si užil fotbal.“
Johana Drozdová (6. A)
„Na sportovním dni byla skvělá atmosféra. Hrála
jsem vybíjenou a vyhráli jsme 1. místo.“

Vzdělávací program
Základní škola Šenov pracuje se školním vzdělávacím programem „Šenovská škola – šance pro všechny na šťastný start“.
Cílem školního vzdělávacího programu je promě-

12 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 10/2019

nit školu v takové prostředí, ve kterém se bude všem
dětem dostávat kvalitní a kvalifikované vzdělávací
péče, a to bez ohledu na jejich rozmanité vzdělávací
potřeby. Na to dohlíží početný 70členný pedagogický
sbor složený z kvalifikovaných učitelů, vychovatelů
a asistentů. Naším cílem je bezpečnost a spokojenost
žáků.
V letošním roce vyučujeme na obou pracovištích
777 žáků. Proto jsme využili možnosti nového financování školství na půlení hodin. Na prvním i druhém
stupni dělíme matematiku a český jazyk, na prvním
stupni navíc pracovní činnosti a v 8. ročníku také fyziku a chemii.
Velké věci se dějí i v okolí školy. V tomto školním
roce byla zahájena rozsáhlá rekonstrukce školního
hřiště a my už se těšíme, až jej budeme plnohodnotně
využívat.
A na co se můžete těšit v dalším vydání? Seznámíme vás s děním ve škole a postupně představíme
naše žáky. Následující měsíc začínáme se žáky prvních ročníků.
Lenka Mischingerová

Život ve městě

Pobyt ve Velké Británii
Ve dnech 15. až 21. 9. 2019 se 47 žáků naší školy
se třemi svými učitelkami angličtiny Karlou, Lenkou
a Halinou zúčastnilo zahraniční exkurze ve Velké
Británii, v Torquay. Toto malebné přímořské letovisko leží v zátoce Torbay v oblasti známé jako Anglická riviéra. Čekal nás pobyt v hostitelských rodinách, výlety po hrabství Devon (Exeter, Plymouth)
a jazyková výuka. Tu vedli rodilí mluvčí a děti si
tak mohly vyzkoušet svou slovní zásobu a schopnost
komunikace v praxi. Lepší motivace ke studiu angličtiny snad ani neexistuje. Zpětné vazby od vyučujících
byly velmi pozitivní a děti získaly certifikáty o studiu.
V samotném městě Torquay jsme kromě Zoo Living Coast navštívili také krásnou písčitou pláž, protože počasí bylo opravdu jako malované. A vydrželo
po celou dobu našeho pobytu, i poslední den, který
jsme strávili v Londýně. Bylo úžasné, kolik jsme
toho v tomto kosmopolitním městě stihli: jeli jsme
kabinkovou lanovkou Fly Emirates, vláčkem, svezli
jsme se double deckerem. Viděli jsme katedrálu Sv.
Pavla, Trafalgar Square, Piccadilly Circus a Buckinghamský palác. Z Green Park jsme se metrem přesunuli k London Eye a užili jsme si jízdu na tomto
největším vyhlídkovém kole v Evropě. Na závěr jsme

pluli lodí po Temži a ze všech pamětihodností se nám
nejvíce líbil Tower Bridge. Poté jsme vyrazili na zpáteční cestu přes La Manche, Francii, Belgii a Německo do našeho Šenova.
Společně se nám povedlo vytvořit prima partu dětí
i dospěláků (včetně skvělé průvodkyně Vendy a pánů
řidičů), která tento zájezd učinila neopakovatelným
zážitkem.
Mgr. Karla Polášková

SK Šenov – kopaná informuje
Mladší žáci SK Šenov zůstávají
neporaženi
Mladší žáci zahájili letošní fotbalovou sezónu
na výbornou. V úvodním soutěžním zápase hráči SK Šenov přivítali na domácím hřišti mladší
žáky TJ Slavoj Rychvald, které v loňské sezóně
doma i venku porazili. I když mnoho šancí naši
hráči neproměnili, přesto se jim podařilo zvítězit
4:1. Ve druhém kole naši mladší žáci porazili nevyzpytatelnou Starou Bělou C přesvědčivě 7:1.
(pokračování na str. 14)

Foto mladších žáků SK Šenov před utkáním se Starou Bělou
ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 10/2019 – 13
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SK Šenov – kopaná informuje
(pokračování ze str. 13)

Ve středu 18. září přijel do Šenova klub SK
Michálkovice. A zápas se našim klukům povedl.
Po velmi dobrém výkonu nasázeli do branky Michálkovic 12 gólů. V závěru zápasu hráči soupeře zaznamenali čestný úspěch a zápas tak skončil zaslouženým výsledkem 12:1. Trenéra i domácí fanoušky potěšil nejen výsledek, ale i předvedená hra. Za SK Šenov nastoupili ve všech
zápasech Matěj Valový, Lukáš Koziel, Nicolas
Urbanec, Martin Janczar, Adam Krajíček, Max
Pittner, Ondřej Sedlařík, Martin Niniczka, Do-

minik Přeček, Manuel d‘Agostini, Dan Maršálek
a brankář Vojtěch Cáhlík. Nejlepším střelcem
mužstva je s 9 brankami Lukáš Koziel.
Jiří Sedlařík, ved. mužstva

SK ŠENOV
POŘÁDÁ FOTBALOVÝ NÁBOR

Tabulka MěP Ostrava mladších žáků (7+1),
sk. „B“, stav k 25. 9. 2019

Komunální odpad 2019
Samostatně přistavované kontejnery
(VOK)
ŘÍJEN: 3. a 4. 10. 2019 – Vráclavská x Na Farském, U Školky, Na Šimšce
LISTOPAD: Změna termínu ze 7. a 8. 11. 2019
na 14. a 15. 11. 2019 – Pod Křižovatkou, křiž. Petřvaldská x V Družstvu, Okružní

Sběrné místo komunálních odpadů
ul. Na Sedlácích
l objemné odpady z domácností;
l elektro, baterie, monočlánky;
l EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika
bez rozdílu velikosti);
l vyřazená kompaktní úsporná svítidla, zářivky,
výbojky;
l nebezpečné složky komunálních odpadů od občanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy a
obaly znečištěné od barev…);
l 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);
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l separovaný odpad (sklo, papír, plasty);
l bio / tráva, listí, měkké části rostlin;
l oděvy, obuv a textil;
l 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 – např. cihly, drobný beton, omítka, kachličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky, asfaltová lepenka, izolační materiály, azbest, skelná
vata, umakart, sádrokarton, záchody, vany, umyvadla, suť smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva,
skla... a pneumatiky.
Otevírací doba – říjen 2019
Po a Pá: 14.00 – 17.45 hod.; St: 12.00 – 19.00 hod.;
So: 9.00 – 12.00 hod.
UPOZORNĚNÍ
Dne 28. 10. 2019 bude sběrné místo z důvodu
státního svátku uzavřeno.
Dne 30. 10. 2019 bude z technických důvodů
sběrné místo otevřeno od 12.00 do 16.00 hod.

Život ve městě
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Ohlédnutí za JARMARKEM 2019

Jak bývá tradicí, i letos se konec prázdnin nesl
v duchu jarmarečního veselí. Radniční náměstí a přilehlé okolí se proměnilo v centrum zábavy, kde všechny návštěvníky čekaly pouťové atrakce, stánky s občerstvením a jarmarečním zbožím a bohatý program.
Program na šenovském náměstí byl zahájen ve 14
hodin pirátskou show Jacka Sparrowa, následovaly
vystoupení skupiny Olympic Revival, Ilony Csákové,
kapely Kern a Petra Koláře. Závěr programu patřil
zábavové kapele Standabanda, která byla tečkou za
jarmarečním veselím.
Zajímavý program probíhal také v Knihovně a
Šenovském muzeu, kde ve 14 hodin byly zahájeny
dvě výstavy, a to „Od draisiny k bicyklu“ a výstava
pohlednic a obrazů V. Wünsche. Program obohatila přehlídka historických vozidel, která se před 15.

hodinou vydala na spanilou jízdu Šenovem. Nesmíme opomenout ani další doprovodný program, kterým
byla zahrádkářská výstava v základní škole, ukázka
simulovaného zásahu šenovských hasičů při dopravní
nehodě a možnost vyzkoušet si lezeckou stěnu pod
dohledem šenovských skautů.
Věříme, že se vám letošní Jarmark líbil, že vás
potěšil a že byl vydařeným závěrem letních prázdnin.
Na závěr dovolte poděkovat jménem města všem,
kteří se podíleli na zajištění organizace a zdárného průběhu letošních slavností – obzvláště: agentuře Rascals Agency, firmě Lagron a jejím pouťovým
atrakcím, pracovníkům městského úřadu, šenovskému muzeu, městské policii, městskému podniku služeb a šenovským hasičům.
(pokračování na str. 18)

Kurz Wing Chun Kung Fu pro děti
Unie Wing Chun Kung Fu Šenov pořádá od září
do prosince 2019 kurzy pro děti, které by si rády
vyzkoušely trénink bojových umění. Pokud se vaše
děti zajímají o akční filmy nebo bojové hry na počítači, popř. si již samy zkoušejí pohyby se zbraněmi
či beze zbraní, je tento kurz určen právě pro ně.
V kurzu poznají, co všechno trénink hrdinů akčních scén obnáší, a zároveň se seznámí s tím, nakolik je realita v souladu s akčními scénami na
videu nebo v počítači. A to vše hravou formou,
v bezpečném prostředí předcházejícím úrazům, za
vedení zkušených instruktorů.
Řada lidí má trénink bojových umění spojený
s násilím, sportovními zápasy, fyzickým a psychickým drilem a podobnými ne příliš pozitivními faktory. O tom ale tento kurz není. Hlavním cílem
kurzu je získat pozitivní vztah k pohybu, vybudovat důvěru v sebe sama a respekt k ostatním lidem, a naučit se rozumné míře sebedisciplíny. Děti
naučí správnému postoji, koordinaci pohybů všech
končetin najednou (a tedy i propojování obou hemisfér), a ačkoliv trénink není nijak fyzicky náročný,
zlepší se i jejich fyzická kondice.
Wing Chun neučí útoku, je zaměřeno na efektivní obranu. Děti se naučí základním technikám,
které jim pomohou bezpečně vyřešit případný
úder, postrčení nebo uchopení. Součástí tréninku
je i výuka lehké formy posilování s využitím vlastního těla, která dětem pomůže při pravidelném
opakování získat sílu, případně upravit svou tělesnou hmotnost.
Trénink je velmi nenáročný na oblečení, stačí
sportovní kalhoty (tepláky) a tričko, a obuv do tělocvičny.
Kurz bude probíhat každý čtvrtek, vždy v čase
od 17.00 do 19.00 hod. V případě, že by děti rády
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pokračovaly v tréninku i po ukončení kurzu, mohou se po jeho ukončení stát členy oddílu Unie
Wing Chun Kung Fu Šenov.
Pokud jste přesvědčeni, že by trénink Wing
Chun mohl být pro vaše děti to pravé, přijďte
s nimi kterýkoliv čtvrtek v 18.00 hod. do Staré
školy v Šenově na zkušební trénink.
Více informací můžete zjistit na kontaktech
775 707 885, kamil.kostal@email.cz, popř. www.
uniewingchun.cz.
Kamil Košťál

Zahrádkáři informují
Výběr peněz na vánoční zájezd proběhne
19. 10. 2019 v Domě zahrádkářů od 14.00
do 14.30 hod. Cena 500 Kč osoba.

Poděkování

Výbor ZO ČZS děkuje vedení ZŠ Šenov
za možnost uspořádání Výstavy zahrádkářů
ve dnech 30. a 31. 8. 2019. Dále ZO citrusáři Ostrava, ZO ČSV Šenov a všem vystavujícím občanům. Zároveň také děkujeme občanům za návštěvu a slova uznání a těšíme
se na další setkání.
Za výbor ZO ČZS – Jan Lampart

Rizikové kácení stromů
Jiří Vašíček

Mobil: 724 411 754
e-mail: ji.va@centrum.cz
IČO: 07408820

Inzerce

INZERCE

n Koupíme dům, parcelu. Možno i zadlužený. Tel./
SMS 608 370 379.
n Nabízím koňský hnůj. Tel.: 736 140 478.
n Restaurace Na Špici v Šenově přijme spolehlivou paní či slečnu na úklid. Více informací na tel.:
774 739 471.

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

Kovovýroba&Zámečnictví NOCIAR
Zakázková výroba ocelových konstrukcí,
posuvných/křídlových bran, plotů, mříží, apod.
Strojní obrábění, svařování.
E-mail: kovovyrobanociar@gmail.com
Tel.: 774 919 983
FB/IG: Kovovýroba&Zámečnictví Nociar

Pivovar – Šenov nabízí:

v Vaříme a prodáváme pivní speciály
a BEZLEPKOVÉ PIVO
v Prodej piva a výrobků přes ulici
v Uvaříme vybraný typ piva na objednávku (výběr až ze 100 druhů)
v Nabídka zdravých přírodních sladidel
– sladěnka, sladovit, dextróza, hroznový cukr
v Možnost využití pivovarských prostor k pořádání různých
oslav, schůzí, posezení, školení
v Pro uzavřené společnosti připravíme kvalitní gastronomické
akce
v Neprovozujeme pohostinství, ale je možné zajít na čepovaný
speciál v předem zveřejněných termínech – sledujte naše
webovky.
v Z provozních důvodů vše předem po telefonické domluvě
Kontakty: GSM 774 249 570, www.pivovar-senov.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

Ohlédnutí za JARMARKEM 2019
(pokračování ze str. 16)
Rovněž děkujeme všem
sponzorům: Autodoprava Jan
Cielecký, Autoset Centrum
ČR plus s.r.o., FEBE CRAFT
s.r.o., FEBE REAL s.r.o.,
FEBE SCRAP s.r.o., FOXEL
elektro s.r.o., METRANS, a.s.,
MORAVIA WOOD TRADING,
s.r.o., RPS Czech, s.r.o., RUBING s.r.o., Stolařství Ing.
Vladimír Slonka, ŠenovNET
s.r.o. a ZAHRADY HANYZ
s.r.o.
Ing. Tomáš Holuša,
místostarosta

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.

