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Kultura

Školství

ivot ve mìstì

Sport

Výstavba a oprava chodníku
podél ul. Těšínská
Správa silnic Moravskoslezského kraje plánuje v průběhu tohoto léta provést opravu povrchu
silnice II/479 – ulice Těšínská. Po položení nového asfaltu nebude moci být po dobu 5 let zasahováno do povrchu silnice.
Město Šenov v předstihu zajistilo stavební povolení na výstavbu 400 m chodníku směrem k Ještěrce včetně zřízení jednoho přechodu
a nasvícení daného úseku. Práce byly zahájeny
výkopem pro uložení kabelu veřejného osvětlení. Rovněž v úseku od školy na Podlesí směrem
k Mlýnu je prováděna oprava 570 m chodníku
a osvětlení. Nově vznikne 130 m chodníku a poblíž odbočky na ulici Pod Šodkem vznikne přechod pro chodce a nová autobusová zastávka.
Práce spojené s kladením obrub a budováním
přechodů na obou úsecích chceme dokončit před
asfaltováním celé silnice.
Ing. Jan Blažek, starosta

Chodník k Ještěrce

Chodník k Mlýnu

Pohled od Bartovic

MěÚ informuje

KORONAVIRUS
Život i v našem městě se postupně vrací k normálu. Po ulicích už můžeme chodit bez roušek, děti se
vracejí do škol, můžeme vyrazit na nákupy i za kulturou.
Děkuji všem, kteří se zapojili do výroby roušek,
roznosu dezinfekce, či jinak pomáhali se zajišťováním
služeb pro občany. Tato nelehká doba nám ukázala,

že pokud nám „teče do bot“, jsme ochotni si navzájem
pomáhat a táhnout za provaz jedním směrem.
Děkuji všem šenovákům, že jsme se chovali zodpovědně k sobě i svému okolí. Rád zveřejňuji poděkování vás občanů Romanu Kulhánkovi a Janě Holušové
– koordinátorům, kteří po dobu více než dvou měsíců zajišťovali zásobování starších a sociálně slabších
spoluobčanů vším potřebným pro chod domácnosti.
Zároveň zajišťovali ochranné prostředky a pomůcky
nezbytné pro chod města.
Ing. Jan Blažek, starosta

Šenovský Jarmark
letos nebude

Omezení používání
zábavné pyrotechniky

Tradiční Jarmark, který navštíví pravidelně
více než 1000 návštěvníků, se měl konat poslední
srpnový víkend. O jeho zrušení rozhodlo na svém
posledním jednání zastupitelstvo města. Jedním
z důvodu je nejistá situace ohledně možnosti pořádání hromadných akcí a nemožnost ovlivnit
počet příchozích ze strany města. V současné situaci je shromažďování velkého množství lidí stále
rizikem pro nás všechny.
Věříme, že v příštím roce již nic neohrozí konání této oblíbené akce.
Ing. Tomáš Holuša, místostarosta

Zastupitelstvo města dne 26. 5. 2020 schválilo
novou obecně závaznou vyhlášku, která zakazuje
používání zábavné pyrotechniky v průběhu celého
roku na území města Šenov. Toto omezení neplatí
pro dny 31. 12. a 1. 1. kalendářního roku. Vyhláška
nabyde platnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.
Apelujeme na spoluobčany, aby novou vyhlášku města dodržovali a vynaložené náklady na pyrotechniku využili vhodnějším způsobem. Hluk
z dělobuchů neobtěžuje pouze občany, ale i zvířata,
která se však na rozdíl od nás nemohou bránit.
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

2. 5. – V části Vráclav v odpoledních hodinách
došlo k dopravní nehodě mezi cyklistou a koloběžkářem. Cyklista na místě nezůstal a odjel pryč. Přivolaní záchranáři se postarali o koloběžkáře. Příčinu
nehody šetří Policie ČR.

E-mail:
Http:

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

19. 5. – V části Škrbeň při kontrole svého pozemku majitel zjistil, že došlo k násilnému vniknutí do
chatky, z které neznámý pachatel odcizil motorovou
pilu. Věc šetří Policie ČR.

11. 5. – V odpoledních hodinách hasiči na silnici
I/11 ve směru na Ostravu museli odstranit nakloněný
strom, který ohrožoval silniční provoz.
16. 5. – V dopoledních hodinách na ulici Těšínská
před kruhovým objezdem museli strážníci řešit nabourané vozidlo, které zasahovalo do jízdního pruhu.
Zjištěno, že se vozidlo nenachází na původním místě,
kde bylo odstavené po nehodě, ale je o cca 100 m
dále. Pravděpodobně nebylo řádně zajištěno proti pohybu a došlo k jeho samovolnému rozjetí. Naštěstí se
při tom „neobvyklém manévru“ nikomu nic nestalo
a vše se obešlo bez následků. O vozidlo se postaral
jeho vlastník. Věc šetří Policie ČR.

24. 5. – V části Podlesí v dopoledních hodinách
zjištěn na vozovce bezvládně ležící muž. Přivolaný
lékař bohužel na místě konstatoval smrt. Co bylo příčinou úmrtí neznámé osoby, vyšetřuje Policie ČR.
M. Kretek, velitel MP

Prevence – zajištění zvířat

17. 5. – V dopoledních hodinách na ulici Škrbeňská došlo ke střetu vozidla s lesní zvěří. Při střetu
došlo ke škodě na vozidle. Na místo přivolána Policie
ČR, o srnu se postaral myslivec.
19. 5. – V pozdních odpoledních hodinách došlo
na ulici Na Sedlácích k dopravní nehodě dvou cyklistů. Na místě hlídkou poskytnuta první pomoc. Osoby
předány do péče přivolaných zdravotníků. Příčinu nehody šetří Policie ČR.

Upozorňujeme vlastníky zvířat, aby si pravidelně kontrolovali ohrady, oplocení, výběhy, kotce, jestli
v nich nejsou poškozená místa, kudy by zvíře mohlo
uniknout a ty opravili. V případě, že by zvíře, které
uniklo, způsobilo škodu na majetku, tak za ní odpovídá vlastník. To i v době, kdy nebylo pod jeho
dohledem, to znamená, že bylo pod dohledem osoby,
které vlastník zvíře svěřil, případně se zatoulalo nebo
uprchlo. Vlastník zvířete je povinen se vždy postarat
o to, aby předcházel možné škodě způsobené zvířetem. Pokud se stane, že vám zvíře uteče, dejte nám
také co nejdříve vědět. V případě jeho nálezu nebo
odchytu tím urychlíte jeho navrácení zpět.
(pokračování na str. 4)
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Městská policie hlásí
(pokračování ze str. 3)

Používání hlučných strojů
Nejčastěji to jsou sekačky na trávu, motorové pily
a cirkulárky, co vyruší občany z nedělního odpočinku.
Logicky lidé, kteří celý týden pracují a o víkendu si
chtějí odpočinout, jsou z toho rozmrzelí. Proto v neděli a ve státem uznaných svátcích můžete používat
hlučné stroje jen v době od 8 do 12 hodiny, mimo
tuto dobu je to zakázáno. Je důležité spolu vycházet
a udržovat dobré sousedské vztahy. Problém dělají
hlavně víkendoví „lufťáci“. O sobotách grilují a opalují se a v neděli pak dohánějí práce na zahradě. Za porušení Obecně závazné vyhlášky č.1/2016 Vám může
být na místě strážníkem udělena pokuta. Úplné znění vyhlášky můžete najít na: https://mesto-senov.cz/
radnice/vyhlasky-a-narizeni/

Upozorňujeme všechny vlastníky
pozemků na povinnost sekání trávy
a plevele!

Blíží se doba první seče, která musí být provedena
do 30. června 2020, proto upozorňujeme, že vlastník
pozemku nebo osoba, která jej užívá z jiného právního důvodu (např. pachtýři, nájemci), jsou na území
města Šenov povinni veřejnou zeleň udržovat pravidelnou sečí. Městská policie Šenov v součinnosti
s odborem ŽP provádí pravidelné kontroly těchto
pozemků a hříšníky oznamuje příslušnému správnímu orgánu, který je trestá pokutou. Je vhodné trávu
a plevele posekat, a to i z důvodu dalšího rozmnožování plevele na sousedních pozemcích, kde se o něj
majitel pečlivě stará.
Děkujeme.

Komunální odpad 2020
UPOZORNĚNÍ
Na základě informací svozové firmy, některé
240 l nádoby na separovaný odpad (především
BIO) mají umístěny kolečka s oskou v horních dírách. Toto umístění je pro stabilitu popelnic nevhodné, mají tendenci se vyvracet a špatně se s nimi
manipuluje. Vyzýváme tedy občany, aby si umístění koleček na jednotlivých popelnicích zkontrolovali
a v případě zjištění špatného umístění, aby provedli
úpravu.
Podle fotografie je zapotřebí udělat v jednom kolečku menší otvor a poté stlačit pružinku, která je
uvnitř. Kolečko se z osky uvolní. Následuje zasunutí
osky do spodních dírek popelnice a zacvaknutí
kolečka zpět.

Û

Û

Û

Samostatně přistavované kontejnery
(VOK)

ČERVEN: od 4. a 5. 6. – Pod Šodkem, Šenovská,
K Hájence (pod č. p. 1692), Pod Čechem
ČERVENEC: od 30. a 31. 7. – U Garáží, Šajarská x Nad Potokem, U Alejského dvora, Na Šutrovině
(pokračování na str. 5)
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Komunální odpad 2020
(pokračování ze str. 4)
*VOK jsou přistavovány ve čtvrtek v době mezi 6
až 14 hod. a ve stejném intervalu jsou v pátek odváženy.

Provizorní sběrné místo komunálních
odpadů ul. Zámecká
Otevírací doba
Po, Pá: 14.00 – 17.45 hod.; St: 12.00 – 19.00 hod.;
So: 9.00 – 12.00 hod.
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 (palety, nábytek, dřevěné obaly, bedny,
trámy, desky, prkna, dřevotříska – surová, laminovaná nebo dýhovaná).
*k dispozici pouze 1 kontejner na bio odpad.
V případě naplnění kontejneru na bio odpad může
obsluha odmítnout přijetí dalšího bio odpadu až do
okamžiku vyvezení kontejneru svozovou firmou.
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… a pneumatiky. Dále na
provizorním sběrném místě nelze odevzdat větve
a nebezpečné odpady.

Svozové dny separačních nádob
2020
plast, papír ČERVEN a ČERVENEC
a BIO ve 14denních intervalech
23. 6., 21. 7. 2020 PLAST
25. 6., 23. 7. 2020 PAPÍR
BIO lichý týden v pátek (5. 6., 19. 6., 3. 7., 17. 7.,
31. 7. ...)
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
23. 6., 21. 7. 2020 PLAST
25. 6., 23. 7. 2020 PAPÍR
BIO sudý týden ve čtvrtek (11. 6., 25. 6., 9. 7., 23.
7. …)
Datyňská, Šenovská

2. 6., 30. 6., 28. 7. 2020 PLAST
4. 6., 2. 7., 30. 7. 2020 PAPÍR
BIO* sudý týden v úterý (9. 6., 23. 6., 7. 7.,
21. 7. …)
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 (BIO* levá strana od rondelu směr Havířov), Topolová, U Garáží, U Mlýna,
U Panelárny, U Rybníků, V Družstvu, V Poli, V Úvozu, Záblatí
9. 6., 7. 7. 2020 PLAST
11. 6., 9. 7. 2020 PAPÍR
BIO* sudý týden v pondělí (8. 6., 22. 6., 6. 7.,
20. 7. …)
Bartovická, Boční, Čalounická, Dědičná, Hasičská, Hlavní, K Insuli, Kaštanová, Ke Statku, Kolmá,
Kostelní, Krátká, 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, Souběžná, Spodní, Střední, Těšínská – od rondelu směr
Ostrava a BIO* pravá strana od rondelu směr
Havířov, U Alejského dvora, U Kaple, U Školky,
U Zahrádek, Úzká, Vilová, Vráclavská (BIO*od
benziny po ul. Na Farském), Za Pomníkem, Zámecká, Ztracená
2. 6., 30. 6., 28. 7. 2020 PLAST
4. 6., 2. 7., 30. 7. 2020 PAPÍR
BIO* sudý týden v pondělí (8. 6., 22. 6., 6. 7.,
20. 7. …)
Lipová, Sokolská (od června 2020 změna vývozu
plastu a papíru)
9. 6., 7. 7. 2020 PLAST
11. 6., 9. 7. 2020 PAPÍR
BIO* sudý týden ve středu (10. 6., 24. 6., 8. 7.,
22. 7. …)
K Haltýřům, Na Hrázkách, Vráclavská (BIO* od
ul. Na Farském po ul. Ke Statku)

INFORMACE
Víte, že sešlápnutím
PET lahví a kartonu ušetříte při vyhazování až šedesát procent objemu popelnic? Pokud ne, naučte
se to. Umět správně třídit
jednoduše nestačí. Je potřeba ho umět do popelnic
i šikovně umístit.
Efektivnější svoz, méně nepořádku okolo popelnic
a lepší využití odpadu. I když se to nezdá, sešlápnutý odpad (samozřejmě bez zbytků jídel a nápojů) před vhozením do popelnice dokáže téměř zázraky.
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Zákaznická centra SmVaK Ostrava opět otevřena
11. května se za přísných hygienických pravidel otevírají zákaznická centra nejvýznamnější vodárenské společnosti v Moravskoslezském
kraji. SmVaK Ostrava nadále preferují elektronickou komunikaci s veřejností
Ostrava, 6. 5. 2020 – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava se rozhodly znovu otevřít zákaznická centra v Ostravě – Mariánských Horách, Karviné, Novém Jičíně,
Opavě a Frýdku-Místku pro veřejnost. Obchodní místa v Havířově, Třinci, Českém Těšíně, Bohumíně, Orlové, Vítkově a Velkých
Losinách zůstávají prozatím do odvolání
pro osobní kontakt s veřejností uzavřena.
Vodárenská společnost nicméně nadále preferuje pro vyřizování požadavků odběratelů nástroje nevyžadující fyzický kontakt se zaměstnanci SmVaK Ostrava.
„Rozhodli jsme se znovu otevřít naše zákaznická
centra pro veřejnost při dodržování přísných hygienických a epidemiologických pravidel, která minimalizují riziko nákazy novým typem koronaviru. Návštěva je možná pouze po předchozí rezervaci termínu
prostřednictvím online nástroje na našich internetových stránkách. To platí také pro oddělení vyjadřování, které bude pro veřejnost otevřeno ve stejnou dobu
jako zákaznická centra. Přísně vyžadováno je dodržování ochrany dýchacích cest zákazníků rouškami,
nebo šátky, respektování dvoumetrových rozestupů
nebo zákaz kumulace více osob v zákaznickém centru,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava Anatol
Pšenička.
Provozní doba zákaznických center SmVaK
Ostrava pro veřejnost:
Pondělí
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Středa
9.00 – 12.00
13.00 – 17.00
Návštěvy zákaznického centra SmVaK Ostrava
nebo oddělení vyjadřování jsou umožněny pouze přes
rezervační systém, který zákazníci najdou na internetové stránce www.smvak.cz v sekci Zákazníci. Bez
předchozí rezervace termínu nebude návštěva umožněna.
Při návštěvě zákaznických center SmVaK
Ostrava je nezbytné dodržovat tato pravidla:
Vstup je umožněn pouze osobám se zakrytými dýchacími cestami (rouška, šátek nebo jiná ochrana úst
a nosu),
Do kanceláře zákaznického centra je možné vstupovat pouze jednotlivě a na vyzvání zaměstnankyň
SmVaK Ostrava,
Při pohybu v čekacích prostorech zákaznického
centra je nezbytné dodržovat rozestupy minimálně
dva metry, jak určuje příslušné značení.
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„Zákaznická centra jsou vybavena jednorázovými psacími potřebami pro zákazníky, kteří je mohou v případě potřeby využít, stejně jako přípravky
pro dezinfekci rukou a jednorázové rukavice. Nadále
upřednostňujeme v zájmu ochrany zákazníků i zaměstnanců vyřizování záležitostí neosobní formou –
emailem na adresách smvak@smvak.cz nebo zakaznickesluzby@smvak.cz, prostřednictvím bezplatné zákaznické linky 800 292 400 a využitím bezhotovostní
platby. Zvažte proto, prosím, zda je Vaše návštěva
zákaznického centra nezbytná,“ říká ekonomická ředitelka SmVaK Ostrava Halina Studničková.
Jak mohou lidé komunikovat se společností
SmVaK Ostrava a vyřizovat své požadavky bez
nutnosti osobního kontaktu:
Bezplatná zákaznická linka 800 292 400 je
v provozu v pracovní dny od 7.30 do 20.00 hod. Linka
byla technicky a personálně posílena, aby byly bez
problémů plněny požadavky zákazníků. Bezplatná
poruchová linka 800 292 300 zůstává v provozu non
stop.
Speciální emailová schránka zakaznickesluzby@smvak.cz, kam se mohou lidé obracet se svými
požadavky. Dále zůstává v provozu také emailová
schránka smvak@smvak.cz.
Služby vodárenské společnosti lze dále objednávat přes aplikaci nabidkasluzeb.smvak.cz.
Důležité formuláře a dokumenty jsou pro zákazníky připraveny ke stažení na internetových
stránkách www.smvak.cz, sekce Zákazníci, podsložka
Dokumenty ke stažení.
Oddělení vyjadřování – Lidé mohou nahlásit
požadavek prostřednictvím internetových stránek vyjadrovani.smvak.cz, nebo přes bezplatnou zákaznickou linku 800 292 400. Rovněž žádosti o vyjádření
k existenci sítí, k možnostem napojení na vodovodní
nebo kanalizační řad nebo odsouhlasení projektové
dokumentace mohou lidé podat elektronicky přes internetové stránky www.smvak.cz bez fyzického kontaktu a návštěvy zákaznického centra.
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, manažer vnějších vztahů/mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
Telefon: 725 500 509; e-mail marek.sibrt@smvak.cz;
www.smvak.cz

ivot ve mìstì / MìÚ informuje

Evidence obyvatel
Nejmladší občánci města
V měsíci červnu 2020 oslaví významná životní jubilea
tito šenovští občané
BOČEK PETR
CIESARÍKOVÁ ANNA
DELICHRISTOV JORDAN
DROZDOVÁ PAVLA
DUDÍKOVÁ DANUŠE
FOLTÁKOVÁ ANNA
HURTA JIŘÍ
JANČÁR JOSEF
JANOUŠKOVÁ MILOSLAVA
KÁŇOVÁ ANNA
KLIMŠOVÁ ZDEŇKA
KOBYLKOVÁ ZDENKA
KOLÁŘ ZDENĚK
KOWALOVÁ JANA
KOZLOVÁ BOHUMILA
KUCHAŘ OLDŘICH
KUCHAŘOVÁ VĚRA
KUNOVSKÁ JARMILA
MOTÁK MIROSLAV
NĚZGODOVÁ ANTONIE
ONDRŮŠEK ZDENĚK
POKORNÁ KVĚTUŠE
PROCHÁZKOVÁ MIROSLAVA
ROJÍČKOVÁ JARMILA
SABOOVÁ TEREZIE
SALAJOVÁ ZDEŇKA
SMOLEŇOVÁ PAVLA
STAŇKOVÁ MIROSLAVA
ŠEBESTA ZDENĚK
ŠKRLOVÁ KVĚTOSLAVA
ŠPETÍK MILOSLAV
ŠPONIAR PETR
TOPOR MILOSLAV
URBANCOVÁ SYLVA
VRKOČOVÁ LIBUŠE
ŽÍDEK DANIEL
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.

Tobias Durczok, Matyáš Baier,
Ema Mušzyňská, Tadeáš Blažek, Vít Panták,
Jan Zieleznik, Šimon Coufalík
K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

Rozloučili jsme se
Rudolf Porvol, František Valeček,
Jan Kokošinský, Vladimír Šimša,
Květoslava Tošenovská, Jiří Bernatík
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou
soustrast.
T. Klimasová / SO

Dne 8. 6. 2020 by se dožil 100 let
náš milovaný

Bohumil Blažek
S láskou vzpomínají
manželka Marie, dcera Marie,
synové Zdeněk, Bohumil a Jan
s rodinami.
Kdo v srdcích žije – neumírá... (Fr. Hrubín)

Dne 11. 6. 2020 si připomínáme
1. smutné výročí úmrtí paní

Drahomíry Motykové
Děkujeme všem,
kdo s úctou vzpomenou s námi.
Dcera a vnoučata s rodinami.

Dne 15. 6. 2020
vzpomeneme nedožitých 50 let

Zdeňka Kišky
21. 8. 2020 to bude 43 let od jeho tragické smrti.
Vzpomínají a nikdy nezapomenou
maminka a sestry s rodinami.

Veřejná výzva –

investiční technik
Tajemnice Městského úřadu Šenov
vyhlašuje veřejnou výzvu
na obsazení pracovního místa

investičního technika
(příprava a realizace investic, veřejných zakázek)

Uzávěrka přihlášek: 16. 6. 2020.
Bližší informace na www.mesto-senov.cz
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SK Šenov – kopaná informuje
Fotbalové aktivity
SK Šenov se zase
rozbíhají
Po dlouhé neplánované přestávce způsobené koronavirovou epidemií začaly mládežnické týmy na začátku května
opět s tréninkem. Na perfektně připraveném hřišti se kluci
i holky sešli ve velkém počtu,
což trenéry příjemně překvapilo. Všichni se těšili nejen na
trénink, ale i na své spoluhráče a spoluhráčky. Dlouhá pauza
byla na fyzické kondici znát,
jen někteří si udržovali svou
fyzičku rekreačním během. Ale
už brzy tréninkem získají hráči
U9, U11 a mladší žáci kondici
zpět a osvěží si fotbalové dovednosti.
Na konci května čeká
tým mladších žáků přípravný zápas s Václavovicemi a
6. června v 10 hodin se na
našem domácím hřišti uskuteční finále Ostravské zimní ligy (mělo se hrát v březnu,
ale kvůli koronaviru se bude
dohrávat až nyní) mezi SK Šenov ml. žáci a SK Starou Bělou ml. žáci.
Přijďte povzbudit kluky
v boji o 1. místo!
Na podzimní sezónu se již
začali s předstihem připravovat
i muži SK Šenov. Tým mužů se
má v rámci letní přípravy představit 1. srpna 2020 ve Václavovicích na Memoriálu Jaroslava Ramíka, kterého se ještě zúčastní tým domácích Václavovic
a tým Sedlišť (propozice turnaje
se ještě upřesňují). Všichni věříme, že se restart týmu mužů
povede!

Mini dresy SK Šenov
do auta
Výbor SK Šenov přemýšlel,
jak zlepšit prezentaci klubu a
jak potěšit a odměnit malé fotbalisty a fotbalistky. Nakonec
se rozhodl, že nechá vyrobit
minidresy do auta v barvách
mládežnických mužstev. V lednu 2020 bylo vyrobeno prozatím 32 minidresů. Fotbalisté

Mladší žáci

Přípravka U11
8 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 6/2020

z mládežnických týmů si jako
první mohli udělat radost zakoupením modrého minidresu
se svým číslem, jménem nebo
přezdívkou. Pro velký zájem se
počítá s výrobou dalších kusů.
Na fotografiích můžete
vidět naše malé fotbalisty
(mladší žáci a přípravka
U11) s dresíky.

Život ve městě

Zahrádkáři informují
VÝBOR ZO ČZS ŠENOV POŘÁDÁ VE DNECH
4. až 6. 12. 2020

ADVENTNÍ ZÁJEZD
S NÁSLEDUJÍCÍM PROGRAMEM:
4. 12. 2020 ODJEZD ZE ŠENOVA V RANNÍCH
HODINÁCH DO PRAHY, KDE JE ZAJIŠTĚNA
NÁVŠTĚVA SENÁTU ČR, PAK CESTA DO PLZNĚ
NA UBYTOVÁNÍ A VEČEŘI.
5. 12. 2020 ODJEZD DO REGENSBURGU-ŘEZNA,
PROHLÍDKA HISTORICKÉHO MĚSTA
S PRŮVODCEM A NÁVŠTĚVA VÁNOČNÍCH TRHŮ,
VEČER NÁVRAT NA UBYTOVÁNÍ.
6. 12. 2020 ODJEZD Z UBYTOVÁNÍ DO TELČE,
KDE JE ZAJIŠTĚNA PROHLÍDKA MĚSTA
S PRŮVODCEM, NÁVŠTĚVA MUZEA TECHNIKY
V TELČI A OBĚD V TELČI.
CENA ZÁJEZDU ČINÍ 2 300 Kč A ZAHRNUJE
DOPRAVU, UBYTOVÁNÍ – 2 NOCI; VEČEŘI 4. 12.;
OBĚD 6. 12.; VSTUP DO MUZEA A PROHLÍDKA
TELČE S PRŮVODCEM. SNÍDANĚ NEJSOU
ZAJIŠTĚNÉ.
SOBOTNÍ ZÁJEZD DO ŘEZNA SE USKUTEČNÍ DLE
AKTUÁLNÍ SITUACE „KORONAVIR“, PŘÍPADNĚ
BUDE NÁHRADNÍ PROGRAM V ČR.
PŘIHLÁŠKY NA TEL. 739 930 376 CO NEJDŘÍVE
Z DŮVODU ZAJIŠTĚNÍ UBYTOVÁNÍ A STRAVY.
LAMPART JAN, PŘEDSEDA ORGANIZACE

Dne 23. června 2020 v 16.00 hodin
se v zasedací místnosti Radnice koná

12. ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
PROGRAM:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění uložených úkolů
3. Zpráva o činnosti rady města
4. Rozpočtová opatření
5. Činnost finančního výboru
6. Činnost kontrolního výboru
7. Zpráva JSDH
8. Zpráva PČR
9. Zpráva MěP
10. Zpráva krizového štábu
11. Organizační záležitosti
Zveme všechny občany!
Ing. Jan Blažek v. r.
starosta

ČČK – poděkování
Posílám poděkování všem členům
MS ČČK a všem šenovským občanům, kteří se na začátku pandemie
zapojili do šití roušek.
Věřím, že tímto pomohli zmírnit šíření
nákazy.
Díky patří i krizovému štábu, bez kterého by se roušky a dezinfekce určitě
nedostaly do každého domu.
Za výbor MS ČČK děkuje Eva Uxová

Činnost samosprávy
34. schůze rady města dne 5. 5. 2020 mimo
jiné:
– schválila účetní závěrku příspěvkových organizací města, sestavenou k rozvahovému dni
31. 12. 2019 a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2019
do peněžních fondů;
– schválila rozpočtová opatření č. 5 – 8/2020;
– schválila ceník pronájmu sportovišť v Šenově pro sezónu 2020;
– schválila umístění staveb a zřízení věcných
břemen na pozemcích města;
– rozhodla o poskytnutí dotace z rozpočtu
města pro rok 2020 spolku Sportovní klub Šenov,
z.s. – na podporu činnosti – „Fotbalové kempy –
soustředění“.
35. schůze rady města dne 19. 5. 2020
mimo jiné:
– vzala na vědomí zprávu Krizového štábu
města Šenov;
– schválila rozpočtové opatření č. 9/2020;
– schválila umístění staveb a zřízení věcných
břemen na pozemcích města;
– vzala na vědomí informaci o schválení poskytnutí finančních prostředků SFDI na akci
„Cyklolávka přes I/11 v Šenově“ a akci „Chodník,
ul. Petřvaldská včetně přechodu pro chodce“ a
souhlasila s přijetím příspěvku SFDI;
– rozhodla o obnovení provozu Mateřské školy k 25. 5. 2020;
– rozhodla o poskytnutí dotace z rozpočtu
města pro rok 2020 Mysliveckému spolku Šenov
Obecní a Českému svazu včelařů na podporu činností ke zlepšení životního prostředí.
tajem.
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inzerce

TOČENÁ ZMRZLINA
U KRTEČKA
Po – Ne
10 – 18 hod.
ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ

HLEDÁME PATROVÝ DŮM

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

NONSTOP TAXI
ŠENOV
602 52 00 00
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Školství

Základní škola informuje
Blíží se nám konec školního
roku a máme tady osmé
ročníky…
Na začátku školního roku si každý žák osmé třídy uvědomí, že výsledné známky na pololetí a konci
školního roku se mu již zapisují

k přijímacím zkouškám na střední
školu.
Hnedka si pokládá otázku:
„Střední škola? Jaká? Co budu
chtít v životě dělat?”
Pro mnohé je to velmi těžká
otázka, určitě mu trošku napoví
návštěva úřadu práce na začátku

Naše učení dříve a teď –
8.A
Ještě před poměrně krátkou dobou jsme všichni chodili do školy.
Většinu týdne jsme měli 6 vyučovacích hodin a 5 přestávek. Učili jsme se od pondělí do pátku od
7.45 – 13.15 hod. Poté jsme chodili
na zasloužený oběd do naší školní jídelny. Dostávali jsme úkoly,
které jsme většinou na další den
plnili, psali testy a za vše dostávali známky podle toho, jak jsme
zadanou práci splnili. Když to bylo
možné, snažili se nám učitelé učivo předvést ve formě laboratorní
práce nebo pokusu.
Náš poslední den školy jsme seděli v půlené matematice, když se
k nám dostala zpráva, že zítra už
do školy nepůjdeme. Tohle opatření mělo původně být na 1 až 2 týdny. Nikdo z nás však netušil, že by
situace mohla začít být tak vážná.
Učitelé nám začali posílat učivo do
daných předmětů týden dopředu a
musíme se učit sami a doma. Některé školy mají tzv. „online výuku”, což naše škola nemá. Nedostáváme známky jako předtím, ale

Třída 8.B
a distanční výuka očima
žáků a třídní učitelky
Barča: „Naše třída 8.B, kam
už třetím rokem chodím, je za tu
dobu, co v ní všechny znám, spíše mojí další rodinou. V naší třídě znají všichni všechny a naučili
jsme se ostatní respektovat a být
k sobě slušní. Velmi často si uvědomuji, jak mi všichni ti lidé chybí,
ale nejen z mé třídy, ale i z ostatních. Chybí mi i naše třída jako
místnost, v každém koutě jsme
někdo něco zažil. Chybí mi třídní maskot Karel. I rozvrzaná žid-

8. ročníku, kde se dozví, jakou širokou škálu oborů trh práce nabízí a kteří absolventi na trhu práce chybí. Je to určitá motivace pro
žáky.
V naší škole máme celkem tři
osmé třídy.

8.A

dostáváme pouze 1, N nebo X. Testy taky moc nepíšeme. Na známky dostáváme nějaký dotazník,
práci s textem, výpisky z učebnice
a podobné věci. Učiva není nějak
přehnaně hodně, ale ani málo. Pokud si někdo není něčím jistý nebo
vůbec učivo nechápe, může napsat
danému učiteli a ten se mu pokusí
dané učivo vysvětlit. Nedostáváme
zadání ze všech předmětů, co jsme
měli ve škole, ale jen z těch nej-

důležitějších. Jako 8. třídy máme
štěstí, že přijímačky nás čekají až
příští rok, kdy už by mělo být vše
v pořádku.
Tento školní rok už do školy nepůjdeme, takže se budeme doma
učit i nadále. Doufám, že se momentální situace co nejrychleji
uklidní a my budeme moci nastoupit jako čerství deváťáci.

le Richarda. Dokonce i skvrna od
sa-lámu na stropě nad místem od
Tomáše. Většina úkolů je kreativních a často si v nich s mou třídou
pomáháme. Velmi často si píšeme,
vždycky mi to zvedne náladu. Dokonce i milá slova od našich učitelek mi často zlepší den! Řekla bych,
že nás to celkem sbližuje, i když jen
přes zprávy. Jsem ráda za každého jednoho člověka z mé třídy, doufám, že se znovu brzy setkáme...“

ličtině jsme si také posílali dopisy o Vánocích s různými zeměmi.
Úspěch, na který jsme v angličtině nejvíc pyšní, je dopis od Britské
královské rodiny. Jsme taky dobří na sport. Holky na přehazku a
kluci na fotbal. Se třídou jezdíme
na výlety. Výlet, na který nejraději vzpomínám, byl do Prahy a na
Karlštejn v roce 2019. Zažili jsme
tam spoustu zábavy a odnesli jsme
si plno zážitků. Kromě Prahy jsme
také navštívili ZOO, planetárium
nebo třeba Úřad práce. Ve třídě se
můžeme jeden na druhého spolehnout. Celá naše třída je jeden tým

Vojta: „Naše třída má 31 žáků.
Z toho je 14 kluků a 17 holek.
Naše třída je moc dobrá na cizí
jazyky, hlavně angličtinu. V ang-

Karolína Zychová, 8.A

(pokračování na str. 12)
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Základní škola informuje
(pokračování ze str. 11)
v čele s paní učitelkou. To jsme
my, 8.B.“
Vaness: „Učení teď se hodně
změnilo. Před koronavirem jsme
chodili do školy, kde jsme měli učitele, kteří nám vše dokázali skvěle vysvětlit. Teď se musíme spolehnout sami na sebe. Já osobně
s tím až takový problém nemám,
ale musím uznat, že je to o dost
náročnější než ve škole. Každý týden nám chodí nové úkoly a já se
je snažím co nejdříve splnit. Občas
se mi taky stane, že nějaký úkol
zapomenu poslat učiteli a na to
mě potom upozorní otazník v Bakaláři. Když už toho učení mám
tak akorát dost, začnu dělat Wocabee. Je to lehoučké a akorát si
procvičuju a rozšiřuju slovní zásobu v angličtině. Jediná dobrá věc
na téhle karanténě je, že jsme více
s rodinou a máme čas na více věcí
než předtím. Ale strašně moc mi
chybí škola. Chybí mi kamarádi,
přestávky a učitelé. Doma se nám
prostě učí hůře. Ve škole to bylo
lepší.“

A teď ještě –
8.C
V naší třídě 8.C je mnoho různých lidí. Jsou tady ti, kteří se
pořád smějí, tvoří ve třídě dobrou
atmosféru a mnohokrát donutí ke
smíchu všechny. Jsou tady ti, kteří tiše sedí v lavici, baví se pou8.C
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8.B
Karla: Jsem třídní učitelkou
8.B. Zažili jsme spolu spoustu
věcí, hezkých chvil a úspěchů. Děti
pracují skvěle, opravdu online výuku zvládáme dobře. Obrovská pochvala patří také rodičům. Je mi

jasné, jak náročné to při této distanční výuce je. Je mi potěšením
inspirovat tyhle děti a přihlížet,
jací bezva mladí lidé z nich rostou. A moc se těším, až budeme
zase spolu.

ze s pár lidmi ze třídy, ale jsou
to ti, kteří vám vždy pomůžou s
jakýmkoliv problémem. Dále jsou
tady budoucí Einsteinové, a nebo
naopak lidi, kteří jsou méně chytří
v hodinách, ale mají obrovský talent mimo školu. Všichni tito lidé
tvoří dohromady naši třídu a já
jsem moc ráda, že můžu být sou-

částí zrovna 8.C. Každý je v naší
třídě důležitý, protože bez nich by
8.C už nebyla stejná. Jsme třída,
která vymýšlí spoustu potrhlých
nápadů. Jak o přestávkách, tak
i v hodinách. Naše třída je dobrá i ve spoustě sportů. Například
minulý rok jsme vyhráli celoroční
školní sportovní soutěž. Ale stejně
jsou nejlepší třídní výlety! Minulý
rok jsme byli na dva dny v Praze. Sice nám počasí moc nepřálo,
ale všichni si to i tak užili. Musím
říct, že všichni z naší třídy mi moc
chybí.
Učení před koronou bylo lepší
a zábavnější. Hlavně když jsme
něco nechápali, tak nám to učitelé
mohli hned vysvětlit. Domácí výuka je o dost složitější a nudnější, protože to každý musíme dělat
sám a nevím, komu by se chtělo.
S některými vyučujícími si také
přes internet voláme, někdy jen
tak a jindy kvůli předmětu. Při
domácí výuce je fajn, že nemusím
vstávat na 7.45, ale můžu vstávat
(pokračování na str. 13)

Školství

Základní škola informuje
(pokračování ze str. 12)
později a taky že nemusím cestovat do Šenova. Chybí mi dost kamarádů a učitelů. Nečekal jsem,
že někdy budu chtít jít do školy,
ale teď už mi škola opravdu chybí.
Těším se, až se potkáme celá třída
a bude klasická výuka.
A. Šoltýsková, S. Filípková,
J. Kubina a T. Sasin, všichni z 8.C

Co říct na závěr?

Obrázky pro seniory

Doufám, že situace se zlepší
a děti se potkají ve škole v září.
Pro mnohé z nich je to nová zkušenost a opravdu k životu je potřeba
komunikace a kontakt s lidmi.
Osmákům přeji snadný výběr
střední školy a „hladký” průběh
příštího školního roku.
Mgr. Pavla Mecová

Po příjemné vánoční návštěvě
v komunitním domě v Ostravě-Bartovicích a domově s pečovatelskou službou v Šenově jsme se
s žáky ZŠ Šenov chystali babičky
a dědečky znovu navštívit na jaře.
Plán nám překazila koronavirová
pandemie a nařízení s tím související. Proto jsme seniory navštívili
alespoň v podobě obrázků a dopisů. Do projektu se zatím zapojilo
přes 20 dětí. Za zprostředkování
předání psaníček chci poděkovat
krizovému koordinátorovi panu
Kulhánkovi, ale také rodičům
žáků ZŠ Šenov a samozřejmě dětem!
Dopisy a obrázky můžete nadále zasílat přes schránku u Obecního úřadu města Šenov.
Mgr. Martina Kozlová

KONCERT
V PARKU
Houslová třída Petra Kupky
spolu s jeho rodinou a hosty
vám zahrají v parku
před ZUŠ Viléma Wünsche

v pondělí 22. 6. od 17 hod.
Koncert se uskuteční za každého počasí.
Na programu zazní
nejen díla barokní a klasická,
ale něco i z tvorby lidové a swingové.
Těšíme se na vás.
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Život ve městě

ZUŠ Viléma Wünsche v Šenově informuje
Z důvodu omezené kapacity školy již v předstihu informujeme veřejnost o talentových přijímacích zkouškách
do hudebního a výtvarného oboru, které se budou konat
v těchto termínech:
Talentové přijímací zkoušky do hudebního oboru – housle, klavír, dechy, zpěv a EKN se uskuteční
10. června 2020 od 13.00 do 17.00 hodin.
Talentové přijímací zkoušky do hudebního oboru –
kytary se uskuteční ve dnech 11. června 2020 a 12. června 2020 od 13.00 do 14.00 hodin.
Talentové přijímací zkoušky do komplexní výtvarné
tvorby budou 5. června 2020 od 16.00 do 18.30 hodin.
Talentová přijímací zkouška do multimediální tvorby proběhne v pátek 12. června
2020 od 13.30 do 16.00 hodin.

Přihlášky posílejte již teď. Uzávěrka do 8. 6. 2020. Těšíme se na Vaši návštěvu!
Vlasta Urbášková, ředitelka školy
Ferdinand
Buchta
15 let Ü
Natálie
Kolářová
11 let

Þ

Děti budou přijímány podle těchto kritérií:
1. Dítě má trvalý pobyt ve městě Šenov a
úspěšně složí talentovou zkoušku.
2. Starší sourozenec je již žákem školy.
3. Včasnost podání žádosti o přijetí.
Ředitelství školy si vyhrazuje právo na rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu uměleckému vzdělávání do 30. června 2020.
Pokud máte vážný zájem, můžete se již
nyní přihlásit prostřednictvím našich webových stránek (http://zus-senov.cz/prihlaska.
htm).

Knihovna & Šenovské muzeum – letní provozní doba
V době od 1. července 2020 do
31. srpna 2020 bude provozní doba
knihovny a muzea vždy v pondělí
od 8 do 17 hodin, čtvrtek od 8 do
17 hodin. Dále bude možno navštívit muzeum kdykoli (tedy i o víkendu) po telefonické domluvě.
V době této letní provozní doby
mohou služeb knihovny využívat
také noví čtenáři zdarma.
Muzeum nabízí návštěvníkům

do konce měsíce června výstavu
pana Ivo Nováka „Pocta Picassovi“
a výstavu „Konec války aneb jak
probíhalo před 75 lety osvobozování našeho regionu.“ Od měsíce července bude také přístupna expozice ve stodole a větrném mlýnku.
Pro maminky s malými dětmi
bude v prostorách Staré školy každý čtvrtek probíhat pohádkové čtení v době od 9 do 10 hodin.

Pro zájemce bude ve dnech 9.
července 2020 a 30. července 2020
probíhat v době od 16.30 do 18
hod. kurz – „Mozkový jogging aneb
cílené trénování paměti“. Vstup na
kurz je zcela zdarma (nutno mít
psací potřeby a brýle). Počet účastníků je omezen – proto se prosím
můžete přihlásit osobně, telefonicky (552 321 847) nebo e-mailem
(kmsenov@volny.cz). V případě
velkého zájmu bude kurz rozšířen.
Na vaši návštěvu se těšíme.
Simona Slavíková, ředitelka
Knihovna & Šenovské muzeum zve na kurz
„Mozkový jogging“

Pocta Picassovi – obrazy I. Nováka
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.

