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75. výročí konce 2. světové války  
a osvobození Šenova

Uprostřed Šenova stojí památník obě-
tem obou světových válek. Na tomto mís-
tě se scházejí každoročně začátkem květ-

na lidé, aby si připomněli utrpení spoje-
né s válečnými konflikty. Zároveň vzdá-
vají hold šenovským občanům, kteří polo-
žili své životy ve válkách, nebo vojákům, 
kteří padli při osvobozování Šenova. 

Ti, kteří jsou zapsáni na památníku, 
odešli ze svých domovů navždy, ačkoliv 
všichni toužili vrátit se, toužebně čeka-
li na konec válečných utrpení, aby opět 
mohli žít v míru. Válka zdeptala země 
všech světadílů. 

Ve 2. světové válce padlo přes 60 mi-
lionů lidí. Československo vykoupilo na-
bytí opětovné svobody 360 tisíci životů 
svých občanů. 

Koncem války, počátkem května 1945, 
ustupovali Němci pod tlakem sovětské 
armády od Petřvaldu přes Šenov směrem 
na Frýdek. Němci při ústupu zničili most 
přes řeku Lucinu (pod starou školou).  
I naše obec sténala pod údery střel všech 
ráží a otřásala se pod ranami leteckých 
bomb. Boj o holý život končil často pro-
hrou. 

Při osvobozování Šenova padlo 16 ru-
doarmějců, 16 obyvatel Šenova a 26 na-
cistických vojáků. Za bojů shořelo 16 
domů, 236 jich bylo poškozeno. 

Díky všem, kteří položili své životy  
v boji za svobodu, abychom my mohli žít 
v míru. 

Ing. Jan Blažek, starosta
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Jak jsme bojovali s koronavirem
Tématem koronavirus žije celý svět včetně 

našeho města. Koronavirus není jen problémem 
zdravotním a ekonomickým, ale také testem na-
šich vztahů, důvěry a ochoty pomáhat druhým. 

Vláda ČR vyhlásila 12. 3. 2020 stav nouze za 
účelem omezení šíření COVID-19. Naše město 
zřídilo bezprostředně po vyhlášení stavu nouze 
funkci koordinátora, jehož úkolem bylo prvně za-
jišťovat zásobování starších spoluobčanů. Vzhle-
dem k množství požadavků na koordinátora 
byla tato funkce posílena na 2 osoby. Koordiná-
toři zajišťovali zásobování starších spoluobčanů  
a sociálně slabších rodin základními potřebami. 
Zároveň zajišťovali nákupy, dovoz a rozdělování 
ochranných prostředků a pomůcek nutných pro 
chod města. Činnost koordinátora bude postup-
ně omezována a k 17. 5. bude ukončena. 

Díky přísnějším hygienickým opatřením 
se nám podařilo ochránit dům s pečovatelskou 
službou od zavlečení infekce. Díky pomoci Po-
travinové banky Ostrava o.s. jsme mohli darovat 
základní potraviny i sociálně slabším osobám. 
Prostřednictvím krizového zásobování kraje  
a ostravského magistrátu jsme dostali omezené 
množství roušek, respirátorů a dezinfekce, které 
jsme mohli předat do obchodů a provozoven, bez 
kterých by město nemohlo fungovat. 

S tím, jak se navyšoval počet nakažených  
v Šenově, bylo nutno přistoupit k dezinfekci pro-
stranství před veřejnými budovami, dezinfekci 
zastávek, laviček i odpadkových košů. Během 

dubna již nedošlo k navýšení počtu nemocných, 
naopak někteří nemocní se již zotavili. 

Město Šenov zakoupilo pro své občany 1600 
litrů alkoholové dezinfekce anti-covid na ruce, 
kterou zdarma vydávalo občanům více než 20 
dobrovolníků. 1132 domácností si dezinfekci vy-
zvedlo. Poslední dubnový víkend bylo do domác-
ností dodáno dalších 2000 litrů dezinfekce. 

Děkuji všem dobrovolníkům, kteří se za-
pojili do šití, balení i roznosu roušek i dezin-
fekce. Střihači látek, který sponzorsky strojově 
nastříhal materiál pro 2000 roušek. Pracovni-
cím školní družiny, které udělaly mezi sebou 
sbírku, z vybraných peněz zakoupily seniorům  
v DPS potraviny a ovoce k Velikonocům a na-
pekly i pamlsky. Děkuji místním podnikatelům, 
kteří darovali městu respirátory, roušky, dezin-
fekci, nebo zajistili dovoz materiálů. Občané for-
mou sponzorských darů přispěli částkou 48 700 
Kč.

Rada města uvolnila na boj s koronavirem 
částku 400 tisíc korun. Od Nadace ČEZ jsme na 

(pokračování na str. 3)
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Jak jsme bojovali s koronavirem
základě žádosti získali příspěvek 50 tisíc Kč na 
projekt „Šenov – pomoc občanům ve stavu nou-
ze“ – příspěvek je určen na částečnou úhradu 
nákladů na materiál pro šití roušek, nákup ge-
nerátoru ozónu a nákup dezinfekce pro domác-
nosti. 

Děkujeme za povzbudivá slova, uznání a po-
děkování, které adresujete dobrovolníkům i za-
městnancům města. Je to pro nás povzbuzující  

a zároveň zavazující. Jsem rád, že i město při-
spělo k naplnění hesla „v nouzi poznáš přítele“.

Myslím, že první kolo jsme zvládli. Buďme 
však nadále opatrní a ohleduplní ke svému okolí 
a všem kolem nás – dodržujme všechna dopo-
ručená nařízení. Koronavirus čeká na naši neo-
patrnost a naše chyby, tak ať si ten dobrý start 
nepokazíme. 

Ing. Jan Blažek, starosta města 

S úklidem v ulicích začal pomáhat nový zametací stroj
Malého, obratného a hlavně velmi univerzálního 

pomocníka má k dispozici od začátku roku městský 
podnik služeb v Šenově.

Zametací stroj si díky své sací zametací jednot-
ce poradí nejen s úklidem chodníků a parkovišť, ale 
také v případě použití speciálního nástavce s pleve-
lem, který do chodníků prorůstá. 

Tento stroj MěPOS, p. o. využije také v zimě díky 
sněhové radlici a pohonu všech kol k úklidu chodníků 
a veřejných prostor ve městě. Zametač Kärcher je 
velmi univerzální a lze jeho využití dle potřeby do bu-
doucna rozšiřovat pomocí nástaveb.

K jarnímu úklidu místních komunikací město vyu-
žívá služeb externí firmy, která má velký stroj vhod-
ný pro úklid desítek kilometrů cest.

Ing. Tomáš Holuša, místostarosta

Knihovna & Šenovské muzeum
Na základě informace Minis-

terstva kultury ze dne 24. dubna 
2020 se plánuje otevření pro veřej-
nost – muzea od 11. května 2020 
a veřejné knihovny od 27. dubna 
2020, pokud nebude rozhodnuto ji-
nak.

Dovolujeme si registrované čte-
náře naší knihovny informovat, 
že jsme zahájili výpůjčky e-knih 
zdarma. Návod a instrukce nalez-
nete na našich webových strán-
kách www.senov.cz. 

Také si dovolujeme pozvat ná-

vštěvníky na výstavu „Konec války 
– jak před 75 lety probíhaly osvo-
bozovací boje v našem regionu.“

Simona Slavíková, ředitelka 
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Městská policie hlásí
ZÁSAHY – INFORMACE – ZPRAVODAJSTVÍ

Přímé tel. číslo: 604 128 113
PČR Vratimov: 604 127 288
Tísňová linka: 156, 158

E-mail: mpolicie@mesto-senov.cz
Http: www.mesto-senov.cz

1. 4. – Kolem čtrnácté hodiny došlo v prostoru za-
hrady RD k požáru (foto č. 1). Před příjezdem hasičů 
oheň uhasil svědek za pomoci hasicího přístroje. Pří-
činu požáru šetří vyšetřovatel HZS MSK. 

3. 4. – Řidič se neřídil dopravními značkami na 
Radničním náměstí, při odjezdu z parkoviště vjel do 
jednosměrky, kterou projel v protisměru. Jeho počí-
nání bylo odměněno pokutou.

3. 4. – V odpoledních hodinách došlo k vloupání 
do rodinného domu v jedné z místních částí města, 
při kterém byla způsobena značná škoda. Věc šetří 
Policie ČR. 

6. 4. – Nemilé překvapení čekalo na řidiče, který 
své vozidlo zaparkoval před jednou z místních firem. 
Po návratu zjistil, že s vozidlem nemůže odjet, proto-
že mu byl odcizen katalyzátor. K rychlému objasnění 
jistě přispěje kamerový záznam. Věc šetří Policie ČR.

14. 4. – Na ulici Frýdecká (křížení silnic 473, 478 
a výjezd I/11) došlo k dopravní nehodě (foto č. 2) mezi 
osobním a nákladním vozidlem. Jeden účastník ne-

Foto č. 1

Foto č. 2

Foto č. 4

Foto č. 3

hody byl předán do péče přivolaným zdravotníkům. 
Příčinu nehody šetří Policie ČR.

18. 4. – Velice nezodpovědně se zachovala nezná-
má osoba, která nechtěla počkat do soboty, až se ote-
vře sběrné místo na ulici Zámecká a odpad odložila u 
zastávky na ulici Škrbeňská (foto č. 3). Odpad musel 
odstranit MěPOS na náklady města. Upozorňujeme, 
že v případě přistižení můžou strážníci na místě ulo-
žit pokutu až do výše 10 tisíc Kč, nebo věc postoupit 
správnímu orgánu.

20. 4. – Krátce před půlnocí došlo v jednom z RD 
k výbuchu (foto č. 4), kdy tlaková vlna poškodila za-
řízení domu. Při výbuchu byla zraněna jedna osoba, 

(pokračování na str. 5)



ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 5/2020 – 5

MìÚ informuje

Městská policie hlásí
(pokračování ze str. 4)
které byla poskytnuta první pomoc a byla předána 
do péče přivolaným zdravotníkům. Příčinu výbuchu 
šetří PČR ve spolupráci s vyšetřovatelem HZS MSK.

l l l

Také v našem městě se setkáváme s nedodržo-
váním mimořádného opatření v době vyhlášeného 
nouzového stavu. Jedná se hlavně o porušení záka-
zu pohybu a pobytu na všech místech mimo bydliště 
bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), 
jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo 
jiné prostředky, které brání šíření kapének, nebo 

shlukování osob. Ve většině případů strážníci věc vy-
řeší domluvou. Porušování opatření je však minimál-
ní, občané si uvědomují situaci a jsou disciplinovaní.

l l l

UPOZORNĚNÍ
Po dobu trvání vyhlášeného nouzového stavu na 

území ČR je pro veřejnost uzavřena služebna MP 
Šenov. Občané mohou městskou policii kontaktovat 
telefonicky 604 128 113 nebo e-mailem: mpolicie@
mesto-senov.cz a osobní jednání, které snese odkladu, 
nechat na později.

M. Kretek, velitel MP

Hurá na kolo
V jarní a letní sezóně podstatně více užívá-

me kola, nejen k dopravě do práce, ale i ke sportu  
a rekreaci. Je dobré si před jízdou připomenout pár 
základních skutečností, které se musí dodržovat, aby-
chom neohrozili sebe ani druhé.

Za řidiče se považuje i účastník provozu na po-
zemních komunikacích, který řídí nemotorové vozi-
dlo, tedy i cyklista. Vztahují se na něj předpisy jako 
na řidiče motorového vozidla.

Mezi povinnou výbavu každého jízdního kola 
patří:

Bílá odrazka na přední části kola a červená na 
zadní části kola. 

Dále na kolo patří oranžové odrazky na pedály  
a na špice kol. Tyto odrazky mohou nahradit odrazo-
vé materiály umístěné na oděvu či obuvi. Vždy však 
musí být dobře viditelné.

Za snížené viditelnosti vpředu bílé světlo a vzadu 
červené světlo nebo blikačka. 

Cyklista musí být již z dálky vidět!
Důležité jsou i dvě funkční na sobě nezávislé brz-

dy – přední a zadní.

Prevence BESIP — děti
Ahoj děti, doba koronavirová nám nedovolí osobní 

setkání na přechodech ani ve škole, a proto si připo-
meňte pár pravidel bezpečnosti silničního provozu. 

Jak správně přecházet vozovku na přechodu 
pro chodce?
n zastavte se na okraji chodníku před přechodem 

pro chodce;
n rozhlédněte se a posuďte hustotu provozu a 

rychlost vozidel;
n s řidičem vozidla, přibližujícím se k přechodu 

pro chodce, navažte oční kontakt. Dívejte se mu do 
očí a zjistěte, zda se i on dívá na vás. Řidič, který se 
na vás nedívá, obvykle před přechodem pro chodce 
nezastaví;

n jestliže vozidlo 
před přechodem za-
staví nebo je vzdále-
né více než 50 metrů, 
vstupte na přechod 
pro chodce a snažte 
se jej po pravé straně 
co nejrychleji, nikoliv 
však zbrkle, přejít na 
druhou stranu vozov-
ky;
n v polovině pře-

chodu pro chodce, 
než vstoupíte do pro-
tisměrného jízdního 

pruhu, opět zkontrolujte, zda jste přijíždějícími řidiči 
respektováni a můžete přecházení bezpečně dokončit. 
Pokud si nejste jisti zastavením přijíždějícího vozidla, 
vyčkejte, ale nesnažte se vrátit nazpět – to je velmi 
nebezpečné!

Připomeňme si i značky. Je potřeba je vybar-
vit a správně přiřadit.

1 – Hlavní pozemní komunikace (   )
2 – Dej přednost v jízdě (   )
3 – Stůj, dej přednost v jízdě! (   )

4 – Zákaz odbočení vlevo (   )
5 – Zákaz vjezdu jízdních kol (   )
6 – Zákaz vjezdu všech vozidel (   )
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Komunální odpad 2020
Samostatně přistavované kontejnery 
(VOK)

KVĚTEN: 6. a 7. 5. – K Hájence (naproti č.p. 
959), Březůvka x Ke Stovkám, Václavovická (u ná-
draží), K Haltýřům

ČERVEN: 4. a 5. 6. – Pod Šodkem, Šenovská,  
K Hájence (pod č.p. 1692), Pod Čechem 

*VOK jsou přistavovány v době mezi 6 až 14 hod. 
a ve stejném intervalu jsou odváženy.

Provizorní sběrné místo komunálních 
odpadů ul. Zámecká
Otevírací doba do 9. 5. 2020   
St: 12.00 – 17.00 hod. 
So:  09.00 – 12.00 hod.  

Otevírací doba od 11. 5. 2020
Po, Pá: 14.00 – 17.45 hod.
St: 12.00 – 19.00 hod.
So:  09.00 – 12.00 hod. 
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 jedlé oleje a tuky (uložit vždy do uzavřených 
obalů nejlépe plastových lahví. U olejů a tuků z ku-
chyní není nutné odstranit z přepálených tuků roz-
ptýlené zbytky);

l separovaný odpad (sklo, papír, plasty);

l *bio / tráva, listí, měkké části rostlin;

l dřevo (palety, nábytek, dřevěné obaly, bedny, 
trámy, desky, prkna, dřevotříska – surová, laminova-
ná 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, kach-
ličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky, as-
faltová lepenka, izolační materiály, azbest, skelná 
vata, umakart, sádrokarton … pneumatiky. Dále na 
provizorním sběrném místě nelze odevzdat větve  
a nebezpečné odpady.

O svátcích  
1. 5. a 8. 5. 2020  
bude svoz komunálních 
odpadů ve městě probíhat 
podle běžného harmono-
gramu bez omezení.

Svozové dny separačních nádob 2020 
plast, papír KVĚTEN–ČERVEN a BIO  
ve 14denních intervalech 
26. 5., 23. 6. 2020 PLAST
28. 5., 25. 6. 2020 PAPÍR

BIO lichý týden v pátek (8. 5., 22. 5., 5. 6.,  
19. 6., …)

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, Větr-
ná, Zahradní, Závodní, Zelená

26. 5., 23. 6. 2020 PLAST
28. 5., 25. 6. 2020 PAPÍR

BIO sudý týden ve čtvrtek (14. 5., 28. 5., 11. 6., 
25. 6., …)

Datyňská, Šenovská

5. 5., 2. 6., 30. 6. 2020 PLAST
7. 5., 4. 6. 2020 PAPÍR

BIO sudý týden v úterý (12. 5., 26. 5., 9. 6., 23. 
6., …)

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 ronde-
lu směr Havířov), Topolová, U Garáží, U Mlýna, U 
Panelárny, U Rybníků, V Družstvu, V Poli, V Úvozu, 
Záblatí 

12. 5., 9. 6. 2020 PLAST
14. 5., 11. 6. 2020 PAPÍR
BIO* sudý týden v pondělí (11. 5., 25. 5., 8. 6., 

22. 6., …)
Bartovická, Boční, Čalounická, Dědičná, Hasič-

ská, Hlavní, K Insuli, Kaštanová, Ke Statku, Kolmá, 
Kostelní, Krátká, Mezní, Místní, Morušová, Na Far-
ském, Na Kopci, Na Přervalině, Na Sedlácích, Na 
Spojce, Na Široké, Na Výsluní, Nad Dolinou, Obec-
ní, Petřvaldská, Pod Čechem, Pod Křižovatkou, Pod 
Školou, Prostřední, Radniční náměstí, Slepá, Souběž-
ná, 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 ben-
ziny po ul. Na Farském), Za Pomníkem, Zámecká, 
Ztracená

12. 5., 2. 6., 30. 6. 2020 PLAST
14. 5., 4. 6. 2020 PAPÍR
BIO* sudý týden v pondělí (11. 5., 25. 5., 8. 6., 

22. 6., …)         (pokračování na str. 7)
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Komunální odpad 2020

Lipová, Sokolská (od června 2020 změna vývozu 
plastu a papíru)        

12. 5., 9. 6. 2020 PLAST
14. 5., 11. 6. 2020 PAPÍR

BIO* sudý týden ve středu (13. 5., 27. 5., 10. 
6., 24. 6., …)

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 popel-
nic? Pokud ne, naučte se to. Umět správně třídit 
jednoduše nestačí. Je potřeba ho umět do popelnic  
i šikovně umístit. 

(pokračování ze str. 6) Efektivnější svoz, méně nepořádku okolo popelnic 
a lepší využití odpadu. I když se to nezdá, sešlápnutý 
odpad před vhozením do popelnice dokáže téměř zá-
zraky. 

Upozornění na platné obecně závazné vyhlášky
Ukliďme po svém pejskovi!

Jarní sluníčko a prodlužující se 
dny nás lákají k procházkám na-
ším městem. 

Doprovod nám často dělá náš 
čtyřnohý kamarád. Většina majite-
lů pejsků jde do terénu vybavena sáčky, a pokud pej-
sek cestou něco utrousí, okamžitě to po něm uklidí. 

Kvůli těm, kterým nedochází, že plochy kolem 
chodníků nebo cest nejsou určeny k venčení psů, 
schválilo zastupitelstvo města v roce 2014 vyhlášku, 
která upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství. 

Tato vyhláška č. 1/2014 ukládá průvodci psa po-
vinnost bezodkladně odstranit z veřejných míst  
exkrementy svého psa. Sáčky na psí exkrementy si 
mohou majitelé psů bezplatně vyzvednout na úseku 
ŽP nebo na podatelně Městského úřadu Šenov.

Můžu v neděli kosit trávu  
nebo řezat dřevo? 

Někteří z nás vyráží na víkendy nebo ve svátky za 
aktivním odpočinkem do hor, ale většina se věnuje 
zahradničení, grilování nebo svým koníčkům v okolí 
svého příbytku. Je logické, že po celotýdenním pra-
covním vypětí a stresu si chceme v klidu odpočinout 
na zahradě. 

Město vyšlo vstříc připomínkám těchto občanů 
a zakázalo „hlukovou“ vyhláškou o nedělích a svát-
cích používání hlučných strojů a zařízení (motorové 
a elektrické sekačky, křovinořezy, pily, sbíjecí a bou-
rací kladiva, kompresory apod.) v odpoledních hodi-
nách. 

Kdo nestihne hlučné práce vykonat od pondělka 
do soboty, může tak učinit ještě v neděli nebo o svát-
cích, ale pouze v době od 8.00 do 12.00 hodin. Respek-
tujme právo na klid a odpočinek ostatních alespoň 
ve sváteční dny odpoledne, jak nám ukládá Obecně 
závazná vyhláška č. 1/2016 k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku.

V Obecně závazné vyhlášce č. 1/2016 k zabezpeče-
ní místních záležitostí veřejného pořádku je dále ulo-
ženo vlastníkům nebo uživatelům veřejné zeleně na 
území města Šenov povinnost zeleň udržovat formou 
pravidelných sečí minimálně 2x ročně.

Seče jsou stanoveny následovně:

– první seč musí být provedena do 
30. 6. kalendářního roku,

– druhá seč musí být provedena do 
30. 9. kalendářního roku. 

(pokračování na str. 9)
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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 mù�ete 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.

Evidence obyvatel
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA

Matouš Vichnar, Amálie Guňka,  
Petr Antoníček, Václav Kořízek, Václav Novák
K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE
Štěpán Haleš, Marie Kolářová, Jaromír 

Skupník, Marie Kovaříková, Radim Mučica, 
Jiřina Slívová, Božena Jirglová,  
Olga Jarošíková, Josef Pastrňák

Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou 
soustrast.

Taťána Klimasová / SO

Dne 5. května letošního roku vzpomínáme 
nedožitých 40 let našeho milovaného syna, 

bratra, švagra a strýce 

Mariana Slívy 
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi. 

Rodina

Čas plyne, vzpomínky zůstávají.

Dne 5. 5. 2020 vzpomeneme 
nedožitých 75 let manžela a otce, pana 

Miroslava Sýkory
a 15. 5. 2020 by se dožil 50 let syn  

a bratr, pan 

Miroslav Sýkora ml.
S láskou vzpomínají 

manželka a matka Marie  
a dcera a sestra Vlaďka s rodinou.

V měsíci květnu 2020
oslaví významná životní jubilea tito šenovští občané

BOBER PAVEL
DOLEŽALOVÁ MARTA

GŘIBEK JAROSLAV
HRICOV JÁN

JAKUBÍK PETER
JENDŘEJČÍK FRANTIŠEK

JEŘÁBEK VLADIMÍR
JIŘÍČEK KAREL

KLEČKOVÁ VĚRA
KLEGOVÁ LIBUŠE
KOCICHOVÁ EVA

KOLÁŘ MIROSLAV
KOLÁŘOVÁ LUDMILA
KRESTOVÁ MILENA
KUCHAŘOVÁ MARIE

LAUER VÁCLAV
LIČKOVÁ LIBUŠE
LIPINOVÁ JANA
MATUŠEK ALEŠ

MIKEL STANISLAV
MIKULEC OLDŘICH

MÍČEK KAREL
MURGAŠOVÁ TÁŇA

NOCIAR IGOR
NOVÁKOVÁ PAVLA

ŘEPECKÁ ANNA
SKÝBA TOMÁŠ

SLÍVA JAN
STACHOVÁ ZDEŇKA

STRUMINSKÁ ALENA
ŠEVČÍKOVÁ TEREZIE

ŠTOLLOVÁ EVA
ŠUSTEK FRANTIŠEK
URBANEC ČESTMÍR

VALOVÝ LUMÍR
VAŠKOVÁ MARIE
ZAJÍCOVÁ EDITA

K Vašemu významnému životnímu jubileu  
Vám přejeme hodně zdraví, rodinné pohody  

a spokojenosti.
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Činnost samosprávy
33. schůze rady města dne 14. 4. 2020 

mimo jiné:
l vzala na vědomí zprávu o činnosti a 

hospodaření MěPOS, příspěvkové organiza-
ce, za rok 2019;
l vzala na vědomí zápis z jednání komi-

se pro otevírání obálek a hodnocení nabí-
dek na akci; „Chodník ul. Těšínská – směr 
Havířov“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo 
se společností Šenovská dopravní společ-
nost, spol. s r.o., s cenou 3 073 688,86 Kč 
bez DPH;
l schválila dočasné odpuštění nájemné-

ho od 12. 3. 2020 po dobu trvání nouzové-
ho stavu u nájemců nebytových prostor ve 
vlastnictví města Šenov využívaných k pod-
nikatelské činnosti;
l schválila přijetí nadačního příspěvku 

od Nadace ČEZ na projekt „Šenov – pomoc 
občanům ve stavu nouze“ ve výši 50 tis. Kč;
l schválila rozpočtové opatření číslo 

4/2020;
l rozhodla o poskytnutí dotace z rozpoč-

tu města ve výši 10 tis. Kč na částečnou 
úhradu nákladů na péči občanů Šenova ža-
dateli Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s., Os-
trava-Zábřeh.

tajem.

Upozornění na platné obecně  
závazné vyhlášky

Jak nakládat s bioodpadem?
Od 17. 3. 2017 je na území města Šenov účinná 

Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se stano-
vuje zákaz spalování rostlinných materiálů na úze-
mí města Šenov. Jedná se o celoroční zákaz spalo-
vání rostlinných materiálů na území města Šenov. 
V otevřených ohništích na zahradách a polích i při 
grilování tak lze spalovat pouze suché kusové dře-
vo neznečištěné chemickými látkami. Ostatní rost-
linné materiály (seno, sláma, listí, stonky rostlin aj.) 
není možné spalovat, ale například kompostovat pro 
vlastní potřebu. Za tímto účelem bylo domácnostem 
předáno za posledních pět let 2000 kompostérů. Ob-
čan, který nezpracovává rostlinné zbytky pro vlastní 
potřebu, je povinen tento odpad umístit do hnědých 
nádob na bioodpad nebo odevzdat bezplatně v provi-
zorním sběrném místě (ul. Zámecká). Větve stromů je 
v současné době možné štěpkovat pro vlastní potřebu. 

Kontrolu dodržování obecně závazných vyhlášek 
provádí strážníci Městské policie Šenov.

Ing. Jan Blažek, starosta

(pokračování ze str. 7)

OZNÁMENÍ o odečtu stavu vodoměrů
Oznamujeme vám, jakožto provozovatel vodovodů a ka-

nalizací ve městě Šenov, zásobující odběratele pitnou vo- 
dou z:
l VODOJEMU „LAPAČKA“ (Šenov-Lapačka)
l VEŘEJNÉHO VODOVODU „VOLENSTVÍ“ (ul. Vác-

lavovická)
l VEŘEJNÉHO VODOVODU „ŠENOVSKÁ“ (ul. Da-

tyňská)
l VEŘEJNÉHO VODOVODU „DO DĚDINY“ (ul. Do 

Dědiny)
a zajišťující realizaci odvádění odpadních vod odběrate-

lům zásobovaných pitnou vodou z vlastní studny:
l KANALIZACÍ ŠENOV – JIH
l KANALIZACÍ ŠENOV – SEVER 
l KANALIZACÍ U ALEJSKÉHO DVORA,
že ve Vašem rodinném domě (nebytovém prostoru, 

chatce, bytě) bude proveden odečet stavu vodoměru(ů) ve 
dnech 5. a 6. června 2020 (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 prů-
kazem. 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 umož-
něn odečet skutečného stavu měřidla, bude provozovatel 
při vyúčtování postupovat v souladu s Vyhláškou MZ číslo 
428/2001 Sb. k provedení zákona o vodovodech a kanaliza-
cích v platném znění. K reklamaci nesprávně uvedených  
a podepsaných odečtů se nebude přihlížet.

Telefonicky  
se odečty vodoměrů nepřijímají!

Konečná uzávěrka všech odečtů je 10. června 2020 
(čtvrtletní odečet). Po tomto datu již odečty nebudou pro-
váděny 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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LUKOSTŘELBA
LUKOSTŘELBA JAKO 
VYLOŽENĚ INDIVIDUÁLNÍ 
SPORT 

se rychle dostala do tréninkové 
pravidelné formy po vynucené ko-
ronavirové pauze.

I když Mistrovství České re-
publiky v kategoriích holý luk je 
přeloženo z konce června až na 8. 
srpna 2020 do Prostějova, šenovští 
lukostřelci mají solidní výkonnost. 

Prvním zkušebním testem bylo 
utkání děvčat proti hochům na 
vzdálenost 30 m na terč o průměru 
60 cm: ženské družstvo ve vy-
rovnaném souboji zvítězilo 6:4. 

Sestava ženy: Zdeňka He-
gedüsová (1966), Nicole Šafářová 
(2003), Nikol Ježková (2002), Mar-
kéta Fremlová (2006). 

Sestava muži: František He-
gedüs (1956), Tomáš Klimsza 
(2003), Petr Kühnel (2004), Adam 
Majer (2003). 

Nedělní tréninkový den 26. 4. 
2020.

Novinky z MŠ
Milí rodiče, prožíváme teď všichni nelehké období, 

ale zároveň nám vlastně byl dán dar trávit čas se 
svou rodinou. Chvíle s dětmi utečou a už se nevrátí, 
proto vám všem přeji, ať si je užijete, a to i přes to, že 
to nemáte jednoduché. Mnozí se musí učit i se svými 
školáky a ještě se musí střídat v zaměstnání.

Protože jsme vám chtěli dodat trošku inspirace, 
energie i námětů, co s dětmi ze školky, spustili jsme 
na našem webu mateřské školy online výuku, takže 
můžete s dětmi čerpat a zároveň plnit obsah vzdělá-
vání pro vaše děti.

Je nám už po vás všech smutno, ale zároveň je 
nejdůležitější zdraví nás všech. Takže přejeme zdra-
víčko, sluníčko a úsměv na líčko.           Tým MŠ 

AKTUÁLNÍ DOPLNĚNÍ INFORMACÍ K ZÁPI-
SU DO MŠ ŠENOV

Vzhledem k mimořádným opatřením v ČR bude 
zápis do MŠ probíhat především dálkovou formou.

Zápis bude probíhat od 4. 5. do 16. 5. 2020. Žá-
dosti budou přijímány právě v tomto období, akcep-
továny budou dle data odeslání nebo podání žádosti.

Možné způsoby podání žádosti:
Elektronicky datovou schránkou (ID schránky: 

garkz7f).
Elektronicky e-mailem na: reditelnasenov@se-

znam.cz se zaručeným elektronickým podpisem (pou-
hý prostý e-mail nestačí).

Písemnou formou-zasláním vyplněných a podepsa-
ných dokumentů pomocí pošty.

Fyzicky za zpřísnění hygienických opatření dne 4. 
5. od 8.00 do12.00 hodin přes podací okno v budově 
MŠ Lipová a to pro obě MŠ (jednotlivě, s rouškou, 
nebo jinou pokrývkou úst, při dodržení rozestupu nej-
méně 2 m).

Možné způsoby získání dokumentů potřeb-
ných k zápisu:

Na webu MŠ v sekci Zápis (ke stažení elektronic-
ky).

Fyzicky před budovou MŠ Lipová (před vchodem 
do školní jídelny v týdnu od 20. 4. do 24. 4. 2020 vždy 
od 6.30 do 14.00 hodin.

Pokud není možné získat potvrzení od lékaře, lze 
tento formulář nahradit kopií očkovacího průkazu a 
čestným prohlášením. 

Přidělení registračního čísla:
Vaše registrační číslo, které bude mít každá žá-

dost, dostanete e-mailem, nebo sms zprávou na tele-
fonní číslo, které bude uvedeno na žádosti o přijetí. 
Přijaté děti budou zveřejněny na seznamu pod re- 
gistračním číslem (viz. Původní informace o zápisu). 

Výsledky zápisu budou zveřejněny na webu MŠ  
a úřední desce města Šenov do 30. 5. 2020.

Další informace k zápisu najdete na webu MŠ. 

Michaela Michálková, ředitelka MŠ
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TOČENÁ ZMRZLINA V ŠENOVĚ
Už ve Starověkém Řecku věděli, že konzumace zmrzliny zlepšuje náladu – a dobrá nálada  

je momentálně potřeba. Od května si můžete opět pochutnat na kvalitní opočenské zmrzlině, ledové tříšti  
a hitu loňské sezóny – kávě se zmrzlinou AFFOGATO. Naši mobilní prodejnu najdete v centru na náměstí 

vedle obchodu Hruška.
Prodejní doba:       PO – PÁ    13.00 – 17.30 hod.  (dle počasí)

Zmrzlinové menu na celý týden + aktuální informace na www.zmrzlinanakoleckach.cz

Základní škola informuje
Zápis! Zápis?
Vzkaz pro budoucí  
prvňáčky a jejich rodiče

Zápis do prvního ročníku základní 
školy je velkou událostí v životě dítě-
te. Symbolizuje první krok dítěte na 
cestě k dospělosti. My učitelé se každý 
rok na nové prvňáčky u zápisu těšíme. 
Klademe si otázky: „Jací budou? Bude 
více děvčat nebo chlapců?“

U zápisu zjišťujeme nenásilnou 
formou úroveň znalostí, např.: jmé-
no, příjmení, bydliště, věk, jméno ro-
dičů, orientaci v prostoru. Děti kreslí 
postavu, přednášejí básně, poznávají 
barvy, geometrické tvary, číslice a v 
neposlední řadě skládají obrázky podle 
děje. Na celý tento proces jsou vždy 
velmi dobře připraveny. Jsou rády, 
když si mohou s paní učitelkou popoví-
dat, a těší se, že si mohou prohlédnout 
svou budoucí třídu a budoucí spolužá-
ky.

Současná situace je však pro 
všechny úplně nová a neexistují na 
ni recepty. Ve školách probíhá výuka 
formou online vyučování. Také zápis 
do prvních ročníků musí probíhat ne-
tradičně, elektronicky. Proto bych 
chtěla všem dětem, které se připravují 
na vstup do prvního ročníku vzkázat: 
„Nebuďte smutné! Všechny paní uči-
telky se už na vás moc těší! Vše, co 
jste se naučily k zápisu, využijte v prv-
ní třídě, ať vaše paní učitelka vidí, jak 
má šikovné žáčky. „

A co vzkázat rodičům předškoláků? 
Udělali jste kus práce a další kus prá-
ce vás ještě čeká, protože vstupem dí-
těte do první třídy vaše práce nekončí, 
ale začíná nová a mnohem náročnější 
:-). Pokud chcete, aby dítě chodilo do 
školy rádo a aby bylo šťastné, je rov-
něž důležitá spolupráce s učitelem – 
pro dítě je nezbytně nutné, aby cítilo, 
že rodiče a učitelka „ táhnou“ za jeden 
provaz. Věřte tomu, že učitelka chce 
pro vaše dítě jen to nejlepší.

A co můžete ještě do září se svým 
dítětem trénovat? Po přečtení pohádky 
nechte děti příběh převyprávět. Pokud 
vám dítě chce něco říct, vždy ho ne-
chejte doříct celou větu, nedopovídejte 

ji vy, abyste urychlili komunikaci s dí-
tětem. Trénujte správný úchop tužky, 
zdokonalujte soustředění, schopnost 
následování jednoduchých pokynů, po-
hodovost, nebojácnost, prohlubujte hy-
gienické návyky a samoobsluhu.

Buďte trpěliví, vaše snažení a prá-
ce s dítětem se vám určitě vyplatí. 
Čím bude dítě starší, tím by mělo být 
samostatnější. Nezapomeňte také děti 
i při sebemenším úspěchu chválit.

A co na závěr? Přeji vám jen ta-
kové učitele, kteří budou k vašim dě-
tem přistupovat citlivě a s láskou, se 
společným cílem – šťastné a spokojené 
děti.

Mgr. Vladimíra Kravčíková

Uzavření školy
Bylo úterý 10. 3. 2020, sedím ve 

svém kabinetu. O přestávce se ozývá 
šílená radost žáků: „Možná nebudou 
psát písemku nebo jim odpadla ho-
dina.“ Vcházím do třídy a děti spus-
tí radostně jeden přes druhého: „Zít-
ra už nejdeme do školy!!!“ Absolutně 
jsem netušila, co tím myslí, až ke mně 
dorazila zpráva, že vláda rozhodla o 
uzavření škol. Náhle nastala nová si-
tuace úplně pro všechny. Děti měli 
obrovskou radost, že nemusí do školy. 
Rodiče se starali, co s dětmi doma. A 
učitelé???

Nevím, k čemu bych to přirovnala, 
možná k prvním krůčkům malých dětí 
– prvně lezou po kolínkách, pak cho-
dí kolem nábytku a nakonec se každé 
pustí samo. Stejně tak v našem proce-
su vzdělávání se snažíme postupovat 
tak, aby jednotlivé kroky na sebe na-
vazovaly plynule a logicky.

Z učitelů se stali „ajťáci”, kteří se 
týden co týden zdokonalují. Nejdříve 
se úkoly poslaly přes Komens, potom 
vznikl nový web – Učíme se (žít) s Ko-
ronou, kde jsou dětem zadávány úkoly 
na jednotlivé týdny. Někteří učitelé si 
vytvořili online třídu Google Classro-
om. Nyní už probíhá výuka některých 
předmětů online.

Myslím, že všichni jsme ušli kus 
cesty, jak děti, rodiče, tak i učitelé...

Rodiče mají náš velký respekt.
Děkujeme jim za spolupráci při 

vyplnění dotazníku, aby vše bylo jed-

nodušší a přehlednější a především za 
trpělivost při vzdělávání dětí.

A co na to děti?
Roderik K.
Vstávám v 6.30 a v 7 hod. se začí-

nám učit.
Učit se z domu je super, na učení 

mám dost času, a jelikož rodiče pracují 
z domu, kdykoliv mi mohou poradit. 
Chybí mi ale spousta lidí – spolužáci, 
příbuzní. Sice je vidím přes videoho-
vor, ale není to ono.

Ondra H.
Učení z domu zvládám. Chybí mi 

spolužáci, ale hlavně fotbal a trénin-
ky. Ve volných chvílích chodím na za-
hradu, kde trénuji fotbal a rád škrábu 
brambory na oběd.

Lea H.
Vstávám kolem 9 hod. Chybí mi 

kamarádi, ale aspoň si píšeme a tele-
fonujeme. Většinu času trávím venku 
se psem a zvířaty. Je škoda, že necho-
díme na výlety a pravděpodobně nebu-
deme moct letět k moři, ale zdraví je 
důležitější.

Tereza B.
Učit se z domu je mnohem těžší. 

Vstávám různě, někdy brzy v 5, 6 nebo 
7 hodin a někdy kolem 11 hodiny. 
Chybí mi kamarádi a běžný život. Ve 
volných chvílích hraji na playstationu, 
chodím ven na procházky se psem.

Mgr. Pavla Mecová

Pozdrav z domova
„Posílám krátký pozdrav z do-

mova. Nucené volno trávím jako 
spousta mých spolužáků nad uče-
ním. S nedočkavostí otevírám ka-
ždé ráno webové stránky s názvem 
Koronová výuka a čekám na další 
úkoly. Věnuji se ale samozřejmě 
také tělocviku, a proto chodím pra-
videlně na dlouhé procházky směr 
pokoj – lednice. Už se těším, až 
tyto mé trasy, které nacvičuji již 
14 dní, prodloužím o trasu domov 
– škola – lednice – pokoj.“

Krásný den!
Tereza z 8. ročníku

(pokračování na str. 13)
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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

ARBOR MORAVIA s.r.o.
Zahradnictví NOVÁ NABÍDKA: TRVALKY, TRÁVY, 
OVOCNÉ A OKRASNÉ DŘEVINY

PALIVOVÉ DŘÍVÍ: 
ŠPALKY MIX 600 Kč/prms,  
ŠTÍPANÉ 850 Kč / ŠPALKY TVRDÉ 1000 Kč /  
ŠT UKLÁDANÉ 1350 Kč / ŠTĚPKA 450 Kč / BŘÍZA špalky 850 Kč

PETŘVALD, KLIMŠOVA 1878    
zahradnicentrum@arbormoravia.cz
Po až Pá 8.00–16.00 hod.; So 8.00-12.00 hod. 
tel. 596 542 098, 605 248 991

inzerce

Máte prázdný dům, ve kterém nežijete  
a nedaří se Vám ho prodat? 

Můžete mít pravidelný měsíční příjem navíc  
z pronájmu Vašeho domu  

anebo prodat dům formou splátek nájmem. 
Hledáme starší, nejlépe 2 generační dům – 

ŠENOV, VÁCLAVOVICE a okolí do dlouhodobého 
(mnohaletého) pronájmu. 

Jsme zdejší pracující rodina s dětmi a mladý bezdětný 
důchodce (ten do menšího bytu nebo odděleného 

patra). 
Děkuji za případnou nabídku – tel. 727 917 428

PAULI OPTIK
Radniční náměstí 30, Šenov

Kontrola zraku zdarma, tel. 605 547 870
Optika s tradicí od roku 1990
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Základní škola informuje

Sedmé třídy
Je tady květen – měsíc lásky.
První „opravdové” lásky vídáme 

už v sedmých třídách.
Ve škole jsou čtyři sedmé třídy 

a to je 112 žáků.
Sedím za stolem, v jedné ruce 

krajíc chleba se šunkou, hrníček 
s čajem na mě vykukuje za ote-
vřeným notebookem. Je předveli-
konoční domácí pracovní ráno, ok-
nem na mě svítí slunce s příslibem 
teplého dne. Vzpomenu si, jak by 
nám asi v těch intenzivních paprs-
cích bylo ve škole. Zrovna dneska 
ráno bych za normálních okolnos-
tí měla první dvě hodiny češtiny 
ve své třídě 7. A. Teď mi nezbývá, 
než si vybavovat útržky a střípky 
z běžných školních dní, ze kterých 
se někteří radovali a někteří je 
brali jako opruz.

Na výuku se mých 28 dočasně 
půjčených dětí dostavovalo s ra-
dostí, očekáváním, nejistotou, nad-
šením, obavami, vztekem, s defici-
tem spánku po propařené noci na 
PC, s otevřenou knihou, s voláním 
po opsání DÚ, s nechápavými po-
hledy „To jako vážně píšem?“. Tak-
že celkem běžná třída 14 holek a 
14 kluků s obvyklými radostmi a 
starostmi. Navzájem jsme se do-
stali v září roku 2018 a od té doby 
jsme ušli velký kus cesty nejen té 
školní, ale hlavně osobní. Jako bo-
nus se k nám na dobu docházky na 
druhém stupni připojila i úžasná 
paní asistentka Martina, která je 
v plné míře naší společnou třídní 
oporou.

Když se na své svěřence kouk-
nu, tak si říkám, že je to tak tro-
chu protiúkol. Mám ve své třídě 
spoustu žáků, kteří jsou velmi 
sportovně nadaní a aktivní. Já, 
češtinářka a dějepisářka, mám pů-
sobit na aktivní hokejisty, florba-
listy, basketbalisty, miniházenká-
ře, vodního slalomáře. Musím ale 
jako pasivní obdivovatelka sportu 
uznat, že mí sportovci jsou v drti-
vé většině i výbornými studenty. 
Vedle sportu má moje třída velmi 
kladný vztah k přírodě a zvířatům, 
některé žačky jezdí aktivně na 
koni, a přírodopis obecně patří k 
oblíbeným předmětům. Řada dětí 

se věnuje i nějakému hudebnímu 
nástroji, někteří rádi kreslí a tvoří, 
navštěvují své oblíbené kroužky. 
Potřeby třídní učitelky češtinářky 
jsou naplněny nevelkou žákovskou 
skupinkou, která nepovažuje kni-
hy za zbytečnosti a ztrátu času. 
Dokonce máme ve svém kolektivu 
i úspěšnou začínající spisovatelku.

Pod dojmy koronové výuky se 
i ti největší školní škarohlídi pře-
ce jen do školy těšit budou, i kdy-
by to bylo jen pro těch pár desítek 
minut přestávek. Nezbývá nám, 
než si přát, aby to bylo v bezpečné 
době co nejdříve. 

Chybíme si… 
Třídní učitelka: Alice Borová

7. A

7. B

Napsat, čím je typická třída  
7. B, není vůbec snadné. Každý 
žák této třídy je naprosto originál-
ní a jiný než ostatní. Někdo to umí 
s míčem, další je skvělý student, 
cyklista, řečník, počítačový hráč, 

muzikant či tanečnice. A někdo je 
prostě bezva kamarád. Společné 
mají ale jedno, všichni dohromady 
tvoří partu fajn lidí, kterou je ra-
dost učit.

Třídní učitelka: Jana Dostálová

Když vejdete do třídy 7. C, kte-
rá se nachází na I. pavilonu, uvi-
díte tři řady lavic a v nich 27 žáků 
– z toho je 13 chlapců a 14 dívek. 
Třída je spíše přírodovědně zamě-
řená. Mají rádi matematiku a pří-
rodopis, čemu nasvědčuje i spous-

ta domácích mazlíčků, mezi které 
patří psi, kočky, želvy, papoušek 
Žako, morčata, rybičky, had, fret-
ka, plšík africký, oblovka (šnek 
africký). Je to sportovně založená 
třída. Matěj hraje závodně florbal. 

(pokračování ze str. 11)
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Lukáš, Vítek a Michal hrají fot-
bal. Terka chodí tančit. Christine 
a Vendy se věnují atletice. Ester, 
Natka a Vanes hrají volejbal, ob-
čas i s dospělými.

Tento rok do našeho kolektivu 
přibyl nový žák Danek, který rád 
vaří a peče, o tom, že mu to oprav-
du jde, nás přesvědčil na našich 
třídních svačinkách, které jsme 
měli 1x za měsíc a pochutnávali 
jsme si na slaných a sladkých dob-
rotách vyrobených dětmi a paní 
učitelkou, u toho jsme si povídali a 
utužovali třídní kolektiv.

Jak už to v životě bývá, tak i ve 
třídě máme lepší a horší chvilky. 
My společně jako jedna parta pra-
cujeme na tom, aby převládaly ty 
lepší a krásnější. 

Třídní učitelka: Pavla Mecová

Náš tým byl sestaven někdy 
o prázdninách 2018. Trenérce G. 
Rakošanové a asistentce trenérky 
P. Košťálové bylo přiděleno 28 fan-
tastických „hráčů“. Nezbývá než 
konstatovat, jak ten čas strašně 
letí! Vždyť nedávno jsme absolvo-
vali první soustředění v Prostřední 
Bečvě a nyní se probojováváme ke 
konci prvního poločasu. Jak zreka-
pitulovat toto období? Naším hlav-
ním mottem je fair play. V tomto 
duchu jsme zažili spoustu výher v 
oblasti vzdělání, sportu i osobních 
úspěchů a pár remíz, které k živo-
tu také patří. Bohužel se nám ne-
vyhnula drobná zranění. Všichni 
hráči se pečlivě připravují na vyšší 
soutěž zvanou „život“ a jejich vy-
hlídky jsou opravdu optimistické. 
Už teď se těšíme, co nás čeká ve 
druhém poločase. Všechny výzvy 
spolu zvládneme, protože jsme je-
den tým! ;-)     Třídní učitelka:  
         Gabriela Rakošanová

7. D je nej,
tak si zatleskej.
O přestávkách sranda je,
vždycky se tam zasmějem.
Jedna parta jsme,
vždy při sobě stojíme.
Na soutěžích spolu jsme
a pořád si fandíme.
I když jsme každý jiný,
nic se na tom nemění.
M. Mokrošová, K. Národová, 7. D

Základní škola informuje

7. C

7. D

(pokračování ze str. 13)

Naše třída 7. D
Třída 7. D je supr banda,
se kterou je vždycky sranda.
Žádný vtípek nezkazíme,
s kamarády se pobavíme.
Korona nám schůzky překazila,
ale humoru nás nezbavila.
Jednou v týdnu chatujem,
své zážitky si sdělujem.
Naši třídní rádi slyšíme,
novinky z našeho bytu jí povíme.
Držíme se pospolu,
zabijem tu potvoru (Koronu).
My se jen tak lehce nedáme,
v naší třídě se ještě potkáme.
Roušku na hřebík pověsíme
a do školy rádi poběžíme.
L. Macková, 7. D

Někteří žáci 7. tříd využi-
jí možnost přestupu na šestileté 
gymnázium. 

O tento přestup bývá mezi žáky 
základních škol povětšinou nej-
menší zájem, ale i tak se mezi dět-
mi několik jedinců našlo. Někteří 
si chtějí jen vyzkoušet přijímačky 

a jiní se chtějí posunout dál ve 
svém životě. 

Doufám, že se jim splní jejich 
přání a očekávání.

Mgr. Pavla Mecová

Žáci ze ZŠ Šenov si ušili 
sami své roušky. A jak se 
jim dařilo, můžete posoudit 
sami:
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ZUŠ Viléma Wünsche v Šenově informuje 
Z důvodu omezené kapacity školy již v předsti-

hu informujeme veřejnost o talentových přijímacích 
zkouškách do hudebního a výtvarného oboru, které 
se budou konat v těchto termínech:

Talentové přijímací zkoušky do hudebního obo-
ru – housle, klavír, dechy, zpěv a EKN se usku-
teční 10. června 2020 od 13.00 do 17.00 hodin.

Talentové přijímací zkoušky do hudebního obo-
ru – kytary se uskuteční ve dnech 11. června 2020 
a 12. června 2020 od 13.00 do 14.00 hodin.

Talentové přijímací zkoušky do komplexní vý-
tvarné 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.

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 při-
hlásit prostřednictvím našich webových stránek 
(http://zus-senov.cz/prihlaska.htm). 

Děkuji všem rodičům, kteří spolupracují s naši-
mi pedagogy. Věřím, že všechny plánované koncerty 
uskutečníme ještě v tomto školním roce. Sledujte pro-
sím aktuality – pro rodiče.

Přihlášky posílejte již teď. Uzávěrka do 8. 6. 
2020.

Vlasta Urbášková, ředitelka školy

Zdeněk Tomis – 17 let Claudie Karin Tichá – 15 let

Základní škola informuje
(pokračování ze str. 14)
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Život ve městě

Stavby města pokračují
Město dosahuje v posled-

ních letech velice dobrých 
ekonomických výsledků. Pro-
to si můžeme i v době sou-
časné dovolit investovat do 
oprav majetku města, nebo 
připravovat nové akce. 

Od podzimu loňského 
roku probíhá rekonstrukce 
hřiště za 2. pavilonem zá-
kladní školy a stavební prá-
ce by mohly skončit už kon-
cem května. Na hřišti se již 
krásně „zelená“ tráva. 

Rekonstrukce sběrné-
ho dvora je ve fázi demolice 
stávajících povrchů a stavby 

podzemních sítí. Následně 
se budou provádět zpevněné 
plochy. 

Využili jsme toho, že děti 
nechodí do školy a v předsti-
hu pokračujeme na opravě 
střechy a zateplení budovy 
základní školy na Podlesí.  
U domu s pečovatelskou 
službou byl dokončen altán 
pro venkovní posezení ná-
jemníků. V Kaštanové aleji u 
hřbitova byl upraven druhý 
středový ostrůvek, na kte-
rý bude vysazena okrasná 
zeleň. Byla zahájena rekon-
strukce barokních soch. 

V loňském roce město po-
dávalo opakovaně žádost o 
dotaci na výstavbu chodní-
ku podél ulice Petřvaldská 
a žádost na výstavbu lávky 
pro pěší a cyklisty přes silni-
ci I/11 u Staré školy. Státní 
fond dopravní infrastruktu-
ry posoudil obě naše žádosti 
kladně a akce zařadil mezi 
státem dotované stavby. Obě 
stavby mají platné stavební 
povolení. 

Projektant spočítal pro-

dloužení výstavby chodníku 
po levé straně směr Petřvald 
po Starou petřvaldskou na 
4,96 mil. Kč, dotace by měla 
činit 3,45 mil. Kč. Do prázd-
nin bychom chtěli vybrat 
zhotovitele. Po výběru zhoto-
vitele budeme znát konečné 
ceny a termín uvolnění pe-
něz ze SFDI.

Příprava výstavby lávky 
přes I/11 je organizačně ná-
ročnější a vlastní stavba by 
měla být realizována v le-
tech 2021 – 2022. Náklady 
spočítané projektantem činí 
49,54 mil. Kč a stát nám 
chce přispět částkou 31,84 
mil. Kč. Tato částka je tře-
tí nejvyšší v rámci ČR, kte-
rou SFDI vyčlenil na podpo-
ru rozvoje dopravy pro cyk-
listy a pěší – podpořeno je 
pouze 35 projektů. Jedná se  
o první etapu výstavby, na 
kterou budou navazovat 
trasy po Dubové směr Vác-
lavovice, podél Šenovské 
směr Bartovice a Radvanice,  
K Haltýřům směr Bartovice 
a Petřvald, přes centrum a 
Na Sedlácích směr Šumbark. 

Ing. Jan Blažek,  
starosta města




