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Doba koronavirová

Mnoho z nás si plánovalo užít v březnu
či dubnu poslední sníh
na horách, těšili jsme
se přivítat jaro s jeho
kouzelnou
přírodou.
Neviditelný virus nás
však usadil do našich
obydlí, lyžovačku a nákup rostlin pro zaDezinfekce zastávek
hrádku jsme museli dočasně odložit.
Mezi našimi občany však vykvetlo něco
mnohem krásnějšího – solidarita a ochota

Balíčky z potravinové banky

pomoci druhým. Dobrovolnice ušily tisíce
roušek, druzí je roznášeli. Někteří darovali potraviny, jiní dezinfekci nebo ochranné
pomůcky, další nabídli pomoc při zajištění
a rozvozu stravy. Někteří vyrobili omalovánky pro děti, další poslali peněžitý dar. Cíl
všech je stejný – zabránit všemi dostupnými
prostředky šíření koronaviru, ochránit své
zdraví a zdraví svých blízkých.
Ostych chodit s rouškou vystřídala ze
dne na den povinnost a dnes se stává z roušek téměř módní doplněk. Všem, kteří preferovali nákupní turistiku po marketech,
najednou stačí, aby šel nakoupit jeden člen
rodiny. Rodiče se učí více se svými dětmi,
(pokračování na str. 2)
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(pokračování ze str. 1)

Doba koronavirová

Roušky od dobrovolníků

Omalovánky pro děti

protože školy jsou uzavřené, a společně se
starají o své blízké.
Pokud potřebujete pomoci s nákupem
nebo zajistit léky, neváhejte se obrátit na
koordinátora pomoci.

Chválím ty, kteří koordinátorovi nebo
pošťákovi při doručování řeknou, jsem v karanténě, položte mi to na zem, já si pro to
dojdu. Drtivá většina z těch, kteří jsou v karanténě, nejsou nakaženi, jen se mohli setkat s infikovanou osobou a nyní musí být
doma. Chválím vás za otevřenost sdělit to
doručujícím osobám. Vždyť i oni mají své rodiny, děti, nebo staré rodiče a určitě nechceme, aby žili v nejistotě, případně nakazili
další osoby.
Děkuji všem, kteří se v této době chovají
zodpovědně k sobě i svému okolí. Děkuji za
vaši pomoc a podporu. Společně to zvládneme!

702 822 570
koordinator@mesto-senov.cz
Pro ty, kdo chtějí věnovat finanční dar na
pomoc potřebným a nákup ochranných prostředků, je zde číslo účtu: 1682036389/0800,
do textu úhrady prosím napište Dar a vaše
jméno.
O jednotlivých opatřeních, která dělá
město Šenov, se můžete dočíst každý den na
FB nebo webových stránkách města, kde je
možnost přihlásit se k odběru aktualit.

Ing. Jan Blažek, starosta města

Sjezd na Šumbark se zatím uzavírat nebude
Věříme, že se nyní nalezne takové řešení,
Město Šenov se v loňském roce připojilo
k žalobě města Havířov proti opatření obec- které vyhoví připomínkám obou měst a zároné povahy, které spočívalo v omezení odbo- veň sníží počet dopravních nehod na dotčené
čení na Šumbark ze silnice I/11 (Rudná) ve křižovatce.
Ing. Tomáš Holuša, místostarosta
směru od Ostravy a ze Šumbarku vlevo na
Havířov.
Krajský soud v Ostravě vzal na vědomí
argumenty jak Havířova, tak Šenova a opatření obecné povahy zrušil.
Zatím tedy nemusíme mít obavy z nárůstu dopravy na mostech přes Rudnou v Šenově a ani z nárůstu osobní dopravy řidičů,
zkracujících si cestu na Šumbark přes centrum Šenova.
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SK ŠENOV – KOPANÁ INFORMUJE
ROZHOVOR S NOVÝM TRENÉREM MUŽŮ
Jak asi všichni víte, šenovští fotbalisté v mužské
kategorii sezónu 2019/2020 nedokončí. Minulé vedení
odhlásilo A – mužstvo v polovině sezóny kvůli výsledkům, špatné hře a také ještě z dalších důvodů. Před
sezónou vedení dokonce odhlásilo B – tým, i když někteří s tímto rozhodnutím nesouhlasili. Každopádně
se ale za vším udělala tlustá čára a šenovský klub
se již vydal na správnou cestu, protože si zvolil nové
vedení, které chce, aby fotbal v Šenově znovu dělal
fanouškům radost.
Nyní začíná vznikat nový tým mužů SK Šenov. Trenérem se stal Petr Klimša, který skládá
nové mužstvo a připravuje jej na soutěžní ročník
2020/2021 v okresním přeboru. Abychom se dozvěděli
víc, požádali jsme Petra Klimšu o krátký rozhovor.
Momentálně máte několik měsíců do začátku sezóny. Mohl byste prozradit,
jaký jste připravil plán tréninkové přípravy na novou
sezónu?
Oslovili jsme kluky z B-týmu, které nám před 8
měsíci zrušili. Taky jsme oslovili kluky, kteří končili v A-týmu před rokem. Je nás celkem 25. Za mne
slušné.
Bude tým doplněn novými hráči z jiných klubů?
Určitě ne, tým je tvořen z šenovských odchovanců.
Jaké jsou cíle pro nadcházející ročník 2020/2021?
Hlavně se udržet v Městském přeboru a být v
klidných vodách, tedy střed tabulky. Především chceme udělat pořádný tým, který bude hrát pěkný fotbal
a dá srdíčko za SK Šenov.
Jak se těšíte na derby s Václavovicemi?
Pokud nepostoupí do 1 B, tak se těším moc.
S jakým umístěním byste byl spokojen?
Jak jsem říkal nesestoupit a hrát střed tabulky.
Jestli bude něco navíc, tak budeme jen rádi.

Naši žáci nastoupili v této sestavě: M. Niniczka
– L. Koziel, M. Valový, A. Krajíček, N. Urbanec, M.
Pittner, O. Sedlařík, V. Cahlík, M. d’Agostini, D. Ringoš, M. Janczar, D. Přeček. Trenér a vedoucí mužstva: M. Pittner a J. Sedlařík
O góly se postarali: Koziel 4x, M. Pittner 2x, N.
Urbanec 1x.
Komentář vedoucího mužstva: V sobotu 7. 3. byl
naším posledním soupeřem ve skupině tým Hlubiny.
Šenovští kluci od úvodního hvizdu opět hráli s velkým nasazením a bojovností a soupeře v 1. poločase
jednoznačně přehráli. Hráli výborně, téměř každou
šanci proměnili, zatímco soupeř využil jen jednu. Po
první půli byl stav 6:1 pro nás. O přestávce trenér i
vedoucí mužstva hráče upozornili, že musí hrát pořád
stejně, neboť ještě není zdaleka rozhodnuto. Bohužel,
soupeř se zlepšil a naši hoši polevili, už nebyli tak
důrazní. Hra se odehrávala většinou ve středu hřiště,
ale přesto si hráči SK Šenov ještě několik šancí vytvořili, dali však pouze jeden gól. Soupeř v závěru zápasu snížil 2 brankami a utkání skončilo výsledkem
7:3. Trenér byl spokojen s 1. poločasem a s celkovým
výsledkem.
Rodičům patří velký dík za diváckou podporu.
Hoši si tímto vítězstvím vybojovali postup do finále
OZL, ve kterém se utkají se Starou Bělou. Kluci, děkujeme vám za vynikající reprezentaci Šenova!
Konečná tabulka OZL POHÁR mladší žáci sk. „B“:
Rk. Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

1

Šenov

5

5

0

0

43:12

Body
15

2

Polanka

5

4

0

1

25:14

12

3

Svinov

5

2

1

2

19:15

7

4

Poruba

5

2

1

2

17:19

7

5

Hlubina

5

1

0

4

14:25

3

6

Vítkovice-dívky

5

0

0

5

10:43

0

Foto mladších žáků po posledním zápase OZL dne
7. 3. 2020:

Co byste chtěl vzkázat šenovským fanouškům?
Hlavně aby chodili ti, kteří chtějí fandit SK Šenov
a aby se bavili fotbalem. A když se nebude dařit, tak
aby nám nenadávali a radši nás ještě víc povzbudili.
Děkuji.
Děkujeme za rozhovor.

Ptal se: Vít Skýba

MLADÍ BORCI ZE ŠENOVA VÍTĚZILI
V OSTRAVSKÉ ZIMNÍ LIZE (OZL)
I NA TURNAJI V RAŠKOVICÍCH
MLADŠÍ ŽÁCI VYHRÁLI SKUPINU „B“ BEZ
ZTRÁTY BODU A MĚLI BY HRÁT VELKÉ FINÁLE OZL!!!
V posledním 5. utkání skupiny „B“ dne 7. 3. 2020
žáci SK Šenov porazili tým z Hlubiny 7:3 (6:1).

(pokračování na str. 4)
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SK ŠENOV – KOPANÁ INFORMUJE
(pokračování ze str. 3)
VE STEJNÝ DEN 7. 3. 2020, PO OBĚDĚ
V OSTRAVĚ, MLADŠÍ ŽÁCI VYHRÁLI FINÁLE TURNAJE V RAŠKOVICÍCH, KTERÝ BYL
POŘÁDÁN V RÁMCI KRAJSKÉ ZIMNÍ LIGY
2019/2020.
Zúčastněné týmy: Frenštát „B“, Fryčovice „C“, Šenov, Frýdek - Místek „C“, Kunín „B“.
Výsledky SK Šenov: Šenov – Frenštát „B“ 3:1, Šenov – Fryčovice „C“ 5:0, Šenov – Frýdek-Místek „C“
7:0, Šenov - Kunín „B“ 2:0.
Umístění: Mladší žáci SK Šenov obsadili 1.
místo s počtem 12 bodů a se skóre 17:1!
Komentář vedoucího mužstva: Mladší žáci po
utkání v Ostravské zimní lize pokračovali ve vítězném tažení i v Raškovicích.
Hodinu měli na oběd v Ostravě, a pak jeli zase
na odpolední turnaj do Raškovic!! Tady kvůli OZL se
sami nechali přeřadit do druhé skupiny (Do.2), aby
mohli hrát odpoledne až od 13:30 hod.! Ale i tady
naší BORCI vše vyhráli bez prohry i bez remízy a dovezli domů POHÁR ZA 1. MÍSTO + diplom a medaile.
Kluci zvládli zápasy malého finále v Raškovicích
na jedničku a zaslouženě vyhráli. Ač výsledky vypadají jednoznačně, lehké to nebylo. Velké poděkování
patří trenéru Pittnerovi, který kluky výborně připravil.
Všem našim borcům moc, moc děkujeme!!! Velké
poděkování patří také všem úžasným rodičům!!!

Góly vstřelili: Dobiáš 2x, Ulík 2x, Ustohalová 1x,
Koziel 1x.
Komentář k utkání: Třetí zápas OZL proti Petřkovicím začali naši hráči U11 trochu rozpačitě, čehož
soupeř využil a ujal se vedení. I přes územní převahu se našim hráčům nedařilo proměňovat vyložené
šance, ale po zásahu trenérů do sestavy a semknutí
našeho týmu se podařilo brzy vyrovnat. Celý zápas se
odehrával pod naší taktovkou a soupeř těžil pouze z
našich individuálních chyb, ale i to k mládežnickému
fotbalu patří a dodalo to utkání patřičný náboj a drama až do samotného konce. Za tři odehrané zápasy
máme v tabulce jako jediní 9 bodů a držíme si první
místo OZL U11!!!
Tabulka OZL POHÁR starší přípravka sk. „A“
Rk. Družstvo

Záp.

+

0

-

Skóre

1

Šenov

3

3

0

0

23:14

Body
9

2

Slovan Ostrava

3

2

0

1

26:14

6

3

Ostrava-Jih

3

2

0

1

26:20

6

4

Petřkovice

3

1

0

2

29:21

3

5

Heřmanice

3

1

0

2

21:30

3

6

Svinov

3

0

0

3

11:37

0

Foto přípravky U11 SK Šenov 7. 3. 2020:

Foto mladších žáků v Raškovicích 7. 3. 2020:

! ! !
PŘÍPRAVKA U11 VYHRÁLA I TŘETÍ ZÁPAS
V OZL A VEDE SKUPINU „A“
Ve svém třetím zápase dne 7. 3. 2020 přípravka
SK Šenov porazila silný tým z Petřkovic 6:5, po poločase 3:2.
Přípravka nastoupila v této sestavě: N. Exnerová,
E. Ustohalová, R. Dobiáš, V. Kunčický, D. Koziel, A.
Ulík, A. Šlachta, D. Šputa, D. Životský. Trenéři a
ved. mužstva: J. Šlachta, M. Kutáč a M. Ringoš.
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Pozn.: Z již uvedených důvodů
jsou veškerá fotbalová utkání odložena na neurčito. Informace týkající
se náboru fotbalistů a rozpisu utkání
SK Šenov na jarní část soutěže zveřejníme, jakmile to bude možné v některém příštím vydání Oběžníku.
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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

E-mail:
Http:

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

4. 3. – V části Podlesí krátce po dvacáté druhé hodině požádala strážníky o pomoc žena, které již došly
síly na to, aby svého podnapilého muže dostala do
„postele“. Poté byl předán do její péče.
5. 3. – Kolem patnácté hodiny strážníci přijali
oznámení o pohřešované osobě, která odešla z domova a trpí Alzheimerovou chorobou. Strážníci ve spolupráci s Policií ČR pátrali ve městě po této osobě.
Seniorka zjištěna v centru města a předána do péče
rodiny.
9. 3. – V centru města kolem třinácté hodiny zasahovali strážníci u ženy, která upadla při odběru
dovezeného jídla tak nešťastně, že nemohla bez cizí
pomoci vstát. Strážníci proto ženě pomohli a předali
do péče pečovatelské službě.
15. 3. – V Šenově na silnici I/11 ve směru od Ostravy došlo v ranních hodinách k dopravní nehodě
dvou vozidel (viz foto), kdy po střetu jedno skončilo
mimo vozovku a druhé se otočilo do protisměru. Příčiny nehody šetří Policie ČR.
15. 3. – Strážníci kolem jedenácté hodiny přijali
oznámení, že „někdo leží ve škarpě“ na ulici Volenská. Kontrolou zjistili, že ten „někdo“ byl podnapilý
muž, který již zdárně vykračoval k domovu a doprovod strážníků nepotřeboval.

19. 3. – Po devatenácté hodině strážníci přijali oznámení na „pytláka“ pohybujícího se s baterkou
v lesním prostoru na ulici K Pískovně. O pytláka
však nešlo, jednalo se o pracovníka ochrany přírody a
krajiny, který monitoroval stav obojživelníků v chráněném území pískovny.
l

l

l

UPOZORNĚNÍ
Od 16. 3. 2020 po dobu trvání vyhlášeného
nouzového stavu na území ČR je pro veřejnost
uzavřena služebna MP Šenov. Jako doposud mohou občané městskou polici 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

Činnost samosprávy

30. schůze rady města dne 3. 3. 2020 mimo jiné:
– schválila Dohodu o spolufinancování realizace akce „Vymezení tranzitní nákladní dopravy nad 12 t ze
silnice II/473 a II/477 v úseku mezi Frýdkem-Místkem a Šenovem“;
– schválila uzavření smlouvy mezi společností ELEKTROWIN a.s. a městem Šenov o umístění a provozování kontejnerů pro zpětný odběr elektrozařízení;
– schválila pojištění majetku a odpovědnosti pro město Šenov včetně příspěvkových organizací a organizačních složek a uzavření pojistné smlouvy na dobu 3 let s Generali Českou pojišťovnou a.s.
31. schůze rady města dne 13. 3. 2020
– rozhodla o krizových opatřeních pro město Šenov v souvislosti s koronavirovou nákazou.
32. schůze rady města dne 24. 3. 2020 mimo jiné:
– rozhodla odložit termín slavnostního ocenění za reprezentaci města na červnové zastupitelstvo města;
– rozhodla o poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok 2020 ve výši 5000 Kč žadateli Žebřík o.p., Ostrava-Zábřeh, na podporu sociální služby denního stacionáře;
– schválila rozpočtové opatření č. 3/2020 ve výši 300 000 Kč v souvislosti s krizovou situací v důsledku koronavirové nákazy;
– rozhodla o přijetí dotace z rozpočtu MSK k financování sociálních služeb ve výši 142 000 Kč;
– schválila odpisové plány příspěvkových organizací;
– rozhodla o rozdělení dotací z rozpočtu města pro rok 2020 v rámci vyhlášeného dotačního programu
„Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2020“;
– rozhodla o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2020 pobočnému spolku PIONÝR, z.s., na příměstské tábory ve výši 500 Kč na dítě s trvalým pobytem v Šenově, maximálně částku 10 000 Kč / 1 turnus.
tajem.
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Komunální odpad 2020
Samostatně přistavované kontejnery
(VOK)
DUBEN: od 2. 4. do 3. 4. – U Rybníků, V Družstvu, Vráclavská, Topolová.
KVĚTEN: od 6. 5. do 7. 5. – K Hájence (naproti č.p. 959), Březůvka x Ke Stovkám, Václavovická
(u nádraží), K Haltýřům.
*VOK jsou přistavovány ve čtvrtek v době mezi
6 hod. až 14 hod. a ve stejném intervalu jsou v pátek
odváženy.

Svozové dny separačních nádob 2020
plast, papír DUBEN–KVĚTEN a BIO od dubna
ve 14 denních intervalech
28. 4., 26. 5. 2020 PLAST
30. 4., 28. 5. 2020 PAPÍR
BIO lichý týden v pátek (od 10. 4., 24. 4., 8. 5.,
22. 5., …)
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.
28. 4., 26. 5. 2020 PLAST
30. 4., 28. 5. 2020 PAPÍR
BIO sudý týden ve čtvrtek (od 2. 4., výjimečně 17. 4., 30. 4., 14. 5., 28. 5., …)
Datyňská, Šenovská.
7. 4., 5. 5. 2020 PLAST
9. 4., 7. 5. 2020 PAPÍR
BIO sudý týden v úterý (první svoz výjimečně 15. 4., 28. 4., 12. 5., 26. 5., …)
Březová, Dlouhá, Do Dědiny, Dolní, K Hájence,
K Potoku, K Trati, Lesní, Na Výspě, Nad Olšinou,
Nová, Osadní, Petřvaldská – od ulice V Družstvu
směr Petřvald, Pod Šodkem, Provaznická, Rolní,
Smrková, Stará cesta, Stará petřvaldská, Strmá,
Škrbeňská, Těšínská, Topolová, U Garáží, U Mlýna,
U Panelárny, U Rybníků, V Družstvu, V Poli, V Úvozu, Záblatí.
15. 4., 12. 5. 2020 PLAST
17. 4., 14. 5. 2020 PAPÍR
BIO* sudý týden v pondělí (první svoz výjimečně 14. 4., 27. 4, 11. 5., 25. 5., …)
Bartovická, Boční, Čalounická, Dědičná, Hasičská,
Hlavní, K Insuli, Kaštanová, Ke Statku, Kolmá, Kostelní, Krátká, Lipová, Mezní, Místní, Morušová, Na
Farském, Na Kopci, Na Přervalině, Na Sedlácích, Na
Spojce, Na Široké, Na Výsluní, Nad Dolinou, Obecní, Petřvaldská, Pod Čechem, Pod Křižovatkou,
Pod Školou, Prostřední, Radniční náměstí, Slepá, So6 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 4/2020

kolská, Souběžná, Spodní, Střední, Těšínská – od
rondlu směr Ostrava, U Alejského dvora, U Kaple,
U Školky, U Zahrádek, Úzká, Vilová, Vráclavská
(BIO*od benziny po ul. Na Farském), Za Pomníkem, Zámecká, Ztracená.
15. 4., 12. 5. 2020 PLAST
17. 4., 14. 5. 2020 PAPÍR
BIO* sudý týden ve středu (od 1. 4., výjimečně 16. 4., 29. 4., 13. 5., 27. 5., …)
K Haltýřům, Na Hrázkách, Vráclavská (BIO*
od ul. Na Farském po ul. Ke Statku).
Na webových stránkách města naleznete graficky
zpracovaný Svozový kalendář PLAST a PAPÍR 2020
http://www.mesto-senov.cz/wp-content/
uploads/2020/02/Svoz-odpadu-2020-ver.2.pdf
V období velikonočních svátků 10. 4. 2020
(Velký pátek) bude svoz
komunálních odpadů ve
městě probíhat podle běžného harmonogramu bez
omezení.
V sudém týdnu, který začíná 13. 4. 2020 (Velikonoční pondělí) bude svoz komunálních odpadů
oproti běžnému harmonogramu o jeden den posunut (svoz z 13. 4. bude realizován 14. 4., svoz ze
14. 4. bude realizován 15. 4. a svoz ze 17. 4. bude realizován 18. 4. 2020).
O svátcích 1. 5. a 8. 5. 2020 bude svoz komunálních odpadů ve městě probíhat podle běžného harmonogramu bez omezení.
Provizorní sběrné místo odpadů na ul. Zámecká je od 16. 3. 2020 do odvolání uzavřeno.
V případě změny bude tato uvedena na webových
stránkách města v aktualitách.
Separační 1100 l nádoby na plast a papír,
které jsou běžně součástí sběrného místa, jsou
veřejně přístupné.

Místní poplatky
Správce místních poplatků oznamuje občanům, že pokud bude poplatek uhrazen do
dvou měsíců po splatnosti – tj. do 31. 5.,
nebude poplatek navýšen z důvodu pozdní
platby.
Příspěvek na čipování psů a příspěvek
na dopravu pro seniory nad 70 let bude vyplácen v hotovosti, jakmile bude znovu otevřena pokladna města.
Sledujte webové stránky města.
FO/Štixová

ivot ve mìstì / MìÚ informuje

Evidence obyvatel
V měsíci dubnu 2020
oslaví významná životní jubilea tito šenovští občané
BALÁŠ EMIL
BEDNÁŘOVÁ PAVLA
BERGEROVÁ ELIŠKA
BLAŽKOVÁ JINDŘIŠKA
BLAŽKOVÁ LIBUŠE
BYSTROŇ ROSTISLAV
ENGLISCHOVÁ MARIE
GAZDOVÁ HANA
GEFFERTOVÁ STELLA
GONGALOVÁ MIRIAM
GŘIBKOVÁ JANA
HAVAJOVÁ ZDEŇKA
CHLAPEK LUMÍR
JAROŠÍKOVÁ OLGA
KALAFUTOVÁ BOŽENA
KOLÁŘ JAROSLAV
KOVÁCSOVÁ ELIŠKA
KRESTA JOSEF
MOTLOCHOVÁ VLASTA
NEKORANIK MILAN
PASTRŇÁKOVÁ SOŇA
PÁNOV JAROSLAV
PÁNOVÁ MARIE
PISKOŘOVÁ IRENA
POKORNÁ LIDIE
RAŠÍK MILAN
SABO JOZEF
SLÍVOVÁ JARUŠKA
STACHOVSKÁ JINDŘIŠKA
STAVINOHOVÁ ANNA
SVOBODOVÁ DAGMAR
SZTEFEK KAREL
ŠEBESTA VLADIMÍR
TOMANOVÁ DANUŠE
TUNKOVÁ EVA
VALČUHA PAVEL
VIAZANICOVÁ LUDMILA
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.

ROZLOUČILI JSME SE
Štěpánka Bednářová, Antonie Kyšková,
Karel Vašek, Alžběta Damcová,
Zdeňka Šefránková, Milan Večerek,
Marie Kolková
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou
upřímnou soustrast.
T. Klimasová/SO

Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut…
Dne 4. 4. 2020 vzpomeneme
na 2. smutné výročí úmrtí pana

Jaroslava Karase
ze Šenova

Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
Maminka, dcery Nikola a Kristýna s rodinami,
sestra Eva s rodinou

Dne 10. 4. 2020 tomu bude 10 let,
co nás opustila paní

Zdeňka Karasová
S láskou vzpomínají
syn Zdeněk s manželkou a rodina

Kdo v srdcích žije, neumírá …
Dne 26. 4. 2020 vzpomeneme
25. výročí úmrtí paní

Štěpánky Kolářové
a dne 18. 5. 2020 to bude již 14 let od
úmrtí pana

Jindřicha Koláře,
který by se v roce 2020 dožil 100 let.
S láskou vzpomínají
dcera Jindřiška s manželem
a vnoučata Naďka a Jirka s rodinami

Dne 9. 4. 2020 oslaví významné 70. narozeniny
naše milovaná manželka, maminka a babička, paní

Irena Piskořová
Chceme jí do dalších let popřát
hodně zdraví, neboť je vzácné,
hodně štěstí, neboť je krásné,
hodně lásky, neboť je jí málo,
hodně všeho, co by za to stálo.
Zároveň jí děkujeme za její lásku, starostlivost a péči,
kterou nám dává.
Ze srdce přejí
manžel Jaroslav a děti Irena a Jaroslav s rodinami
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MěÚ informuje

Rozhodnutí o rozdělení dotací z rozpočtu města pro rok 2020
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Život ve městě

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

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí
a půjčovna pomůcek
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím
prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními
sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte,
jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí,
a získáte související informace ze zdravotní a sociál-

ní oblasti. Naučíte se nemocnému člověku podávat
stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či
polohování jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo
využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být
nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možné zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog
pomůcek a další informace můžete nalézt na webu
Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 22. 4. 2020, 14.00–17:00 hod. v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice.
Na školení se, přihlaste předem u Mgr. Alexandry
Čubové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo
e-mailem: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz Těšíme se na Vaši účast!

Charita Ostrava hledá lékaře a zdravotní
sestry pro hospicové služby

Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro lékaře – specialistu paliativní medicíny a zdravotní sestry v lůžkovém Hospici sv. Lukáše. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody.
Podrobnější informace na webu http://ostrava.
charita.cz/volna-mista/

Zákaznická centra a obchodní místa SmVaK Ostrava
do odvolání uzavřena
Odběratelé mohou využít posílených služeb zákaznické linky, komunikovat s vodárenskou společností je možné prostřednictvím speciálních aplikací na
www.smvak.cz nebo e-mailu.
Ostrava, 16. 3. 2020 – Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava se rozhodly z preventivních
důvodů od 17. března omezit osobní kontakt svých
zaměstnanců s veřejností. Z tohoto důvodu budou
do odvolání uzavřena obchodní místa a zákaznická
centra společnosti. Pro fyzický kontakt je uzavřeno
také oddělení vyjadřování. Neprobíhá ani prodej vodárenského materiálu z centrálního skladu ve Frýdku-Místku. Vodárenská společnost má připraveny
varianty, jak je možné vyřizovat své požadavky bez
nutnosti navštěvovat její pracoviště.
„Z preventivních důvodů a s ohledem na nárůst počtu
obyvatel České republiky s pozitivním nálezem na nový typ
koronaviru jsme se rozhodli eliminovat riziko jeho šíření a
uzavřít místa, kde se odběratelé nejčastěji setkávají s našimi zaměstnanci. I v těchto náročných dnech je pro nás prioritou, abychom co nejméně omezovali zákaznický komfort.
Proto je k dispozici řada dalších možností, jak s námi mohou lidé komunikovat a vyřídit své záležitosti. Posílili jsme
například činnost naší zákaznické linky a zřídili speciální
emailovou schránku, jejímž prostřednictvím mohou lidé řešit své požadavky,“ říká generální ředitel SmVaK Ostrava
Anatol Pšenička.
Jak mohou lidé komunikovat se společností SmVaK
Ostrava a vyřizovat své požadavky:
– Bezplatná zákaznická linka 800 292 400 je v provozu v pracovní dny od 7.30 do 20.00 hod. Linka byla tech-
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nicky a personálně posílena, aby byly bez problémů plněny
požadavky zákazníků. Bezplatná poruchová linka 800 292
300 zůstává v provozu non stop.
– Je zřízena speciální e-mailová schránka zakaznickesluzby@smvak.cz, kam se mohou lidé obracet se svými
požadavky. V provozu bude od 17. března. Dále zůstává
v provozu také e-mailová schránka smvak@smvak.cz.
– Oddělení vyjadřování bylo uzavřeno pro osobní
kontakt s veřejností. Lidé mohou nahlásit požadavek prostřednictvím internetových stránek vyjadrovani.smvak.cz,
nebo přes bezplatnou zákaznickou linku 800 292 400. Požadavky budou přesměrovány ze zákaznické linky k technikům oddělení vyjadřování, kteří budou do tří dnů kontaktovat zákazníka, s nímž příslušnou záležitost vyřeší.
– Pokladna v sídle společnosti v Ostravě-Mariánských
Horách bude pro veřejnost uzavřena. Lidé mají možnost
realizovat platby bezhotovostním platebním stykem.
– Prodej vodárenského materiálu v centrálním skladu ve Frýdku-Místku byl do odvolání pozastaven.
– 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.
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

Život ve městě

Úspěšné sportovní vystoupení Tomáše Klimszy v Rakousku
Výborná sportovní letošní forma talentovaného šestnáctiletého šenovského lukostřelce Tomáše
Klimzsy vybídla jeho zkušeného trenéra Františka
Hegedüse k zahraničnímu sportovnímu výjezdu na
už 43. ročník mezinárodního halového závodu do rakouského Lustenau.
Tato elitní evropská jednorázová soutěž se konala 16. února 2020. Ve své kategorii holý luk kadeti Tomáš nástřelem 443 bodů neměl konkurenci
a v kategorii open skončil mezi 22 dospělými závodníky na 6. místě.
Trenér František Hegedüs k výjezdu řekl: Tradičního závodu v halové lukostřelbě na pomezí hranic
Rakouska, Švýcarska a Německa se každoročně zúčastňuje pro nás neobvyklý počet soutěžících. Hala
v Lustenau pojme až 25 lukostřeleckých stavů, to
znamená, že maximální kapacita čítá 200 závodníků
ve dvou směnách. Byla to pro nás velká výzva (kromě
konkurence hlavně cestování) a pro Tomáše neocenitelná zkušenost. Na zpáteční cestě jsme plánovali
účast na dalších zajímavých evropských soutěžích …

netušili jsme, že během čtrnácti dnů neznámý „coronavir“ přetočí nejen náš sportovní svět „vzhůru nohama“!

Informujeme Vás o provozu PORADNY SPOLU
pro rodiče a děti ve věku do 15 let, která v loňském
roce pracovala s více než 40 rodinami.
V Poradně se specializujeme na práci s rodinami,
které se ocitly v situaci, kterou neumí nebo nemohou samy zvládnout a hledají odbornou pomoc. Jedná
se o případy, kdy je rodina v rozvodu/rozchodu, kdy
v rodině vázne komunikace, kdy se mohou objevit
špatné výsledky a problematická docházka do školy,
kde vznikají konfliktní situace a přichází potřeba je
zvládat nebo je nutné nastavování a dodržování pravidel v rodině apod. Nabízíme možnost mít si s kým
popovídat o tom, co se u vás děje, možnost se zori-

entovat a probrat situaci s nezávislým pracovníkem.
V rámci činnosti Poradny je možné sjednat pro
rodiče Mediaci, která může napomoci při řešení vleklých sporů rodičů. Je možné využít asistované kontakty s dětmi, kdy pracovník asistuje při setkání
dítěte s rodičem, se kterým dítě nežije ve společné
domácnosti. Poradna SPOLU zprostředkovává individuální doučování pro děti, zajišťuje tréninky rodičovských kompetencí a organizuje workshopy podporující rozvoj výchovných dovedností.
Ke každému klientovi přistupujeme individuálně
a nabízíme diskrétní jednání. Při práci s rodinami se
zaměřujeme na partnerský a osobní postoj k situaci
klienta a vstřícný přístup zaměřený na řešení.
Kontaktovat nás můžete v pracovních dnech od
8.00 do 15.00 hodin na telefonu 735 12 18 13 nebo
nás navštívit na adrese Mírová 1434/27, Karviná-Nové Město v budově Akademického ústavu Karviná.
Taky nám můžete napsat a sjednat si schůzku
poradna@rodicespolu.cz
Služby poradny jsou poskytovány bezplatně.
~Pro děti jsou tu rodiče, pro rodiče je tu poradna
SPOLU~

OZNÁMENÍ – přesun kulturní akce
Z důvodu vyhlášení nouzového stavu Vládou ČR proti šíření koronaviru s platností
od 12. 3. 2020 po dobu minimálně 30 dnů je představení „Hledám milence zn.: spěchá“
PŘESUNUTO na náhradní termín: pátek 2. 10. 2020 v 19.00 hodin – restaurace
Horakůvka.
Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. Pokud je náhradní termín nevyhovující,
je možné vstupenky vrátit na podatelně MěÚ v Šenově po ukončení nouzového stavu.
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Inzerce

inzerce
KAMENOSOCHAŘSTVÍ

DODÁVKA + ŘIDIČ 10 Kč/km

Cienciala se sídlem v Šenově

Převozy + odvozy n Drobné stěhování n Dovozy
nábytku z obchodů n Odvozy do sběrného dvora

Nabízí:

Tel.: 602 604 409

Zhotovení nových pomníků
Zhotovení a opravy písma (zlacení, stříbření, barvení)
Doplňky – lampy, vázy
Čištění, broušení teraca
Veškeré kamenické práce – opravy, rekonstrukce dle domluvy

Příjem objenávek:
Hřbitov Šenov – stará obřadní síň každý čtvrtek
od 16.00 do 17.00 hodin nebo kdykoliv po telefonické domluvě
na tel. 607

901 738

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

Pivovar – Šenov
informuje:
–
–
–
–
–

prodej našich lahvových speciálů nepřerušen
zřízeno „ŽÍZNIVÉ OKNO“ v budově pivovaru
fungujeme i na Velikonoce
aktuální nabídka – sledujte pivovarské webovky
z provozních důvodů vše předem po telefonické
domluvě
kontakty:

GSM 774 249 570, www.pivovar-senov.cz

TAXI ŠENOV
PŘEČEK
602 52 00 00
NONSTOP
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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

Školství

Základní škola informuje
Vážení rodiče,
současná situace u nás i ve
světě není právě optimistická, ale
chceme doufat, že to nebude nadlouho. Chápeme, že zavřené školy Vám ztěžují praktický život (i
mnozí z nás mají děti školou povinné), ale musíme respektovat
nařízení vyšších orgánů. Přípravu
dětí se Vám budeme pokoušet aspoň co nejvíc zjednodušit. Vytvořili jsme webové stránky Učíme
se (žít) s Koronou, kam budeme
dětem posílat vždy (třeba na týden) dopředu práci do jednotlivých
předmětů. Zatím byly úkoly stručně zapsány na stránkách „Bakaláři” (Komens). Většina z Vás ví, že
přístup do školy je pro žáky i rodinné příslušníky zakázán. Pokud
budete potřebovat tiskopisy na tzv.
„Ošetřovné” či jiné formuláře, stačí
kontaktovat sekretariát školy.
Komunikace bude probíhat telefonicky nebo e-mailem, a to pouze se ZŠ - Střed (Radniční náměstí
1040). Telefonní spojení: sekretariát školy, paní Jana Kaločová –
596 887 025 (od 8 – 12 hod.);
e-mail: kalocova@zs-senov.cz
Informace
budeme
průběžně aktualizovat, sledujte prosím
stránky naší školy.
Na závěr něco na povzbuzení:
PŘIJMI, co je
NECH PLAVAT, co bylo
NETRAP SE tím, co změnit nejde
MĚJ RADOST každý den a
VĚŘ v dobrou budoucnost
Neznámý autor
Za všechny zaměstnance školy
Vás a hlavně Vaše děti zdraví vedení školy.

Šesté třídy
„Už jsme na druhém stupni!
Všechno je jiné a nové!“ ozývalo
se zděšení z šestých tříd na začátku září.
V letošním roce máme čtyři šesté třídy, ve kterých je celkem 102
dětí.
Aby příchod do nového kolektivu byl co nejjednodušší, proto se v
září šesté třídy zúčastnily adaptačního kurzu, jehož cílem bylo vytvořit dobrý kolektiv ve třídě, ve kterém se budou všichni cítit dobře.

A jak to tedy je?
Třída 6. A

Bojová jednotka s kódovým
označením 6. A byla sestavena
1. 9. 2019. Od té doby prokazuje,
že schopnost našich důstojníků
odhadnout kvality nových branců je vynikající. Kolektiv jednotky
je pevný, podporující a semknutý
vůči vnějším hrozbám. Velitel jednotky je Mgr. Jiří Chrástek. Vojíni se ve chvílích osobního volna
druží a vyměňují si rady a zkušenosti. Schopnosti jednotky jsou
průměrné až nadprůměrné. Několik jedinců nad rámec svých povinností splnilo i těžší výzvy výcviku. Těmto zdatným a schopným
vojínům děkujeme. Díky, Petře, a
díky, Filipe. Bojové podmínky operace V.Y.S.V.E.D.C.E.N.I. splnili
všichni. Přibližně polovina adeptů
se „pochlapila” a získala prestižní
ocenění V.Y.Z.N.A.M.E.N.A.N.I..
Soupeření mezi dalšími jednotkami je na zdravé úrovni. Jednotka
zvládá hluboká bahna matematiky, jakožto i zákeřné přepady ze
zálohy češtinářských výjimek.
Nepřátelé z řad přírodních věd se
drží dál po těžkých ztrátách utržených při boji s naší jednotkou.
Věřím, že během několika dalších
let bude jednotka plně připravena
na veškeré výzvy první linie.
Připadl mi důležitý a zároveň
obtížný úkol seznámit Vás s životem naší třídy 6. B. Obtížný úkol
je to proto, že podobné texty vznikají (a postupně vzniknou) o kaž-

dé třídě naší školy, a já cítím zodpovědnost se neopakovat a přijít
s nějakým neotřelým pohledem,
protože asi nikoho nebaví číst stále to podobné. Jak Vás samotné
zřejmě napadne, v našem přiděleném dětském materiálu v procesu
edukace a socializace nalezneme
jedince snaživé i lenivé, nadané
i průměrné, extrovertní i uzavřené, zkrátka v 6.B najdete reprezentativní vzorek celé naší společnosti :-) Stejně jako nás před lety,
i dnešní žáky zajímají hlavně koníčky, které s výukou ne vždycky
souvisí. Přesto se v 6.B najde mnoho šikovných dětí, které vynikají
v rozličných předmětech. Všechny
však baví zeměpis a dějepis, nebo
to alespoň tvrdí. Snad to není
tím, že vyučující těchto předmětů je podlý a mstivý člověk... :-)
Určitě bych se o svých svěřencích
mohl rozepsat i podrobněji a být
více adresný, leč zákony GDPR
byly zavedeny, aby nás před podobnými nepřístojnostmi chránily
:-) Ještě, že od rodičů máme podepsány souhlasy o fotografování,
a já Vás tak alespoň mohu počastovat pohledem na krásnou fotku
našeho kolektivu :-) Jsem na svou
třídu pyšný a mám ji moc rád, i
když žákům často ukazuji přísnou
tvář. Jsem také rád, že dělám práci, která má smysl a za kterou vi(pokračování na str. 14)
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Školství

Základní škola informuje
(pokračování ze str. 13)
dím výsledky, někdy větší, někdy
skromnější.
Určitě nás v následujících letech čeká hodně krásných chvil
a zážitků, ale zajisté také výzev
a překážek, které však, jak věřím,
s úsměvem a ve zdraví překonáme.
Třídní učitel
Mgr. Miroslav Bolek.
V naší třídě 6. C je 14 chlapců
a 11 dívek. Sice v této se sestavě fungujeme první rok, ale díky
adaptačnímu kurzu v Palkovicích,
který trval 3 dny, jsme se rychle
poznali a vytvořili si ve třídě přátelskou atmosféru. Byly to skvělé
3 dny plné her, které jsme večer
společně s učiteli zakončili diskotékou. Naše třídní učitelka se jmenuje Renáta Mastíková a společně
s paní asistentkou Janou Dřizgovou s námi ve škole tráví většinu
času, který věnujeme objevování
nových věcí. V naší třídě naleznete
široké spektrum zájmů, ale sportovní zájmy u nás mají nejširší zastoupení: Kuba Ma. a Linda hrají
již 3 roky florbal, Terka s Kájou a
Nelou dělají sportovní aerobik, u
kterého si pořádně protáhnou tělo.
Eliška G. závodně plave, Danča
jezdí na koni a Dominik D. propadl parkuru. Sportu se ale také
věnují Oliver, Dominik P., Anežka,
Adam, Kuba Ch., Ondra, Honza
a oba Vojtové. Hudba zase nejvíce baví Lenku, Kryštofa, Rebeku,
Elišku, Vendu, Vojtu a Kubu Mü.
Lenka již 6 let hraje na housle.
Matěje baví modelářství. Podobné
zábavě propadl Filip, který zase
skládá z lega. Linda, Rebeka a
Lenka se nadchly pro vaření a Rebeka zároveň ovládá bojový sport
Wa-te jitsu.
Ve škole se účastníme různých
přednášek, jedna z posledních
byla na téma drogové problematiky. Další zajímavá přednáška
byla s environmentálním tématem
a v listopadu jsme ještě s dalšími
šestkami stihli navštívit planetárium.
Na závěr slovo od naší paní učitelky: „Těším se na společné čtyři
roky, které jsou před námi. Už teď
vím, že to bude zábava, protože to
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Třída 6. B

Třída 6. C
Třída 6. D

děti dokazují nejen ve škole, ale
také na projektech.“
Poslední šestou třídou je třída
6. D s třídní učitelkou Mgr. Ale-

xandrou Weczerkovou. Navštěvuje ji 26 dětí, z toho 11 děvčat.
„Třída je to velmi temperamentní
a kamarádská, zájmy žáků jsou
(pokračování na str. 15)

Školství

Základní škola informuje
(pokračování ze str. 14)
rozličné a pestré. Spousta z nich
navštěvuje sportovní kroužky, holky baví většinou florbal, volejbal
či gymnastika. Některé rády pečou
dobroty či hrají na hudební nástroj. U kluků vyhrává fotbal nebo
míčové hry. Mezi další záliby patří
i šachy, zájem o historii, přírodu
a spousta z nich čte také ráda knihy, což mě jako učitelku češtiny
velmi těší. Ohlédneme-li se na začátek školního roku, tedy na dobu,
kdy vznikla třída 6.D, nebylo to
období právě jednoduché. Řada
z dětí ronila krokodýlí slzy, jelikož
všechny páté třídy byly rozděleny a žáci začínali ve zcela novém
kolektivu. Někteří to nesli opravdu těžce. Navíc si museli pomalu
zvyknout na to, že přibývá učiva
a mnohdy jim už nestačí pouze to,
co slyšeli v hodinách, ale musí se
na vyučování mnohem více připravovat i doma.
Od té doby jsme ušli kus cesty. Někdy bývá trnitá, ale pracujeme na tom. Důležitý pro
nás byl adaptační pobyt hned
v září, který právě sloužil k tomu,
abychom se lépe poznali. Od té
doby se utvořila nová přátelství,
a i když se něco občas neobejde
bez hádek či konfliktů, snažíme se
všichni pracovat na tom, aby nám
spolu bylo ve třídě dobře.
„Už víme, jak to tu chodí!“
slyšíte teď z šestých tříd. Žáci si
zvykli na nové povinnosti i prostředí a my jim přejeme mnoho
úspěchu.
Mgr. Pavla Mecová

Den otevřených dveří
na naší škole
Začátkem měsíce března proběhl na prvním stupni tradiční Den
otevřených dveří. Někteří rodiče
našich žáků využili možnosti nahlédnutí do výuky prvních dvou
vyučovacích hodin během klasického školního dopoledne.
„Páťáci“ v MŠ
Trojice chlapců předčítala skupince dětí z MŠ předem vybranou
pohádkovou knížku. V rámci rozvoje čtenářské gramotnosti pak
všechny děti společně v týmech
aktivně plnily úkoly, které obsahově navazovaly na čtený text. Ať
už to byla pexesa, řazení děje či
omalovánky, vše jim šlo na výbornou. Bylo příjemné pozorovat, jak
hezky se dokázali žáci vžít do role
učitelů a sami na sobě poznávali,
že to vždy není jednoduché. Dětem
i žákům se dopoledne velice líbilo,
a tak po sladké odměně společně
s dětmi z MŠ strávili ještě pár
chvil.
Aby nebylo dětem z mateřské
školy Lapačka líto, vypravili se za
nimi žáci z V.B v úterý 25. února.
Předškolákům rovněž přečetli pohádky a ukázali jim, co vše se za
pět let školní docházky naučili.

Čtení s pohádkou aneb jak
to vypadá, když se vrátí
„páťáci” do mateřské školy

Po příchodu a přivítání několik
děvčat zahrálo vlastní divadelní
příběh „Zuzanka a dva vlci“. Následně se děti rozdělily do několika
skupinek, četly připravené veršované pohádky a plnily jednoduché
úkoly – skládaly puzzle, řadily sérii obrázků, hledaly rozdíly, trochu
si i zacvičily. Školáci i děti z mateřské školy společně strávili příjemný čas.

V pátek 21. února jsme se vydali s žáky V.A za dětmi do MŠ
Lipová, kde jsme dětem předvedli
program pod názvem „Čtení s pohádkou”.
Děvčata pojala tento den netradiční formou a připravila si pro
děti z MŠ zábavné divadelní představení s názvem O třech medvědech. Po krásném úvodu pokračovala práce ve skupinách.

Mateřským
školám
Lipová
i Lapačka děkujeme za milé přijetí a těšíme se na další spolupráci.
Vždyť z letošních předškoláků se
určitě stanou naši spolužáci, kteří opět za pár školních roků těm
mladším předvedou, co se naučili...
Za žáky pátých ročníků
Mgr. Jana Urbancová
a Mgr. Petra Mališová

My učitelé, kteří už působíme
na škole déle, bereme tento den
nejen jako zpestření výuky, ale
také jako velkou zodpovědnost,
aby se nám i dětem vše povedlo
předvést na výbornou.
Proto mě zajímal názor nově
příchozí paní učitelky třetího ročníku Ing. Hany Teichmannové. „Z
pohledu nového učitele vnímám
konání Dne otevřených dveří jako
skvělou možnost, jak budovat vzájemné vztahy a rozšiřovat spolupráci mezi žáky, učiteli a rodiči.
Tento den nám nabízí příležitost
setkat se společně ve třídě a umožnit rodičům tak trochu nahlédnout učiteli pod pokličku. Zároveň
dává příležitost dětem předvést, co
všechno už se naučily. Letošní rok
přinesl v naší třídě hojnou účast,
Dne otevřených dveří se zúčastnilo
15 rodičů a prarodičů. Po dohodě
s dětmi jsme jim prezentovali, jak
pracujeme v hodinách matematiky
a českého jazyka, co vše již umíme,
jak umíme pracovat spolu i sami,
s knihou, učebnicí, interaktivní tabulí nebo dokonce plastelínou, která někdy bývá v matematice užitečný pomocník. Jen pracovní sešity jsme tentokrát nechali ležet ladem, těch si rodiče užijí doma dost
a dost. Dětem se Den otevřených
dveří moc líbil a všichni se těšíme,
až si jej budeme moci zase za rok
zopakovat.“
Ohlasy dětí i rodinných příslušníků byly velmi pozitivní, atmosféra velmi příjemná a obě vyučovací
hodiny proběhly s aktivní účastí
všech žáků, učitelů i rodičů.
Mgr. Vladimíra Kravčíková

fe
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Život ve městě

Školení řidičů – seniorů
11. března proběhlo v zasedačce na Radnici školení řidičů seniorů, kterého se zúčastnilo 26 spoluobčanů starších 60 let. Nejstaršímu účastníkovi bylo
85 let. Všichni byli seznámeni se změnou pravidel v
posledních letech. Po školení řidičů proběhlo krátké
posezení seniorů se zástupci naší městské policie na
téma bezpečnost a ochrana seniorů ve městě. Všichni
účastníci si odnesli domů drobné reflexní prvky.
Ing. Jan Blažek, starosta

doma nebo si otevřeme ve svém chytrém telefonu. Je
k tomu skvělá příležitost, zamyslet se nad sebou?
I ty biblické postavy to
zvládly a já věřím, že my
také.
Za FS ČCE v Šenově přeji
pokojné Velikonoce.
farář
Štěpán Marosz

Zahrádkáři informují
Z DŮVODU OPATŘENÍ VLÁDY A KARANTÉNY SE RUŠÍ 7. 4. 2020 UKÁZKY VELIKONOČNÍCH VAZEB A PRODEJ KVĚTIN.
Lampart Jan, předseda organizace

Knihovna & Šenovské muzeum

Žádáme širokou veřejnost o pomoc při „pátrání“
po „modelce“, jejíž podobu takto v roce 1943 svým
vskutku kouzelným štětcem zachytil náš akademický
malíř, národní umělec Vilém Wünsche.
Děkujeme za spolupráci, případné odpovědi prosím pište na e-mail: kmsenov@volny.cz.
Simona Slavíková, ředitelka

VELIKONOCE
pozvání k BIBLI…
Slyšíme všude o epidemii coronavirů (COVID-19).
Většina lidí dosud žila v relativní jistotě a bezpečí –
horká voda z kohoutku, plné police v obchodech, léky
v lékárnách – snad by se jen hodilo více peněz. Děsivé scény, které se odehrávají v komunistické Číně,
prázdné police a města obklopená armádou v Itálii
tento obrázek zcela zničily.
Nikdo z nás neví, jestli chytí virus a zda přežije.
Ale určitě nikdo nepochybuje, že jednoho dne naše
životy skončí tak či onak a zemřeme. A co potom?
Není to tedy dobrá příležitost dnes zamyslet se
nad vztahem k živému Bohu? Lidé v biblických dobách žili ve světě, kde bylo mnohem více nebezpečí,
než máme my moderní lidé dnes. A přestože i když
čelili větším hrozbám, odvážně řekli:
„I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého...“ Žalm 23
O tom nejdůležitějším pro záchranu člověka se dočteme na stránkách BIBLE, kterou najdeme někde
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