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100 let knihovny v Šenově
červenec 1920 – červen 2020

Jedna z prvních knih Šenovské 
knihovny s původním přírůstkovým 
číslem 63, Štěstí národa – Jana 
Amose Komenského, kterou šenov-
ské knihovně v době jejího založení 
roku 1920 věnoval „Zábavný krou-
žek mladíků v Šenově na Podlesí“ a 
která se půjčuje již rovných 100 let.

Je to neuvěřitelné, ale právě letos v červenci tomu 
bylo 100 let, kdy byla otevřena knihovna v Šenově. 
Zápis v Pamětní knize města Šenova popisuje tuto 

událost takto: „Do rozpočtu obecního vydání pro rok 
1920 dána byla položka 1800,– Kč na obecní knihov-
nu, Všechny spolky požádány, by se s obecní kni-
hovnou spojily a tak by bylo dosaženo účelu, proč 
knihovny založeny býti měly. Po ukončení příprav-
ných prací, a když byl k tomu pořízen potřebný ná-
bytek, otevřena knihovna v červenci 1920. Prvním 
knihovníkem, který vše připravil, byl zdejší učitel 
Eduard Dyba. …“ 

Další zajímavý zápis je z šenovské kroniky: „Dru-
hým knihovníkem se stal řídící učitel Jindřich Ko-
žaný, působící na zdejší škole na Podlesí, který svou 
funkci zastával do roku 1923. Od toho roku pře-
vzal funkci Antonín Maceček, řídící učitel na ško-
le U Kostela, v níž ho vystřídal Karel Rašík, uči-
tel na Podlesí, a ten vytrval ve své funkci do smrti  
r. 1932. Po jeho smrti převzal knihovnu Alois Vaší-
ček.“ Aby výčet pracovníků knihovny v Šenově byl 
úplný, nesmíme opomenout dlouholetého, velmi ob-

(pokračování na str. 2)
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100 let knihovny v Šenově
červenec 1920 – červen 2020

(pokračování ze str. 1)
líbeného knihovníka pana Arnošta Sládka, kterému 
postupně vypomáhaly paní Eliška Wiewiorková, paní 
Adámková a pak dlouholetá, velmi znalá a oblíbe-
ná knihovnice paní Helena Kalousová. V roce 1978, 
po odchodu pana Sládka do důchodu, nastoupila 
do funkce vedoucí paní Blanka Smyčková, která je 
naší knihovně „dosud věrná.“ Od roku 1998, kdy se 
knihovna rozšířila také o Šenovské muzeum, jsem ře-
ditelkou já – tedy Simona Slavíková. Výčet by nebyl 
úplný, kdybych nejmenovala kolegyně p. Annu Zyg-
movou, p. Evu Špetíkovu a paní Evu Suchou, která  
v knihovně působí dosud. 

Každý z knihovníků přinesl čtenářům něco nového 
a věřte tomu, že výčet toho všeho byl by velmi dlou-
hý. Když jsem zvažovala, co při takto významném 
výročí zdůraznit, vytanula mi na mysl věta, kterou 
zapsal v roce 1924 jeden z mých předchůdců, knihov-
ník, pan Karel Rašík: „…Ze statistiky je zřejmo, že je 

třeba vychovávat čtenářský vkus,… aby nešel od dějin 
k laciné slátanině, od češství k člověku bez národního 
cítění a vědomí. …“ S tímto se plně ztotožňuji a také 
proto pořádáme v knihovně besedy pro žáky základní 
školy mj. „O literárním vkusu.“ A věřte tomu, že když 
přečtu úryvek z řady momentálně velmi populárních 
knih – Děsné české dějiny příkladně pojednávající  
o Národním obrození a pak úryvek ze stejného dějin-
ného období z pera spisovatele Aloise Jiráska, tak se 
děti sice zasmějí, ale zatím vždy, když dám hlasovat, 
které pojetí se jim více líbilo, zvolí pana Jiráska. Ni-
kdo pak nemá větší radost, než já!

Oslavy takto významného výročí jsme z důvodu 
momentální nepříznivé situace přesunuli do druhé 
části letošního roku a jistě Vás, milí „šenováci“, bude-
me informovat.

Knihovně přeji minimálně dalších sto let  
a Vám, milí čtenáři, ať nám zachováte přízeň. 

Činnost samosprávy
38. schůze rady města dne 

7. 7. 2020 mimo jiné:

n vzala na vědomí zprávu  
o činnosti příspěvkových orga-
nizací Knihovny & Šenovského 
muzea a Mateřské školy Šenov

n schválila rozpočtová opatře-
ní č. 11 – 14/2020

n schválila uzavření dodat-
ku č. 1 k nájemní smlouvě mezi 
městem Šenov a Sportovním 
klubem Šenov, z.s., ve věci pře-
vodu vodoměru na město

n schválila umístění staveb  
a zřízení věcných břemen na po-
zemcích města

n schválila poskytnutí druhé 
240 l nádoby na třídění PET lah-
ví a plastů označených k recyk-
laci, nápojových kartonů a kovů 
pro RD s 8 a více fyzickými oso-
bami přihlášenými v obci na zá-
kladě podané žádosti

tajem.
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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

(pokračování na str. 4)

1. 7. – Hodinu po večerce na ulici U Nádraží na-
vštívil stanový tábor neznámý tremp. Vedoucí přes-
to preventivně vyrozuměli strážníky, kteří dle popisu 
trempa zjistili na nedaleké autobusové zastávce. Lus-
trace osoby byla v pořádku. Muž po poučení pokračo-
val dál ve svém vandrování mimo katastr města.

6. 7. – V dopoledních hodinách strážníci přijali 
oznámení, že dochází ke krádeži oplocení podél sil-
nice I/11 na území Šenova. Oplocení v daném úse-
ku kontrolovali pracovníci Správy údržby silnic, kteří 
zde prováděli opravu vozovky.

11. 7. – V odpoledních hodinách na ulici Zámec-
ká strážníci poskytli první pomoc silně podnapilému 
zraněnému muži, který při chůzi upadl a udeřil se do 
hlavy. Muž byl předán do péče přivolaným zdravotní-
kům.

13. 7. – V odpoledních hodinách se na strážníky 
obrátili revizoři jedoucí v autobuse č. 28, kteří při 
přepravní kontrole zjistili černého pasažéra, který s 
nimi odmítl spolupracovat. Po provedených úkonech 
hlídky a podařené lustraci osoby na ulici Hlavní si 
revizoři věc mohli dořešit.

16. 7. – Kolem půlnoci na ulici Těšínská si stráž-
níci všimli osoby (foto č. 1), která se pohybovala jen 
ve spodním prádle a pantoflích. Při kontrole bylo zjiš-
těno, že se jedná o osobu, která je pod vlivem omam-
ných látek a vzhledem ke špatnému psychickému 
stavu nebyla schopna spolupracovat. Muž byl předán 
do péče přivolaným zdravotníkům, kterým strážníci 
asistovali při převozu do nemocnice.

16. 7. – V odpoledních hodinách na ulici U Alej-
ského dvora museli strážníci řešit silně podnapilého 
muže (foto č. 2), který měl v dechu přes 3,2 ‰. Na 
místo byli přivoláni zdravotníci.

Foto č. 1

PREVENCE – DĚTEM I RODIČŮM
Nejvíce času se tráví venku, tam si děti hrají, cho-

dí na procházky, jezdí na kole, plavou. Venku musíte 
být tedy opatrní, protože i zde se můžete dostat do 
nebezpečných situací.

Jízda na kole, bruslích, skateboardu:
l Při jízdě nezapomenout na helmu, chrániče ko-

len, loktů, případně rukavice
l Respektovat pravidla silničního provozu

Venku pobíhají také i zvířata:
l K cizím zvířatům se nepřibližujeme, nehladíme 

je, ani se s nimi nemazlíme
l Pozor si dávejte na toulavé kočky, které mohou 

přenášet různé nemoci
l Psi vás mohou pokousat

Koupání:
l Nechodit se koupat bez dozoru dospělé osoby  

a bez vyrozumění rodičů

PREVENCE – DÍTĚ U POČÍTAČE
V této době často děti tráví čas na počítači i zde je 

třeba dávat pozor.
Je důležité si uvědomit, 

že vaši potomci si často 
nasadí sluchátka na uši a 
nevnímají dění kolem sebe. 
Při odchodu z domu je pro-
to dobré jim sdělit, že jsou 
na chvíli sami a zamknout 
dveře, jako by tam nikdo 
nebyl. 

Foto č. 2
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Městská policie hlásí
Na sociálních sítích by neměl nikdo dávat fotky 

přímo z dovolené = informace pro zloděje, že není ni-
kdo doma.

l l l

Pokud zjistíte v místě svého bydliště a jeho 
okolí pohyb podezřelých osob nebo vozidel, nevá-
hejte a ihned volejte hlídku MP Šenov na telefon-
ním čísle 604 128 113, které upřesněte popis osob, 
typ vozidla, popř. registrační značku. Také nám vel-
mi pomůže, pokud se vám podaří vozidlo nebo osoby 
zaznamenat např. mobilním telefonem.

l l l

Městská policie má zájem na vytvoření bezpečné-
ho a klidného prostředí pro každého obyvatele města 
a na tom, aby žádný pachatel přestupku nebo trest-
ného činu nezůstal bez postihu.

l l l

Pokud máte nějaký poznatek atd., můžete nás 
kontaktovat na výše uvedených kontaktech, popř. 
osobně v úřední hodiny – pondělí 9.00–11.00 hodin 
na adrese Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov.

M. Kretek, velitel MP

ZUŠ Viléma Wünsche v Šenově informuje
Pokud máte vážný zájem  

o studium, můžete se ješ-
tě přihlásit prostřednic-
tvím našich webových strá-
nek (http://zus-senov.cz/
prihlaska.htm). 

Těšíme se na vaši návště-
vu!

Vlasta Urbášková, 
ředitelka školy

p Houslový koncert v parku 
22. 6. 2020

Flétnový piknik u kašny  
16. 6. 2020

p První absolventi MMT
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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

Děkujeme rodině, příbuzným, přátelům, 
sousedům a známým, kteří se přišli 

rozloučit s panem 

Čestmírem Urbancem
Zároveň děkujeme za projevenou 

soustrast a květinové dary.
Zarmoucená rodina

Úcta, láska, vzpomínky v našich srdcích zůstávají.

Dne 25. srpna uplyne  
již dlouhých 10 let od úmrtí pana 

Tomáše Folvarčného
Vzpomeňte s námi.

Manželka, dcera a syn s rodinami, 
sestra Jana

Touto cestou bychom rádi poděkovali příbuzným, přátelům, 
sousedům, známým a všem ostatním, kteří se přišli rozloučit  

a vyprovodit na poslední cestě paní 

Boženu Fukalovou
Zároveň děkujeme za projevy soustrasti, květinové dary  

a podporu v této těžké životní chvíli.
S láskou budeme vždy vzpomínat  
– rodina Fukalova a Tomisova

V měsíci srpnu 2020 oslaví významná životní jubilea  
tito šenovští občané

BOBROVÁ MIROSLAVA
BOLDIOVÁ MARGITA
BOTOR VÍTĚZSLAV
ENDALOVÁ ANNA
HÁJKOVÁ VĚRA

HURTOVÁ MARIE
KAČOR VÁCLAV

KARASOVÁ MARIE
KLIMŠA MIROSLAV

KOBĚRSKÁ ALŽBĚTA
KOLÁR VIKTOR

KOLÁŘOVÁ VANDA
KOMÁNKOVÁ DRAHOMÍRA

KUČEROVÁ BOŽENA
LAPIŠ JAROSLAV

LHOTA JIŘÍ
MATĚJ JIŘÍ

MIENKINOVÁ JARMILA
MICHALEC ZDENĚK
MRVOVÁ LUDMILA
OBORNÁ MATILDA

ONDREJKA ŠTEFAN
PEKÁRKOVÁ MARKÉTA

PĚTVALSKÁ ANEŽKA
RAČKOVÁ OLGA

SLÍVA PAVEL
SLÍVOVÁ BOHUMILA
SMETANOVÁ JANA

STANĚK JIŘÍ
SVRČINA ZDENĚK

ŠEBESTA JIŘÍ
ŠUMSKÁ HELENA

TOPOROVÁ MARIE
ZELINOVÁ IRENA

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

a spokojenosti.

Evidence obyvatel
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA

Eva Šumská, Kevin Paran
K narození děťátka rodičům srdečně 

blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE …
Čestmír Urbanec, Bohuslav Musálek

Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou 
soustrast.

T. Klimasová / SO

ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní 
sušárny a pyrolýzní jednotky

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, 
a. s., plánují v rámci modernizace provozu ČOV Ha-
vířov vybudovat nízkoteplotní sušárnu a pyrolýzní 
jednotku.

Na základě písemných připomínek, které podalo 
město Šenov, občané města Šenov a statutární město 
Havířov Krajský úřad konstatoval, že tento záměr 
bude dále posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně 
některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování 
vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších před-
pisů. 

Děkuji všem, kteří podali své připomínky a při-
spěli tak k tomu, že k záměru musí být dopracována 
velká EIA.          Ing. Jan Blažek, starosta

Kdo v srdci žije, neumírá …

Dne 28. 7. 2020 jsme vzpomněli 14. smutné výročí 
úmrtí našeho milovaného syna, bratra, vnuka, strejdy 

a kamaráda

Romana Mynáře
ze Šenova

Děkujeme všem, kteří vzpomněli s námi. 
Rodiče, bratři Jakub, Tomáš a Miroslav 

s rodinami.
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Komunální odpad 2020
Samostatně přistavované kontejnery 
(VOK)

SRPEN: nepřistavují se
ZÁŘÍ: od 10. a 11. 9.
V Družstvu x Nová, Těšínská (u železářství), 

Škrbeňská x Okružní
*VOK jsou přistavovány ve čtvrtek v době 

mezi 6 hod. 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 elektrotechni-

ka bez rozdílu velikosti); 
n vyřazená kompaktní úsporná svítidla, zá-

řivky, výbojky;
n jedlé oleje a tuky (uložit vždy do uzavře-

ných obalů nejlépe plastových lahví. U olejů 
a tuků z kuchyní není nutné odstranit z přepále-
ných tuků rozptýlené zbytky);
n separovaný odpad (sklo, papír, plasty);
n *bio / tráva, listí, měkké části rostlin;
n dřevo (odřezky z masivního dřeva, dřevěné 

obaly, trámy, desky, prkna, OSB deska, překliž-
ka (rozměr do 2m x 0,8m x 0,8m), nábytkové 
dřevo (v rozloženém stavu, nikoli celé např. skří-
ně apod.).

*k dispozici pouze 1 kontejner na bio odpad. 
V případě naplnění kontejneru na bio odpad 
může obsluha odmítnout přijetí dalšího bio od-
padu až do okamžiku vyvezení kontejneru svozo-
vou firmou.

Nejsou přijímány odpady vzniklé ze sta-
vební činnosti – např. cihly, drobný beton, 
omítka, kachličky, zemina, kamení, keramické 
střešní tašky, asfaltová lepenka, izolační mate-
riály, azbest, skelná vata, umakart, sádrokarton 
… pneumatiky. Dále na provizorním sběrném 
místě nelze odevzdat větve a nebezpečné 
odpady.

Svozové dny separačních nádob 
2020 

plast, papír ČERVEN – ČERVENEC  
a BIO ve 14denních intervalech 

18. 8., 15. 9. 2020 PLAST
20. 8., 17. 9. 2020 PAPÍR
BIO lichý týden v pátek (14. 8., 28. 8.,  

11. 9., 25. 9. ...)
Březůvka, Dělená, Dominova, Frýdecká, Hra-

niční, Jižní, K Pískovině, K Šajaru, Ke Stovkám, 
Klidná, Na Šimšce, Na Šutrovině, Nad Kurty, 
Nad Lapačkou, Nad Potokem, Okrajová, Okruž-
ní, Ořechová, Polní, Příčná, Rodinná, Rovná, Řa-
dová, Sousedská, Světlá, Šajarská, U Hřiště, U 
Lapačky, U Lesa, U Nádraží, Uzavřená, Václa-
vovická, Ve Strži, Venkovská, Větrná, Zahradní, 
Závodní, Zelená

18. 8., 15. 9. 2020 PLAST
20. 8., 17. 9. 2020 PAPÍR
BIO sudý týden ve čtvrtek (6. 8.,  

20. 8., 3. 9., 17. 9. …)
Datyňská, Šenovská

25. 8., 22. 9. 2020 PLAST
27. 8., 24. 9. 2020 PAPÍR
BIO* sudý týden v úterý (4. 8., 18. 8., 

1. 9., 15. 9., 29. 9. …)
Březová, Dlouhá, Do Dědiny, Dolní, K Hájen-

ce, K Potoku, K Trati, Lesní, Na Výspě, Nad 
Olšinou, Nová, Osadní, Petřvaldská – od ulice 
V Družstvu směr Petřvald, Pod Šodkem, Pro-
vaznická, Rolní, Smrková, Stará cesta, Stará pe-
třvaldská, Strmá, Škrbeňská, Těšínská (BIO* 
levá strana od rondelu směr Havířov), Topo-
lová, U Garáží, U Mlýna, U Panelárny, U Rybní-
ků, V Družstvu, V Poli, V Úvozu, Záblatí

4. 8., 1. 9., 29. 9. 2020 PLAST
6. 8., 3. 9. 2020 PAPÍR
BIO* sudý týden v pondělí (3. 8., 17. 8. 

31. 8., 14. 9., 28. 9. …)
Bartovická, Boční, Čalounická, Dědičná, Ha-

sičská, Hlavní, K Insuli, Kaštanová, Ke Statku, 
Kolmá, Kostelní, Krátká, Mezní, Místní, Mo-
rušová, Na Farském, Na Kopci, Na Přervalině, 
Na Sedlácích, Na Spojce, Na Široké, Na Výslu-
ní, Nad Dolinou, Obecní, Petřvaldská, Pod Če-
chem, Pod Křižovatkou, Pod Školou, Prostřed-
ní, Radniční náměstí, Slepá, Souběžná, Spodní, 
Střední, Těšínská – od rondelu směr Ostra-
va a BIO* pravá strana od rondelu směr 
Havířov, U Alejského dvora, U Kaple, U Škol-
ky, U Zahrádek, Úzká, Vilová, Vráclavská (BIO-
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*od benziny po ul. Na Farském), Za Pomní-
kem, Zámecká, Ztracená

25. 8., 22. 9. 2020 PLAST
27. 8., 24. 9. 2020 PAPÍR
BIO* sudý týden v pondělí (3. 8.,  

17. 8., 31. 8., 14. 9., 28. 9. …)
Lipová, Sokolská

4. 8., 1. 9., 29. 9. 2020 PLAST
6. 8., 3. 9. 2020 PAPÍR
BIO* sudý týden ve středu (5. 8., 19. 

8., 2. 9., 16. 9., 30. 9. …)
K Haltýřům, Na Hrázkách, Vráclavská 

(BIO* od ul. Na Farském po ul. Ke Statku) 

(pokračování ze str. 6)

Komunální odpad 2020
INFORMACE

Víte, že se-
šlápnutím PET 
lahví a karto-
nu ušetříte při 
vyhazování až 
šedesát pro-
cent objemu 
popelnic? Pokud 
ne, naučte se 
to. Umět správ-

ně 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. 

Charita Ostrava informuje
Lenka Nová & Matěj Benko a Family Gospel Ostrava pro lidi bez domova

Zpěvačka Lenka Nová s klavíristou Matějem Benkem a Family Gospel Ostrava vystoupí  
24. 9. 2020 od 20 hod. v ostravském kostele sv. Václava v rámci koncertu Sešli se, aby pomohli… Výtě-
žek vstupného podpoří rekonstrukci Charitního domu sv. Benedikta Labre – nízkoprahového denního 
centra, kde Charita Ostrava poskytuje sociální služby ženám a mužům bez domova v jejich obtížné ži-
votní situaci. V nízkoprahovém centru lidem bez domova poskytujeme bezpečné zázemí, základní nasy-
cení, možnost osobní hygieny a sociální poradenství v záležitostech, se kterými si sami neví rady, a smě-
řují ke zlepšení jejich sociální situace a změně životního stylu. Prodej vstupenek v hodnotě 300 Kč pouze 
na místě v rámci veřejné sbírky.

Více na webu: https://ostrava.caritas.cz/akce/lenka-nova-matej-benko-a-family-gospel-
ostrava-24-9-2020/

Charita Ostrava zajišťuje poradenství při péči o blízké a zve na kurz
Pravidelný „Kurz péče o nemocného v domácím prostředí“ se začne uskutečňovat od září 2020. Pro 

zájemce nadále poskytujeme konzultace v rámci telefonických nebo video hovorů. Chceme touto ces-
tou pečujícím, kteří se starají o blízkého v domácí prostředí, zprostředkovat informace, jak zvládnout 
péči o méně pohyblivého, částečně nebo plně imobilního člověka. Konzultace vedené zdravotními se-
strami poskytujeme každou středu (nebo dle domluvy). Termín společného kurzu s osobní účastí je  
24. 9. 2020, 14–17 hod. v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. 

Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohová-
ní, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny informace o možnos-
tech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňová-
ní potřeb nemocného člověka. Na kurz se přihlaste předem na kontaktu níže. Těšíme se na vaši účast!

Kontakt: Charita Ostrava - Charitní hospicová poradna, Mgr. Alexandra Čubová, 731 534 002,  
e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz 

Více na webu: 
https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-konzultace/
https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-24-9-2020/

Charita Ostrava hledá lékaře a zdravotní sestru pro hospicové služby
Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro lékaře – specialistu paliativní medicíny v lůž-

kovém Hospici sv. Lukáše a zdravotní sestru v Charitním středisku sv. Kryštofa – mobilním hospici  
a ošetřovatelské službě. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody. 

Podrobnější informace na webu http://ostrava.charita.cz/volna-mista/
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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

NONSTOP TAXI 
ŠENOV

602 52 00 00

TOČENÁ ZMRZLINA
U KRTEČKA

Po – Ne      10 – 18 hod.
ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ

KAMENOSOCHAŘSTVÍ 
Cienciala se sídlem v Šenově

Nabízí:
l zhotovení nových pomníků 

l zhotovení a opravy písma (zlacení, stříbření, 
barvení)

l doplňky – lampy, vázy
l čištění, broušení teraca
l veškeré kamenické práce

opravy, rekonstrukce dle domluvy

Příjem objednávek:
Hřbitov Šenov – stará obřadní síň každý čtvrtek  

od 16.00 do 17.00 hod. nebo kdykoliv  
po telefonické domluvě na tel. 607 901 738

Chceme veřejně poděkovat šenovským hasi-
čům za včasný příjezd a pomoc při záplavě 
rodinného domu č. p. 1133. Děkujeme.

Ztráty a nálezy
Aktuální stav nalezených věcí najdete vždy na našich webových stránkách města Šenov  

www.mesto-senov.cz/seznam-nalezenych-predmetu, případně tel.: 596 805 930.
SO / Sommerlíková

i n z e r c e
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(pokračování na str. 12)

Rybářský kroužek místní skupiny Šenov 
Kroužek mlá-

deže rybářů na 
rybníku Odona 
Urbance se koná 
v průběhu školní-
ho roku, a to ka-
ždou středu mezi 
15 až 17 hod. pro 
děti 7–16 let. 

Učíme se zde 
rybolovné znalos-
ti a trénujeme ry-
bolovné techniky. 
Máme k dispozici 
místní klubovnu  
i rozsáhlé ven-
kovní prostory 
okolo rybníku  
k výuce a trénin-
ků dětí na závody 
konané místní or-
ganizací Ostrava 
i naši skupinou. 

Nejvhodnější nástup je začátkem měsíce října, pro 
následnou přípravu a načerpání znalostí rybářského 
řádu do nové sezóny nadcházejícího roku. Děti, které 
chtějí začít rybařit, budou velmi rády vítány. 

Na fotografiích můžete vidět děti z činnosti krouž-
ku. Najdete nás i na instagramu: rybarsky_krouzek_
senov 

S pozdravem vedoucí kroužku. 
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Letní fotbalové kempy
První letní prázdninový fotbalový kemp 

pro mládežnické týmy SK Šenov se konal 
ve dnech 7. – 10. července 2020 na fotba-
lovém hřišti SK Šenov. Kemp byl původně 
plánován pro 15 fotbalistů, nakonec se sešlo 20 
hráčů ze všech mládežnických kategorií, z toho 2 
fotbalistky. 

Je skvělé, že o fotbal v Šenově je stále větší 
zájem! Každý den od 8.00 – 17.00 hodin čeka-
lo na fotbalisty spoustu cvičení, her, dovednost-
ních soutěží a nakonec fotbálek. Naštěstí nám 
vycházelo také počasí, každý den bylo přes 20 
stupňů, což bylo pro různá cvičení a hry ideální. 
O všechny účastníky kempu bylo každý den dob-
ře postaráno, dopoledne kolem 9.30 hod. dostali 
malou svačinku, v 11.30 hod. je čekal oběd ve 
školní jídelně a ve 14.30 měli odpolední svačin-
ku doplněnou o ovoce. 

Ve středu odpoledne se přišel na malé fotba-
listy a fotbalistky podívat pan starosta Ing. Jan 
Blažek. Děkujeme tímto i městu, které nám na 
kemp poskytlo dotaci a udělalo tak radost ma-
lým šenovským fotbalistům. Ve čtvrtek dopoled-

ne všechny trenéry i hráče překvapila maminka 
Dominika Šputy, která přinesla domácí tvaroho-
vé a povidlové buchty. V pátek po obědě čekalo 
na fotbalisty další překvapení, které přichystal 
trenér Marian Pittner. Všichni hráči, včetně tre-
néra a asistentů, dostali jako památku na let-
ní fotbalový kemp 2020 modrozelený trénin-
kový dres značky Joma. 

Všem fotbalistům patří poděkování za píli  
a nadšení v průběhu celého fotbalového kempu 
a trenérovi a asistentům děkujeme za skvělou 
organizaci. Věříme, že si kemp všichni užili, že 
je potěšil tréninkový dres, a doufáme, že i rodiče 
byli spokojeni. 

První kemp připravil a zorganizoval Mari-
an Pittner, jeho asistenty byli Jaromír Šlachta  
a Jiří Sedlařík. Od 20. 7. – 24. 7. 2020 bude 
probíhat 2. prázdninový fotbalový kemp SK 
Šenov a od 10. 8. – 14. 8. 2020 se uskuteční 
ještě 3. fotbalový kemp. 

Děkujeme všem a už se těšíme na kemp č. 2, 
kde je již přihlášeno 25 hráčů! 
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Přípravné zápasy týmu mužů SK Šenov
SK Šenov – Slavoj Petřvald 2:3 (2:0)
SK Šenov – TJ Vratimov B 3:4 (2:2)
SK Šenov – TJ B. Rychvald 3:2 (1:1)

Tým mužů SK Šenov sehrál 
v sobotu 11. července 2020 od 
17 hodin na domácím trávní-
ku třetí přípravný zápas, ten-
tokrát proti Rychvaldu. Celé 
utkání provázel vytrvalý déšť 
a chladné počasí. Zápas byl od 
úvodního hvizdu vyrovnaný, še-
novští hráči šli v úvodu zápasu 
do vedení, ale soupeř po něko-
lika minutách skóre srovnal. 
Oba týmy měly i další šance, 
ale neproměnily je, poločas tak 
skončil nerozhodně. Ve druhé 
půli oba trenéři udělali změ-
ny v sestavách, přesto hra zů-
stala nadále vyrovnaná, šance 
se střídaly na obou stranách. 
Mužstvo SK Šenov se ujalo zno-
vu vedení, ale soupeř opět rych-
le vyrovnal. Čtvrthodinu před 
koncem utekl soupeřově obraně 
domácí útočník J. Smetana a 

šenovští fotbalisté mohli koneč-
ně slavit první výhru. 

Poděkování patří také divá-
kům, kteří domácí hráče přišli 
v deštivém sobotním podvečeru 
povzbudit.

Sestava: Zorychta B. – Svo-
boda L., Beránek R., Košťál F., 
Račko M. – Pinkava F., Vrbac-

ký L., Skýba V., Špak D. – Kli-
mša M., Smetana J.

Náhradníci: Měrka J., Vikto-
rini V., Šebesta J., Klimša R.

Trenér: Petr Klimša
Rozhodčí: Libor Král
Branky: Vrbacký L., Klimša 

M., Smetana J.
Počet diváků: 32

OZNÁMENÍ – odečet stavu vodoměrů 
Oznamujeme vám, jakožto provozovatel vodovo-

dů a kanalizací ve městě Šenov, zásobující odběra-
tele pitnou vodou z:
n VODOJEMU „LAPAČKA“ (Šenov-Lapačka)
n VEŘEJNÉHO VODOVODU „VOLENSTVÍ“ 

(ul. Václavovická)
n VEŘEJNÉHO VODOVODU „ŠENOVSKÁ“ 

(ul. Datyňská)
n VEŘEJNÉHO VODOVODU „DO DĚDINY“ 

(ul. Do Dědiny)
a zajišťující realizaci odvádění odpadních vod 

odběratelům zásobovaných pitnou vodou z vlastní 
studny:
n KANALIZACÍ ŠENOV – JIH
n KANALIZACÍ ŠENOV – SEVER 
n KANALIZACÍ U ALEJSKÉHO DVORA,
že ve vašem rodinném domě (nebytovém pro-

storu, chatce, bytě) bude proveden odečet stavu vo-
doměru(ů) ve dnech 4. a 5. září 2020 (tj. pátek 
a sobota) v době od 8.00 do 16.00 hod. V prů-
běhu této doby je nutno vyčkat pracovníka 
MěPOS, příspěvková organizace, který je po-
vinen se vám legitimovat firemním průkazem. 
Zpřístupnění je možno zajistit i prostřednictvím 

sousedů, za jejichž přítomnosti bude odečet prove-
den a tito podepíší odečtený stav měřidel.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Správnost odečtu musí být vždy potvrzena pod-

pisem ať již vlastníka nebo souseda (viz výše). Je 
ve vašem zájmu zkontrolovat stav počítadla vodo-
měru, aby tento odpovídal stavu uvedenému na 
odečtovém formuláři. Není-li umožněn odečet sku-
tečného stavu měřidla, bude provozovatel při vyúč-
tování postupovat v souladu s Vyhláškou MZ čís-
lo 428/2001 Sb. k provedení zákona o vodovodech 
a kanalizacích v platném znění. K reklamaci ne-
správně uvedených a podepsaných odečtů se nebu-
de přihlížet.

Telefonicky se odečty vodoměrů nepřijí-
mají!

Konečná uzávěrka všech odečtů je 9. září 2020 
(čtvrtletní odečet). Po tomto datu již odečty nebu-
dou prováděny a každé neodečtené odběrné místo 
bude považováno za neměřené.

MěPOS, příspěvková organizace – provozovatel vodovodů a kanalizací, 
se sídlem: Zámecká 27, 739 34 Šenov, IČO 005 62 238,  

DIČ: CZ00562238
telefon: 596 887 136, 732 202 659, 731 505 249, e-mail: mepos@volny.cz
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Oprava Těšínské ulice
Město zahájilo v květnu budování nového chod-

níku, osvětlení a přechodu od Ještěrky směrem  
k rondelu. 

Práce na tomto úseku jsou již téměř hotové, pouze 
se čeká na dodávku svítidel.

Opravu chodníku směrem k Mlýnu, vybudování 
přechodu a autobusových zastávek, výměna svítidel 
za LED se rovněž blíží ke konci. 

Úkol, který jsme si dali na jaře, mít před celkovou 
opravou povrchu ulice Těšínské hotovy naše chodní-
ky, se podařilo splnit. Správa silnic MSK nyní pro-
střednictvím dodavatelské firmy provádí celkovou re-
konstrukci povrchu silnice včetně rondelu. Tato akce 
značně omezí dopravu a dopravní obslužnost v sever-
ní části města. Děkujeme za respektování a dodržo-
vání omezení v souvislosti s probíhající výstavbou.

Ing. Jan Blažek, starosta

Nový chodník k Ještěrce

Oprava autobusových zálivů a středových 
ostrůvků u školy na Podlesí Oprava autobusových zálivů na Křižovatce

Výstavba chodníku, přechodu a zastávky u MlýnaVýstavba chodníku, přechodu a zastávky u Mlýna




