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Kultura

Školství

ivot ve mìstì

Sport

Modernizace školských zařízení
Omezená výuka škol od letošního března nahrála tomu, že mohly být uskutečněny některé stavební
práce ve školních areálech. Byla dokončena celková
rekonstrukce budovy školy na Podlesí, kde byla opravena střecha včetně výměny střešní krytiny, byla zateplena fasáda včetně dokončení výměny oken, odizolovány základy a opraveny chodníky. Rekonstrukce
si vyžádala 9,55 mil. Kč a celá akce byla hrazena
z rozpočtu města. Město získalo letos dotaci na výstavbu venkovního sportoviště tamtéž, kdy kolem
hrací plochy bude vybudován i malý běžecký ovál
a venkovní učebna. Práce budou probíhat v průběhu
celého školního roku, čímž bude omezeno využití stávající zahrady.
To škola v centru města má již sportoviště dokončeno. Po kolaudaci bude sloužit nejen školní mládeži,
ale i spolkům a veřejnosti. Areál byl vybudován nákladem 12,042 milionu korun, dotace od Ministerstva
pro místní rozvoj činila 5 mil. Kč. Ke konci nového
školního roku budou probíhat práce spojené s opravou střechy a zateplením budovy prvního pavilonu
této školy. Na realizaci zateplení objektu byl získán
příspěvek ze SFŽP ve výši 7 mil. Kč.

Začíná nový školní rok, a tak si přejme, aby omezení školní výuky z epidemiologického hlediska bylo
co nejméně, aby nejen děti mohly naplno využívat
vzniklá sportoviště. Přeji dětem, rodičům i zaměstnancům škol úspěšný školní rok 2020/2021.
Ing. Jan Blažek, starosta města
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SK Šenov – Kopaná informuje
Letní příprava SK Šenov na fotbalovou sezónu 2020/2021
NOVÝ TÝM MUŽŮ SK ŠENOV pod vedením trenéra Petra
Klimši, asistenta Martina Klimši
a vedoucího mužstva Libora Krále absolvoval několik přípravných
zápasů. Trenér vyzkoušel i několik mladých adeptů do základní
sestavy mužstva. Složení týmu se
často měnilo i z důvodu zranění
několika hráčů. Výsledek i průběh jednotlivých přípravných zápasů proto nebyl vždy optimální a
podle představ realizačního týmu
a vedení SK Šenov. V letní přípravě muži SK Šenov odehráli celkem
(pokračování na str. 5)

FOTO týmu SK Šenov

FOTO z druhého kempu šenovské mládeže

FOTO z třetího kempu šenovské mládeže
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SK Šenov – Kopaná informuje
Letní příprava SK Šenov na fotbalovou sezónu 2020/2021
(pokračování ze str. 4)
šest utkání, z toho dvě utkání vyhráli a čtyři utkání prohráli s celkovým skórem 17:22.

Jedním z vrcholů přípravy
byl turnaj 1. 8. 2020 ve
Václavovicích – „Memoriál
Jaroslava Ramíka“
O vítězi turnaje rozhodly až
pokutové kopy v zápase mezi
domácími Václavovicemi a Šenovem:
Turnaje se zúčastnila mužstva
Sedlišť, Šenova a Václavovic. Hrálo se systémem „každý s každým“
2 x 35 minut. V případě nerozhodného výsledku se kopaly pokutové
kopy. Ty nakonec rozhodly o vítězství domácích Václavovic (5:4)
v rozhodujícím zápase se Šenovem,
které ve stanovené hrací době
skončilo nerozhodně 1:1 (0:1), když
Václavovice vyrovnaly asi minutu před koncem utkání z přímého
kopu za zbytečný a odpískaný faul
šenovského hráče.
Výsledky utkání Šenova
Sedliště – Šenov 2:4 (1:3)
Branky
Šenova:
Šebesta,
Hruška, Nguyen Toan Minh (alias
Michal), Hruška
Sestava: Zorychta – Svoboda,
Beránek R., Špak, Račko, Pinkava, Vrbacký, Nguyen Toan Minh
(alias Michal), Smetana, Hruška,
Stařičný. Nahradníci: Měrka, Viktorini, Šebesta, D. Slíva, Skýba.
Václavovice – Šenov 1:1 (0:1)
pen. 5:4
Branky Šenova: Nguyen Toan
Minh (alias Michal), pozn.: bohužel v penaltovém rozstřelu Michal
nedal penaltu
Branky Václavovic: Novotný
A., rozhodující penalta Kozel R.
Sestava: Zorychta – Svoboda,
Beránek R. Špak, Račko, Pinkava, Vrbacký, Nguyen Toan Minh
(alias Michal), Smetana, Hruška,
Stařičný, Nahradníci: Měrka, Viktorini, Šebesta, D. Slíva, Skýba.
Konečné pořadí turnaje: 1.
Václavovice. 2. Šenov. 3. Sedliště
PŘÍPRAVA
MLÁDEŽNICKÝCH TÝMŮ se odehrávala v
prázdninových fotbalových kem-

pech SK Šenov. Druhý ročník měl
tři fáze, dvě v červenci a jednu
v srpnu 2020. Celkem se kempů zúčastnilo průměrně přes 20
zájemců na jeden kemp. O prvním kempu jsme již informovali
v Oběžníku č. 8/2020. Nyní přinášíme informace z další kempů.
Letošní druhý prázdninový
fotbalový kemp pro mládež SK
Šenov se konal ve dnech 20. 7. až
24. 7. 2020 na hřišti SK Šenov.
Opět každý den od 8.00 do 17.00
hodin čekalo na hráče – fotbalisty
mnoho cvičení, her, dovednostních
soutěží a nakonec fotbálek. Někteří, co byli na kempu č. 1., byli
i nyní a k nim zase přibyli noví
hráči. Hned první den ráno se i
noví hráči dočkali modrozeleného
tréninkového dresu značky JOMA
– jako vzpomínku na fotbalový kemp 2020. Odnesl si ho také
náš host kempu a hráč Albrechtic Franta (BALI), kterého potěšilo
kamarádské přijetí našimi hráči.
Překvapením pro všechny hráče byly domácí ovocné muffiny od
maminky Natálie Exnerové – tímto moc děkujeme – byly výborné!
V pátek po obědě bylo druhé překvapení a docela osvěžující, a to
ovocné, tvarohové nanuky od maminky Dominika Přečka, které
přišly vhod, protože v pátek byl
nejteplejší den z celého týdne!
Také moc děkujeme! Všem účastníkům patří poděkování za píli
a přístup k fotbalovému kempu,
všech 5 dní si všichni doufám dostatečně užili a trenérovi Filipu
Madeckému poděkování za skvělou organizaci. Všem hráčům – fotbalistům se kemp velmi líbil, myslíme si, že i rodiče byli spokojeni.
Také cena kempu byla opět bezkonkurenční, neboť rodiče zaplatili za všechny dny (svačiny, obědy,
svačiny a ovoce) za 1 hráče jen 500
Kč na celý týden. I druhý kemp
připravil a zorganizoval Marian
Pittner, jeho asistentem byl Filip
Madecki – trenér našich malých
hráčů SK a hráč Baníku Ostrava!
Ten poslední – 3. kemp se
uskutečnil od 10. do 14. 8. 2020.
Dalo by se říci, že byl celkem nejnáročnější, a to zejména z důvo-

du velmi vysoké venkovní teploty,
která přesahovala často přes 30
stupňů. Za všechny výborné dobroty patří poděkování rodičům, kteří je zajistili. Samozřejmostí byly
opět svačiny a obědy ve školní jídelně ZŠ Šenov.
V pátek navštívil kemp místostarosta pan Ing. Holuša, který
měl i pár otázek na všechny hráče
a také jestli chtějí kemp i příští
rok 2021! Odpověď od všech byla
jasná – ANO!
Na závěr třetího kempu obdrželi ještě sladkosti na cestu domů
a na úplném konci přišlo zase
překvapení od všech rodičů pro
trenéry (M. Pittner, J. Sedlařík,
J. Šlachta, F. Madecki), a to velký fotbalový dort a také něco na
přilepšenou (prý na ty naše nervy,
co jsme s jejich dětmi měli). MOC
MOC DĚKUJEME, jste všichni rodiče skvělí.
Díky našim třem prázdninovým
kempům (2x červenec, 1x srpen) se
přihlásilo celkem 5 nových hráčů
do našeho klubu SK! Všichni vidíme, že to mělo svůj účel!
Děkujeme ještě jednou všem
a za vše, a budeme najíždět na tréninky, ať nám hráči nevypadnou
z dobrého tempa, které jsme vrátili zpět po globálním boji s nemocí
Covid-19.
Závěrem bychom tímto chtěli poděkovat městu Šenov a firmě
Bextra za finanční podporu SK Šenov, bez které bychom naši činnost
nemohli realizovat.

V SRPNU SE ROZBĚHLY
MISTROVSKÉ SOUTĚŽE
1. mistrovské utkáni MěP
OVA 16. 8. 2020 /2.kolo/:
Šenovští muži v prvním utkání Městského přeboru FS Ostrava
zavítali na hřiště Slovanu Ostrava
„B“, kde překvapivě vyhráli jednoznačně 5:1 (4:0).
Přátelé a fanoušci šenovského
fotbalu tak mohli slavit. Muži SK
Šenov/2020 tak získali po více než
roce opět mistrovské body (naposledy 11. 8. 2019 v P. Polomi uhráli remízu 1:1)!
Branky: 61. Piaček Jan (pen.)
(pokračování na str. 6)
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(pokračování ze str. 5)
– 5. Skýba Vít, 7. Smetana Jakub,
12. Smetana Jakub, 16. Pinkava
Filip, 65. Stařičný Ondřej (pen.)
Sestava SKŠ: 1. Zorychta Bohdan – 2. Svoboda Lukáš, 3. Košťál
Filip /ŽK/, 4. Šebesta Jan, 5. Smetana Jakub, 6. Beránek Radek [K],
7. Stařičný Ondřej, 8. Račko Michal, 9. Pinkava Filip /ŽK/, 10. Vrbacký Ladislav /ŽK/, 11. Skýba Vít
/ŽK/, 12. Viktorini Vlastimil, 13.
Beránek Jakub, 14. Slíva David.
Trenér: Klimša Petr. Asistent:
Klimša Martin. Ved. mužstva:
Král Libor.
Rozhodčí: Ražný Jan – Klečka
Tomáš, Huser David.

25

Diváci: 68, z toho fandů SKŠ
ŽK: 1:4; ČK: 0:0

2. mistrovské utkáni MěP
OVA 22. 8. 2020 /3.kolo/:
Muži SK ŠENOV – SK
MARKVARTOVICE 0:6 (0:3)
Branky: 2. min. Müller Tomáš,
8. min. Klos Marián, 25. min. Klos
Karel (PK), 53. min. Bělan Radek,
66. min. Klos Karel, 70. min. Klos
Marián.
Rozhodčí:
HR:
ŠPRINCL
Petr; AR1: NĚMEC Jaroslav;
AR2: MAJER Vladimír
Diváci: 76; ŽK: 2:1; ČK: 0:0

Sestava SK Šenov:
1. Zorychta Bohdan – 2. Svoboda
Lukáš, 3. Košťál Filip, 4. Špak Dominik, 5. Skýba Vít, 6. Beránek
Radek (K) /ŽK/, 7. Nguyen Toan
Minh, 8. Račko Michal, 9. Pinkava Filip, 10. Stehlík Michal, 11.
Smetana Jakub. 21. Král Václav,
12. Viktorini Vlastimil, 13. Beránek Jakub /ŽK/, 14. Šebesta Jan,
15. Antal Denis, 16. Měrka Jiří,
17. Hruška Adam. Trenér: Klimša
Petr. Asistent: Klimša Martin.
Ved. mužstva: Král Libor. Hl. pořadatel: Petr Lapiš
Markvartovice udělily Šenovu fotbalovou lekci.

ROZPIS UTKÁNÍ MUŽSTEV SK ŠENOV – PODZIM 2020
TÝM

DATUM A ČAS

DOMÁCÍ

–

HOSTÉ

VÝSLEDEK

SRPEN 2020
MUŽI

NE 16.08.20 14.30

SLOVAN O. „B“

– SK ŠENOV

1:5

MUŽI

SO 22.08.20 17.00

SK ŠENOV

– MARKVARTOVICE

0:6

MUŽI

NE 30.08.20 17.00

HLUBINA „B“

– SK ŠENOV

ZÁŘÍ 2020
PŘÍPR.U11

ST 02.09.20 16.30

SK ŠENOV „U11“

– ST. BĚLÁ „A“

PŘÍPR. U9

ČT 03.09.20 17.00

PETŘKOVICE „B“

–

SK ŠENOV „U9“

ML. ŽÁCI

ČT 03.09.20 16.30

SK ŠENOV „MŽ“

–

VRATIMOV

ST. ŽÁCI

SO 05.09.20 14.00

SK ŠENOV „SŽ“

–

VÁCLAVOVICE

MUŽI

SO 05.09.20 16.30

SK ŠENOV

–

POLANKA „B“

PŘÍPR. U9

ST 09.09.20 17.00

BANÍK Ostr. „B“

–

SK ŠENOV „U9“

ML. ŽÁCI

ČT 10.09.20 16.30

SK ŠENOV „MŽ“

–

SLOVAN Ostrava

ST. ŽÁCI

SO 12.09.20 13.30

SK ŠENOV „SŽ“

–

KLIMKOVICE

MUŽI

SO 12.09.20 16.00

SK ŠENOV

–

MICHÁLKOVICE

PŘÍPR. U9

ÚT 15.09.20 16.30

SK ŠENOV „U9“

–

HLUBINA

ML. ŽÁCI

ÚT 15.09.20 17.00

PUSTKOVEC

–

SK ŠENOV „MŽ“

PŘÍPR.U11

ST 16.09.20 16.30

SK ŠENOV „U11“

–

VRATIMOV

ST. ŽÁCI

NE 20.09.20 13.30

HRABOVÁ

–

SK ŠENOV „SŽ“

MUŽI

NE 20.09.20 14.30

ŘEPIŠTĚ „B“

–

SK ŠENOV

PŘÍPR. U9

ÚT 22.09.20 16.30

SK ŠENOV „U9“

–

KLIMKOVICE

PŘÍPR.U11

ST 23.09.20 16.30

SK ŠENOV „U11“

–

PUSTKOVEC

ML. ŽÁCI

SO 26.09.20 11.00

PETŘVALD na M.

–

SK ŠENOV „MŽ“

ST. ŽÁCI

SO 26.09.20 13.30

SK ŠENOV „SŽ“

–

DOLNÍ LHOTA

MUŽI

SO 26.09.20 16.00

SK ŠENOV

–

DOLNÍ LHOTA

PŘÍPR. U9

PO 28.09.20 17.00

VELKÁ POLOM

–

SK ŠENOV „U9“

PŘÍPR.U11

PO 28.09.20 16.00

KLIMKOVICE

–

SK ŠENOV „U11“
(pokračování na str. 7)
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TÝM

DATUM A ČAS

DOMÁCÍ

–

HOSTÉ

VÝSLEDEK

ŘÍJEN 2020
ML. ŽÁCI

ČT 01.10.20 16.30

SK ŠENOV „MŽ“

–

VÍTKOVICE 1919“B“

ST. ŽÁCI

SO 03.10.20 09.00

Lokomotiva Ostr.

–

SK ŠENOV „SŽ“

MUŽI

SO 03.10.20 15.30

HRABŮVKA

–

SK ŠENOV

PŘÍPR. U9

ÚT 06.10.20 16.30

SK ŠENOV „U9“

–

RYCHVALD

PŘÍPR.U11

ST 07.10.20 16.30

SK ŠENOV „U11“

–

KRÁSNÉ POLE

ST. ŽÁCI

SO 10.10.20 14.00

BANÍK O. – dívky

–

SK ŠENOV „SŽ“

MUŽI

SO 10.10.20 15.00

J. HRUŠOV

–

SK ŠENOV

ML. ŽÁCI

NE 11.10.20 15.00

BANÍK O. – dívky

–

SK ŠENOV „MŽ“

PŘÍPR. U9

ÚT 13.10.20 16.30

SLOVAN OSTR.

–

SK ŠENOV „U9“

ML. ŽÁCI

ČT 15.10.20 16.30

SK ŠENOV „MŽ“

–

MFK Vítkovice U11

PŘÍPR.U11

ČT 15.10.20 16.30

SLOVAN Ostr.

–

SK ŠENOV „U11“

ST. ŽÁCI

SO 17.10.20 12.30

SK ŠENOV „SŽ“

–

RYCHVALD

MUŽI

SO 17.10.20 15.00

SK ŠENOV

–

SLOVAN Ostr. B

ST. ŽÁCI

PO 19.10.20 17.00

POLANKA

–

SK ŠENOV „SŽ“

ML. ŽÁCI

ST 21.10.20 16.30

VÍTKOVICE 1919“B“ –

SK ŠENOV „MŽ“

PŘÍPR. U9

PÁ 23.10.20 16.30

VRATIMOV

SK ŠENOV „U9“

MUŽI

NE 25.10.20 14.00

MARKVARTOVICE –

SK ŠENOV

PŘÍPR. U9

ÚT 27.10.20 15.00

SK ŠENOV „U9“

–

ST. BĚLÁ „A“

PŘÍPR.U11

ST 28.10.20 11.30

SK ŠENOV „U11“

–

VÍTK. SVINOV

MUŽI

ST 28.10.20 14.00

SK ŠENOV

–

J. HRUŠOV

ML. ŽÁCI

ČT 29.10.20 15.00

SK ŠENOV „MŽ“

–

PETŘVALD na Mor.

ST. ŽÁCI

SO 31.10.20 11.30

SK ŠENOV „SŽ“

–

PETŘVALD na Mor.

MUŽI

SO 31.10.20 14.00

SK ŠENOV

– HLUBINA „B“

–

LISTOPAD 2020
MUŽI

NE 08.11.20 10.00

POLANKA „B“

–

ML. ŽÁCI

NE 08.11.20 14.30

MFK Vítkovice U11 –

MUŽI

SO 14.11.20 13.30

MICHÁLKOVICE

SK ŠENOV
SK ŠENOV „MŽ“

– SK ŠENOV

Pozn. PŘÍPADNÉ ZMĚNY VYHRAZENY! AKTUÁLNÍ ROZPISY VŽDY NA www.fotbal.cz !

PŘIPRAVUJEME DALŠÍ FOTBALOVÝ NÁBOR POD NÁZVEM „ŠENOV A OKOLÍ V POHYBU“:
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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

8. 8. – V dopoledních hodinách při kontrole u nově
zrekonstruovaného sběrného místa na ulici Na Sedlácích strážníky byla zjištěna ve vnitřním prostoru
kontejneru na oděvy osoba. Po opuštění prostoru muž
uvedl, že si chtěl obměnit svůj šatník.
10. 8. – Ve večerních hodinách v části Volenství
zasahovali strážníci při rodinných neshodách, které
vyústily fyzickým napadením. Věc šetří Policie ČR.
10. 8. – V nočních hodinách na ulici Vráclavská
řidič vozidla nezvládl řízení a s vozidlem sjel mimo
vozovku. Věc šetří Policie ČR.
12. 8. – V odpoledních hodinách strážníci v Zámeckém parku řešili osobu, která i před nimi dál popíjela
alkohol, a to na místě, kde je to zakázáno obecně závaznou vyhláškou města. Muž byl odměněn pokutou
a vykázán z parku.
13. 8. – V odpoledních hodinách bylo Policií ČR
pátráno po pohřešované osobě. Strážníci dle místní
znalosti pohřešovaného muže nalezli v pořádku v části Vráclav.
14. 8. – Ve večerních hodinách na ulici Za Pomníkem strážníci poskytli první pomoc zraněnému podnapilému muži, který měl krvavé zranění na hlavě
a poraněnou ruku. Předán do péče přivolaným zdravotníkům.

E-mail:
Http:

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

22. 8. – V odpoledních hodinách strážníky na ulici
Dubová zjištěna spadlá část stromu přes vozovku. Na
místo byli přivoláni hasiči, kteří strom odstranili.
23. 8. – V odpoledních hodinách na ulici Topolová strážníci řešili osobu, která byla dezorientovaná,
a navíc v podnapilém stavu. Muž předán do péče přivolaným zdravotníkům.
25. 8. – V dopoledních hodinách byl v lesním prostoru nalezen mrtvý muž, který nejevil známky života. Na místo přivolána Policie ČR a koroner k ohledání těla.
l l l
PREVENCE – ŠKOLÁCI
Od září budou strážníci městské policie opět pomáhat dětem a dohlížet tak na bezpečné přecházení
v blízkosti základních škol.
l l l
PREVENCE – POHYB PODEZŘELÝCH OSOB
Pokud zjistíte v místě svého bydliště a jeho okolí pohyb podezřelých osob nebo vozidel, neváhejte
a ihned volejte hlídku MP Šenov na telefonní číslo
604 128 113, kde upřesněte popis osob, typ vozidla,
popř. registrační značku. Také nám velmi pomůže,
pokud se vám podaří vozidlo nebo osoby zaznamenat
např. mobilním telefonem.
M. Kretek, velitel MP

Kurz Wing Chun Kung Fu pro děti a dospělé
Unie Wing Chun Kung Fu Šenov pořádá od září
do listopadu 2020 kurzy pro děti, které by si rády vyzkoušely trénink bojových umění. Pokud se Vaše děti
zajímají o akční filmy nebo bojové hry na počítači,
popř. si již samy zkoušejí pohyby se zbraněmi či beze
zbraní, je tento kurz určen právě pro ně. V kurzu poznají, co všechno trénink hrdinů akčních scén obnáší,
a zároveň se seznámí s tím, nakolik je realita v souladu s akčními scénami na videu nebo v počítači. A to
vše hravou formou, v bezpečném prostředí předcházejícím úrazům, za vedení zkušených instruktorů.
Řada lidí má trénink bojových umění spojený
s násilím, sportovními zápasy, fyzickým a psychickým drilem a podobnými ne příliš pozitivními faktory. O tom ale tento kurz není. Hlavním cílem kurzu
je získat pozitivní vztah k pohybu, vybudovat důvěru
v sebe sama a respekt k ostatním lidem, a naučit se
rozumné míře sebedisciplíny. Děti naučí správnému
postoji, koordinaci pohybů všech končetin najednou
(a tedy i propojování obou hemisfér), a ačkoliv trénink není nijak fyzicky náročný, zlepší se i jejich fyzická kondice.
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Wing Chun neučí útoku, je zaměřeno na efektivní
obranu. Děti se naučí základním technikám, které
jim pomohou bezpečně vyřešit případný úder, postrčení nebo uchopení. Součástí tréninku je i výuka lehké formy posilování s využitím vlastního těla, která
dětem pomůže při pravidelném opakování získat sílu,
případně upravit svou tělesnou hmotnost.
Trénink je velmi nenáročný na oblečení, stačí
sportovní kalhoty (tepláky) a tričko, a obuv do tělocvičny. Kurz bude probíhat každý čtvrtek, vždy
v čase od 18.00 do 19.00 hod. V případě, že by děti
rády pokračovaly v tréninku i po ukončení kurzu,
mohou se po jeho ukončení stát členy spolku Unie
Wing Chun Kung Fu Šenov.
Pokud jste přesvědčeni, že by trénink Wing Chun
mohl být pro Vaše děti to pravé, přijďte s nimi 3. 9.
v 18.00 hod. na Starou školu v Šenově na zkušební trénink. Více informací můžete zjistit na kontaktech Instruktor Kamil Košťál 775 707 885, uniewch@
email.cz, www.uniewingchun.cz. Kurz pro dospělé
bude probíhat každý čtvrtek v čase od 18.00 do 19.00
hod. Nemáme žádná tajemství.

Život ve městě

Evidence obyvatel
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA
V měsíci září 2020
oslaví významná životní jubilea
tito šenovští občané
BOUCHALOVÁ JARMILA
BRHÁČEK LUKÁŠ
BŘEZINOVÁ EDITA
ČERNÝ PETR
ČÍŽOVÁ IRENA
DOMBEK VÁCLAV
DOPITOVÁ MARIE
EDELSBERGEROVÁ MARIE
FABÍKOVÁ HEDVIKA
FIKÁČKOVÁ CECILIE
GRŰNOVÁ MIROSLAVA
GUTH JOSEF
JASIOK MILAN
KALOČ MIROSLAV
KALOČOVÁ MILADA
KLEVCOVÁ DRAHOMÍRA
KOCŮREK BOHUMIL
KOZÁKOVÁ IRENA
KROČKOVÁ MARIE
KUTÁČ ANTONÍN
MACEJKA MICHAL
MIČULKA LUDVÍK
MOŠKOŘOVÁ MARIE
PECHOVÁ IRENA
POMAJBÍK KAREL
ŘEPECKÝ LUBOMÍR
SAKMAROVÁ ANTONIE
ŠPILA FRANTIŠEK
ŠTACHEL BOHUSLAV
TEPER JAROMÍR
URBANÍK ANTONÍN
VÁCLAVÍKOVÁ HANA
VICENECOVÁ MIROSLAVA
ZIPSEROVÁ EVA
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

Dne 29. 9. 2020 uctíme 5. výročí
odchodu našeho manžela, tatínka,
dědečka a pradědečka, pana

Petr Michálek, Laura Kuchařová,
Markus Mutina, Kristýna Daňková,
Šimon Staněk, Eliška Majerová,
Marek Mohler, Lucie Slívová
K narození děťátka rodičům srdečně
blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE
František Oborný, Ludmila Ponížilová,
Oldřich Sikora, Martin Ponča,
Yveta Kobrlová, Stella Geffertová,
Lenka Dulová, Milan Košťál
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou
upřímnou soustrast.
T. Klimasová / SO

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 inzercina správním odboru – podatelna.

Dne 6. září 2020 vzpomeneme
30. výročí úmrtí pana

Jana Beckovského
S láskou vzpomínají
manželka Miroslava,
synové Miroslav a Tomáš
Dne 18. 9. 2020 vzpomeneme
10. smutné výročí tragického úmrtí našeho
milovaného syna, bratra, bratrance a strýce

Mgr. Bc. Zdeňka Hlisnikovského
ze Šenova

Stále vzpomínají
rodiče a sestra Pavla s rodinou

Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 8. 9. 2020 vzpomeneme 4. výročí úmrtí pana

Miroslava Křivdy

Františka Sládka

a zároveň 20. 5. 2020 jsme si připomněli jeho
nedožité 75. narozeniny.

S láskou vzpomínají
manželka s rodinou

S láskou vzpomínají
manželka, dcera a syn s rodinami a celá rodina.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
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Komunální odpad 2020
Samostatně přistavované kontejnery
(VOK)
ZÁŘÍ: 10. a 11. 9. – V Družstvu x Nová, Těšínská
(u železářství), Škrbeňská x Okružní
ŘÍJEN: 1. a 2. 10. – Vráclavská x Na Farském,
U Školky, Na Šimšce
*VOK jsou přistavovány ve čtvrtek v době mezi
6 až 14 hod. a ve stejném intervalu jsou v pátek odváženy.

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

15. 9., 13. 10. 2020 PLAST
Provizorní sběrné místo komunálních 17. 9., 15. 10. 2020 PAPÍR
BIO sudý týden ve čtvrtek (3. 9., 17.
odpadů ul. Zámecká
9., 1. 10, 15. 10., 29. 10., …)
Otevírací doba září
Po, Pá
St
So

14.00 – 17.45 hod.
12.00 – 19.00 hod.
9.00 – 12.00 hod.

Objemné odpady z domácností;
n elektro, baterie, monočlánky;
n EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika
bez rozdílu velikosti);
n vyřazená kompaktní úsporná svítidla, zářivky,
výbojky;
n jedlé oleje a tuky (uložit vždy do uzavřených
obalů nejlépe plastových lahví. U olejů a tuků
z kuchyní není nutné odstranit z přepálených tuků
rozptýlené zbytky);
n separovaný odpad (sklo, papír, plasty);

Datyňská, Šenovská

22. 9., 20. 10. 2020 PLAST
24. 9., 22. 10. 2020 PAPÍR
BIO* sudý týden v úterý (1. 9., 15. 9.,
29. 9., 13. 10., 27. 10., …)
Březová, Dlouhá, Do Dědiny, Dolní, K Hájence,
K Potoku, K Trati, Lesní, Na Sedlácích (č. p. 369,
669, 25, 219), Na Výspě, Nad Olšinou, Nová, Osadní, Petřvaldská – od ulice V Družstvu směr Petřvald, Pod Šodkem, Provaznická, Rolní, Smrková,
Stará cesta, Stará petřvaldská, Strmá, Škrbeňská,
Těšínská (BIO* levá strana od rondelu směr Havířov), Topolová, U Garáží, U Mlýna, U Panelárny,
U Rybníků, V Družstvu, V Poli, V Úvozu, Záblatí

1. 9., 29. 9., 27. 10. 2020 PLAST
n dřevo (odřezky z masivního dřeva, dřevěné oba- 3. 9., 1. 10., 29. 10. 2020 PAPÍR
ly, trámy, desky, prkna, OSB deska, překližka (rozBIO* sudý týden v pondělí (14. 9.,
měr do 2m x 0,8m x 0,8m), nábytkové dřevo (v rozlo- 28. 9., 12. 10., 26. 10., …)
n *bio / tráva, listí, měkké části rostlin;

ženém stavu, nikoli celé např. skříně apod.).
*k dispozici pouze 1 kontejner na bio odpad.
V případě naplnění kontejneru na bio odpad může
obsluha odmítnout přijetí dalšího bio odpadu až do
okamžiku vyvezení kontejneru svozovou firmou.
Nejsou přijímány odpady vzniklé ze stavební činnosti – např. cihly, drobný beton, omítka,
kachličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky,
asfaltová lepenka, izolační materiály, azbest, skelná
vata, umakart, sádrokarton, … pneumatiky. Dále
na provizorním sběrném místě nelze odevzdat větve a nebezpečné odpady.

Svozové dny separačních nádob
2020
plast, papír září až říjen a BIO
ve 14denních intervalech

Bartovická, Boční, Čalounická, Dědičná, Hasičská, Hlavní, K Insuli, Kaštanová, Ke Statku, Kolmá,
Kostelní, Krátká, Mezní, Místní, Morušová, Na Farském, Na Kopci, Na Přervalině, Na Sedlácích, Na
Spojce, Na Široké, Na Výsluní, Nad Dolinou, Obecní, Petřvaldská, Pod Čechem, Pod Křižovatkou, Pod
Školou, Prostřední, Radniční náměstí, Slepá, Souběžná, Spodní, Střední, Těšínská – od rondelu směr
Ostrava a BIO* pravá strana od rondelu směr
Havířov, U Alejského dvora, U Kaple, U Školky,
U Zahrádek, Úzká, Vilová, Vráclavská (BIO* od
benziny po ul. Na Farském), Za Pomníkem, Zámecká, Ztracená

22. 9., 20. 10. 2020 PLAST
24. 9., 22. 10. 2020 PAPÍR
BIO* sudý týden v pondělí (14. 9.,
28. 9., 12. 10., 26. 10., …)
Lipová, Sokolská

15. 9., 13. 10. 2020 PLAST
1. 9., 29. 9., 27. 10. 2020 PLAST
17. 9., 15. 10. 2020 PAPÍR
BIO lichý týden v pátek (11. 9., 25. 9., 3. 9., 1. 10., 29. 10. 2020 PAPÍR
(pokračování na str. 11)
9. 10, 23. 10., ...)
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Komunální odpad 2020
(pokračování ze str. 10)

INFORMACE

BIO* sudý týden ve středu (2. 9.,
16. 9., 30. 9., 14. 10., 28. 10., …)

Víte, že sešlápnutím PET lahví a kartonu
ušetříte při vyhazování až šedesát procent
K Haltýřům, Na Hrázkách, Vráclavská (BIO*
objemu popelnic? Pokud ne, naučte se to.
od ul. Na Farském po ul. Ke Statku)
Umět správně třídit jednoduše nestačí. Je
potřeba ho umět do popelnic i šikovně umístit. Efektivnější svoz, méně nepořádku okolo
popelnic a lepší využití odpadu. I když se
to nezdá, sešlápnutý odpad (samozřejmě bez zbytků jídel a nápojů) před vhozením do popelnice dokáže téměř zázraky.

Palas Dance
Začíná nová sezóna, a my doufáme, že korona virus bude k nám shovívavější a dovolí nám opět pracovat na místní i mezinárodní úrovni.
Chybí vám tanec, pohyb, společenské vyžití? Využijte naši nabídku. Od září a října otevíráme v Šenově, Havířově i Ostravě tyto kluby a kurzy:
Reprezentační taneční klub pro děti a mládež
ve stylech disco, street, show, latina a párové tance
v kategoriích od 4, 8, 12 let a hlavní věková kategorie. Tréninky jsou minimálně dva až třikrát týdně.
Absolventi se účastní mezinárodních koncertů, soutěží, plesových vystoupení apod.
Taneční klub pro dospělé a mládež je zaměřen na
společenské tance standardní a latinsko-americké
a speciální párové tance salsa, merengue, batchata
apod. Výuka je jednou týdně, pro aktivní tanečníky
pořádáme speciální soustředění. I v tomto klubu se
můžete zúčastnit také soutěží na úrovni hobby.
Kurz kondičního tance pro dospělé a mládež je
určen sólovému tanci ve stylu latino, pop a dalších

stylů. Tento kurz je určen k výraznému zlepšení kondice, odbourávání stresu a pro některé k udržení ideální váhy, a to vše při fantastické hudbě a živých
rytmů latinsko-americké hudby.
Kurz stolování je určen pro kolektivy od 8 osob
a pomůže vám příjemným způsobem a pětichodovým
menu vyrovnat se s nedostatky v této oblasti. Na společenských akcích a jednáních se budete cítit příjemně a sebevědomě.
U nás si můžete objednat jakýkoliv kurz na zakázku. Pro školky a první stupně ZŠ nabízíme interaktivní divadlo a programy pro karnevaly, Mikuláše,
Dny dětí apod.
Přihlášky do kurzů zasílejte e-mailem na macura@tspalas.com. Na základě přihlášky budete pozváni na první lekci. Uzávěrka přihlášek je 20. září
2020.
www.tspalas.com, tel.: 702 914 717, f: Palas dance
Josef Macura, předseda spolku Palas dance

ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 9/2020 – 11

MěÚ informuje

Volby do zastupitelstev krajů – informace pro voliče
Volby do zastupitelstev krajů se z rozhodnutí prezidenta republiky (sbírka zákonů č. 169/2020 ze dne
15. 4. 2020) uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2020.
V první den voleb – v pátek 2. 10. 2020 proběhne
hlasování od 14.00 hodin do 22.00 hodin; druhý
den – v sobotu 3. 10. 2020 se bude hlasovat od 8.00
hodin do 14.00 hodin.
Sčítání hlasů proběhne v sobotu 3. 10. 2020
ihned po uzavření volebních místností.
Každý volič může v týchž volbách hlasovat pouze
jednou.

KDO MŮŽE VOLIT
Právo volit na území České republiky do zastupitelstev krajů má každý občan ČR, který alespoň
druhý den voleb, tj. 3. 10. 2020, dosáhl věku nejméně
18 let a je přihlášen k trvalému pobytu v obci, která
náleží do územního obvodu kraje.
Překážkami ve výkonu volebního práva pro
volby do zastupitelstev krajů je zákonem stanovené omezení svéprávnosti k výkonu volebního práva
(musí být uvedeno ve výroku rozhodnutí soudu) a
zákonem stanovené omezení osobní svobody z důvodu
výkonu trestu odnětí svobody.
Každý volič si může v úředních hodinách na obecním úřadu ověřit, zda je zapsán ve stálém seznamu
voličů; může požadovat doplnění údajů nebo provedení oprav. Obecní úřad je povinen do 48 hodin žadateli
vyhovět nebo mu v této lhůtě sdělit důvody, proč žádosti vyhovět nelze.
Dva dny přede dnem voleb, tj. 30. 9. 2020, obecní
úřad seznam v 16.00 hodin uzavře.

VOLEBNÍ OKRSEK PRO VOLIČE
S ÚŘEDNÍ ADRESOU
Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese
(Radniční náměstí 300, Šenov) je zapsán ve stálém
seznamu voličů a tudíž může své volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 3.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY:
Ode dne vyhlášení voleb může volič, který nebude
moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu, a to:
l OSOBNĚ u obecního úřadu, který vede seznam voličů pro volby do zastupitelstev krajů, podle
místa trvalého pobytu, nejpozději do 16.00 hodin
středy 30. 9. 2020;
l PODÁNÍM doručeným nejpozději 7 dnů přede
dnem voleb obecnímu úřadu, který vede seznam voličů pro volby do zastupitelstev krajů, podle místa trvalého pobytu, tj. do 16.00 hod. pátku 25. 9. 2020);
toto podání musí být v listinné podobě (viz webové
stránky města Šenov: https://mesto-senov.cz/ – odkaz
RADNICE / VOLBY) opatřené úředně ověřeným pod12 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 9/2020

pisem voliče1) nebo v elektronické podobě zaslané
prostřednictvím datové schránky (musí být datová
schránka fyzické osoby – voliče).
Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě, která se prokáže plnou mocí (viz
webové stránky města Šenov: https://mesto-senov.cz/
– odkaz RADNICE / VOLBY) s ověřeným podpisem
voliče 1) žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na uvedenou adresu (doporučeně do
vlastních rukou výhradně adresáta – nutno mít označenou schránku).
Právo hlasovat na voličský průkaz může při volbách do zastupitelstev krajů ve dnech voleb volič
uplatnit v kterémkoliv volebním okrsku v územním
obvodu kraje, kde jsou volby vyhlášeny (tj. občan
Šenova, může s voličským průkazem volit v kterémkoliv volebním okrsku v Moravskoslezském kraji).

VOLBY V ZAHRANIČÍ
Při volbách do zastupitelstev kraje NENÍ MOŽNÉ HLASOVAT NA ZASTUPITELSKÝCH ÚŘADECH ČR V ZAHRANIČÍ.

VOLBY V NEMOCNICI
NEBO OBDOBNÉM ZAŘÍZENÍ
Pokud se volič ve dnech voleb bude nacházet
v nemocnici, nebo podobném zdravotnickém či sociálním zařízení, kde nemá trvalý pobyt ve volebním
okrsku daného zařízení, může volič hlasovat pouze
na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem (viz kapitola VOLIČSKÉ PRŮKAZY).
V případě krátkodobé hospitalizace nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve dnech voleb bude
nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), se jeví
jako nejvhodnější řešení – vyřízení voličského průkazu, na který volič (občan Šenova) může volit v jakékoliv volební místnosti na území Moravskoslezského
kraje. V případě, že si volič vyřídil voličský průkaz
a ve dnech voleb nakonec bude v nemocnici nebo
v obdobném zdravotnickém zařízení, může na tento
voličský průkaz v této nemocnici nebo v tomto obdobném zdravotnickém zařízení hlasovat.

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ
SCHRÁNKY
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů obecní úřad a v den voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební
místnost, a to pouze v územním obvodu volebního
okrsku, pro který byla okrsková volební komise
zřízena.
(pokračování na str. 13)
1) Podle ust. § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb., o správních
poplatcích je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti
hradit správní poplatek.

MěÚ informuje

Volby do zastupitelstev krajů – informace pro voliče
(pokračování ze str. 12)
Tyto požadavky může ohlašovat osobně nebo telefonicky na telefonním čísle 596 805 941, popř. zaslat
na e-mailovou adresu: bpreinova@mesto-senov.cz.

ZPŮSOB HLASOVÁNÍ
Po obdržení sady hlasovacích lístků a úřední obálky vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Volič může vložit maximálně JEDEN hlasovací lístek, na kterém může přitom
ZAKROUŽKOVÁNÍM pořadového čísla nejvýše

u 4 kandidátů vyznačit přednostní hlasy. Jiné
úpravy nemají na posuzování hlasovacího lístku vliv.
Hlasovací lístky budou doručeny voličům na adresu místa trvalého pobytu nejpozději do úterý
29. 9. 2020, případně budou k dispozici ve všech volebních místnostech.
Informace k volbám naleznete i na stránkách Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/clanek/volby-2020-zastupitelstva-kraju-a-senat.aspx
Osoba zodpovědná za organizaci a průběh voleb:
Ing. Blažena Preinová, tel.: 596 805 941.

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
Starosta města Šenov dle § 27 zákona č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje se uskuteční:
v pátek 2. října 2020 od 14.00 – 22.00 hodin a
v sobotu 3. října 2020 od 8.00 – 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje pro okrsky č. 1, 2, 3 a 4 jsou místnosti
pro hlasování umístěné v Základní škole Šenov, Radniční náměstí 1040, I. pavilon.

(pokračování na str. 14)
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OZNÁMENÍ o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů
(pokračování ze str. 13)

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy
prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním,
diplomatickým nebo služebním pasem ČR anebo cestovním průkazem).

4. Každému voliči budou dodány nejpozději
3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev krajů hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Ing. Jan Blažek, starosta

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…“
Výtěžek 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
životní situaci. V nízkoprahovém centru lidem bez
domova poskytujeme bezpečné zázemí, základní nasycení, možnost osobní hygieny a sociální poradenství
v záležitostech, se kterými si sami neví rady, a směřují ke zlepšení jejich sociální situace a změně životního stylu.
Prodej vstupenek v hodnotě 300 Kč pouze na místě v rámci veřejné sbírky. Přímý přenos koncertu odvysílá TV NOE.
Více na webu: https://ostrava.caritas.cz/akce/lenka-nova-matej-benko-a-family-gospel-ostrava- 24-92020/

CHARITA OSTRAVA ZAJIŠŤUJE
PORADENSTVÍ PŘI PÉČI O BLÍZKÉ
A ZVE NA KURZ
Pravidelný „Kurz péče o nemocného v domácím
prostředí“ se začne uskutečňovat v rámci od září
2020.
Pro zájemce nadále poskytujeme konzultace
v rámci telefonických nebo video hovorů. Chceme
touto cestou pečujícím, kteří se starají o blízkého
v domácím prostředí, zprostředkovat informace, jak
zvládnout péči o méně pohyblivého, částečně nebo
plně imobilního člověka. Konzultace vedené zdravotními sestrami 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 polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou
praktické ukázky, jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání
kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňování potřeb nemocného člověka.
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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/

KOMUNITNÍ CENTRUM PRO SENIORY
ZVE NEJEN ZÁJEMCE O ANGLIČTINU
V Charitním středisku Gabriel – komunitním centru pro seniory poskytuje Charita Ostrava sociálně
aktivizační služby. Lidé starší 55 let nebo lidé se
zdravotním postižením zde mohou v příjemném prostředí G-centra u náměstí SNP v Ostravě-Zábřehu
trávit čas na besedách, přednáškách, při výtvarných
činnostech, výuce práce s počítačem nebo se rozvíjet
v cizích jazycích. Např. angličtina probíhá každou
středu v době 9.30 do 12.00 hod. a aktuálně uvítá
nové, mírně pokročilé zájemce o tento jazyk.
Každé setkání je provázeno poslechem, články,
projekcí za pomoci interaktivní tabule a s podporou
učebnice Time to talk.
Zařazeny jsou tematické hodiny zaměřené na zvyky a tradice anglicky mluvících zemí, zpěv, country
tanec nebo setkání se zahraničními studenty z programu Erasmus.
Zájemci aktivity pro seniory mohou centrum Gabriel navštívit každý všední den osobně na adrese Čujkovova 3165/40a v Ostravě-Zábřehu nebo nás kontaktovat na emailu: gabriel@ostrava.charita.cz či tel.:
731 131 951.

CHARITA OSTRAVA HLEDÁ LÉKAŘE
A ZDRAVOTNÍ SESTRU PRO HOSPICOVÉ
SLUŽBY
Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro
lékaře – specialistu paliativní medicíny v lůžkovém 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/

MěÚ informuje / Inzerce

Dne 15. 9. 2020 v 16.00 hodin se v zasedací místnosti
Radnice koná

13. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA
PROGRAM:
1.
2.
3.
4.
5.

Zahájení
Kontrola plnění uložených úkolů
Zpráva o činnosti rady města
Rozpočtová opatření
Zpráva komise dopravní

6.
7.
8.
9.

Zpráva komise rozvoje města a ŽP
Zpráva komise kulturní
Zpráva komise sociální a volnočasové
Organizační záležitosti

Zveme všechny občany! Ing. Jan Blažek v. r., starosta

inzerce
POTRAVINY NA LAPAČCE
OTEVŘELI JSME PRO ZÁKAZNÍKY novou prodejnu s tabákem,
exkluzivním ALKOHOLEM a dárkovými koši, s terminálem SAZKY
a mini-drogérií, papírnictvím a potřebami pro mazlíčky.
Otevřeno: pondělí až pátek 6.00–17.00; sobota 7.00–11.00 hod.

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

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

TANEC V ŠENOVĚ
KURZY
SPOLEČENSKÝCH
TANCŮ
PRO DOSPĚLÉ
od října 2020
www.tanecvsenove.cz

tel.: 732 349 087

NONSTOP TAXI
ŠENOV
602 52 00 00
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U P O Z O R N Ě N Í – SVOZ ODPADŮ
Vzhledem k probíhající opravě kruhového
objezdu a komunikace ul. Těšínské v Šenově prosíme všechny občany, aby nádoby na
odpad (komunální i separační) přistavovali k odvozu již večer před samotným svozem, jelikož nelze vyloučit změnu času trasy.
(Tam, kde běžně přijížděla svozová firma
např. dopoledne v 10 hod., mohou nyní přijet
již v 6.20 hod.).
Děkujeme

Z činnosti samosprávy
39. schůze rady města dne 20. 7. 2020 mimo jiné:
– vzala na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací na místě
– rozhodla o uzavření kupní smlouvy na akci „Vybavení sběrného dvora – Šenov“ se společností SDO Technika s.r.o. za nabídkovou cenu 820 710 Kč bez DPH
40. schůze rady města dne 28. 7. 2020 mimo jiné:
– vzala na vědomí registraci akce a podmínky čerpání investiční dotace v Programu EFEKT
2020 na projekt „Revitalizace veřejného osvětlení města Šenov“ a rozhodla o přijetí dotace v
maximální výši 2 000 000 Kč
– vzala na vědomí registraci akce a Rozhodnutí o poskytnutí dotace na projekt „Chodník ul.
Těšínská – směr Havířov“ a rozhodla o přijetí dotace v maximální výši 2 345 003,75 Kč
– schválila rozpočtové opatření č. 15/2020
– zrušila výběrové řízení na akci „Vybavení sběrného dvora – Šenov“ z důvodu rozšíření
předmětu plnění
41. schůze rady města dne 3. 8. 2020 mimo jiné:
– schválila předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na akci „Revitalizace veřejného osvětlení města
Šenov v dotačním programu EFEKT 2020 – III. etapa“, s úpravou
– souhlasila se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu
Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2020 na akci „Chodník, ul. Petřvaldská včetně
přechodu pro chodce“
42. schůze rady města dne 7. 8. 2020 mimo jiné:
– rozhodla o uzavření dodatku č. 3 smlouvy o dílo mezi městem Šenov a firmou Šenovská
dopravní společnost, spol. s r.o., k veřejné zakázce „Výstavba sběrného dvora Šenov“
43. schůze rady města dne 18. 8. 2020 mimo jiné:
– schválila rozpočtové opatření č. 16/2020
– schválila uzavření smlouvy se společností REMA Systém, a.s. o využití sběrného místa pro
účely zpětného odběru a odděleného sběru elektrozařízení, elektroodpadu, baterií a akumulátorů
– schválila Provozní řád a ceník pronájmů víceúčelového sportoviště ZŠ Šenov
– rozhodla o uzavření kupní smlouvy na akci „Vybavení sběrného dvora – Šenov II“ se společností SDO Technika s.r.o. za nabídkovou cenu 1 041 710 Kč bez DPH
tajem.
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Skauti a skautky Šenov informují
Shrnutí skautské činnosti v době
koronaviru
Když jsme se jako vedoucí z většiny našich oddílů
v únoru vydali na společnou víkendovku, abychom se
společně lépe poznali a popřemýšeli nad budoucností
našeho střediska, netušili jsme ještě, že dohledná budoucnost bude vypadat úplně jinak.
V první polovině března byla kvůli koronaviru pozastavena běžná skautská činnost. Museli jsme tak
zrušit schůzky, výpravy a další akce. Závod vlčat
a světlušek byl přesunut na následující rok.
V některých oddílech proběhly pokusy o skautské
aktivity z domova, jednotlivci se zase snažili zapojit
do služby společnosti – jezdili na nákupy ostatním,
nebo třeba šili roušky…
V červnu jsme pak společně alespoň trochu naplánovali příští školní rok, přičemž jsme se odpíchli
od vyprodukovaných myšlenek ze zmíněné únorové
víkendovky. S tábory to vypadalo všelijak, nakonec
jsme ale mohli všichni vyjet, ačkoli to mnohdy přes
komplikace nebylo jednoduché.
Chtěli bychom tak poděkovat vedení města Šenov
za veškerou podporu, ať už se jedná o prostory, ve
kterých se můžeme scházet po celý rok, nebo finance
z dotačního programu, díky kterým jsme mohli pořídit právě i výbavu na již zmíněné tábory. Děkujeme!
Za šenovské skautské středisko
Anna Marenčáková – Karot

Tábor AGENTŮ 2020
Ve dnech 4. – 18. července proběhl další ročník tábora
AGENTŮ. Původně jsme měli
v plánu využít nabídku havířovských skautů a podívat se na
jejich tábořiště v Červené Řečici
u Pelhřimova. Když jsme tam ale týden před táborem dojeli na stavěčku, tak nám počasí zrovna nepřálo. Pršelo několik dní a situace na louce se začala
dramaticky zhoršovat. Nakonec jsme usoudili, že na
daném místě nelze letos tábor bezpečně uspořádat,
a proto následoval záložní plán.
Během několika dní se nám podařilo zajistit louku nedaleko Těškovic na Opavsku a půjčit si stany
a další vybavení tábora. Za vydatné pomoci rodičů
jsme stačili tábor postavit v provizorních podmínkách
během víkendu. Tábora se kromě členů našeho oddílu
zúčastnila ještě družina Orlíků z Orlové spolu se svými vedoucími. Společný tábor jsme plánovali již delší
dobu, ale jarní koronavirová krize nám bohužel nedovolila uspořádat dopředu nějaké společné akce. Kluci
se tak poprvé viděli až na táboře a ke spokojenosti
všech mezi sebou navázali nová kamarádství. Společný program plný her, bojovek, výprav do přírody, ale
i práce na tábořišti a se dřevem plně zaměstnal 41
táborníků. Vyvrcholením tábora byl pak dvoudenní
výlet „nových“ a stávajících skautů a také slibový
oheň, při kterém složilo slib 7 vlčat. Závěrečný víkend tábora pak patřil rodičům, kteří nám ochotně
pomohli tábor zbourat a odvezli si děti zpět domů.
Za AGENTY Martin Václav Sukač – Rádio

2. oddíl ve službách Sherlocka
Holmese
Ani Elmano si nenechalo ujít příležitost strávit 2
týdny v přírodě, a tak se v druhé polovině července
29 skautek a světlušek přeneslo z louky nedaleko
Kyjovic do Anglie 19. století, éry královny Viktorie a
slavného detektiva Sherlocka Holmese. Právě tomu
holky 14 dní pomáhaly v boji proti zločinci Moriartymu, který se při závěrečné etapě pokusil o zkázu
Londýna a únos královny. Mladým detektivům se naštěstí podařilo jeho plány překazit, za což se jim panovnice odvděčila královskou hostinou.
Namísto londýnských mlh a přeháněk nás celým
táborem provázelo horké letní počasí, takže došlo i
na koupání v potoce a vodní bitvy. Zkrátka jsme si
společně strávené dny užily se vším všudy a už se těšíme, co nám přinese nový školní rok.
Za 2. oddíl Elmano Klára Jarošová – Polárka

4. oddíl informuje
Během července se tábořiště na Čeladné proměnilo v Olympijskou arénu, kde se utkaly týmy z celého
Řecka. A nebylo by to staré Řecko, kdybychom se
(pokračování na str. 18)
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Skauti a skautky Šenov informují
(pokračování ze str. 17)
obešli bez zásahu Božstva (měli jsme tu čest se potkat s Hádem, Athénou, Afroditou, Kronem, Dionýsem i Poseidonem). Zápolení tak bylo kombinací starořeckých bájí a olympijských disciplín jako běh těžkooděnců nebo
závod vozatajů. Týmy z Korintu, Théb, Delf, Apolonie, Elis a Polis zápolily statečně a Olympiáda se konala za
bojovné, avšak férové nálady.
Tábor jsme si letos i přes místy náladové počasí užili a k rodičům jsme se vrátili plni dojmů, dobré nálady
a hlavně vzpomínek, které si necháme napořád.
A ještě pár údajů ohledně stravy. Zajímá vás, kolik jsme toho společně snědli? Za tři týdny jsme spořádali:
1 680 ks rohlíků, 124 bochníků chleba, 253 litrů mléka, 900 ks nejrůznějšího ovoce, 210 ks špekáčků a 65 kg
masa. Také jsme si pochutnali na 829 knedlících s meruňkami, které jsme měli třikrát.
Za 4. oddíl Michaela Záškolná – Pipi a Radmila Sulková – Žába

Enter na táboře
11. oddíl Enter letos vyjel na tábor odvážně bez etapové hry. Vydali jsme se trochu jinou cestou než v předchozích letech.
Chtěli jsme odklonit pozornost od her a soustředit se na jiné věci: na kolektiv oddílu, na vlastní iniciativu
účastníků a na učení se zkušeností. V duchu hesla „bude to takové, jaké si to uděláme“, jsme tábor postavili
i prožili. Nechyběla notná dávka zábavy, zážitků a zkušeností stejně jako únavy a výzev. Sauna, fresbee, finská stezka, Tři orlí pera. Udělali jsme si ten tábor skutečně podle sebe. A díky tomu, mohu s radostí prohlásit, že se nám společně podařilo udělat tábor, který jsme si všichni užili.
Za 11. oddíl Enter Jiří Drozd – George

Sledujte na Facebooku Skautské středisko Šenov a na Instagramu @skauti_senov
pro více informací! Zajímají vás, kdy se budeme od září zase scházet?
Veškeré informace najdete na našem webu senov.skauting.cz.
Děkujeme za podporu!
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Oprava kruhového objezdu a ulice Těšínská v Šenově
V letošním roce zahájila Správa silnic Moravskoslezského kraje opravu silnice II/479 (v Šenově ulice
Těšínská). Největší komplikací pro občany Šenova je
dočasné uzavření okružní křižovatky v křížení ulic
Těšínská, Petřvaldská a Kaštanová pro osobní a nákladní dopravu do 11. 10. 2020. Objízdné trasy, které
na svou úřední desku 27. 7. 2020 vyvěsil Magistrát
města Ostravy, jsou vedeny po silnicích, jež jsou na
zvýšený provoz připraveny.
Stejně tak jako u jiných dopravních staveb a omezeních si řidiči najdou zkratky. Město obdrželo několik stížnosti občanů na zvýšený provoz na ulicích Na
Hrázkách, V Družstvu, K Hájence, Březová, Lipová,

Pod Školou a dalších, po kterých sice žádná oficiální
objízdná trasa nevede, ale provoz zde hlavně v ranní
a odpolední špičce výrazně stoupl.
Apelujeme na řidiče, kteří si zkracují cestu po
těchto ulicích, aby byli k ostatním účastníkům silničního provozu ohleduplní a přizpůsobili svou rychlost
na těchto úzkých komunikacích.
Chtěli bychom požádat občany, kteří žijí v blízkosti těchto ulic, o trpělivost se zvýšeným provozem.
Děkujeme za pochopení.
Ing. Tomáš Holuša, místostarosta
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Výstavba sběrného dvora v Šenově
V červenci letošního roku byla dokončena výstavba sběrného dvora. Po stavební
stránce je vše již hotovo.
Nyní čekáme, až vše projde přes „úředního šimla“. Je požádáno o kolaudační souhlas k užívání vodního díla (odvodnění zpevněných ploch, odlučovače lehkých kapalin)
na Magistrátu města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí.
Až následně může místní stavební úřad zkolaudovat zbytek stavby. Poté bude provizorní sběrný dvůr přesunut zpět.
O termínu budeme občany informovat na stránkách města a Facebooku.
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