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Kultura

Školství

ivot ve mìstì

Sport

Zatraktivnění Zámeckého parku a jeho okolí
Město Šenov, při spolupráci s partnerskou
obcí Strumieň z Polska, realizovalo v roce 2019
až 2020 projekt s názvem Zachování a zpřístupnění kulturních atraktivit Zámeckého
parku Šenov. Na tento projekt město získalo dotaci z EFRR, z programu INTERREG V-A

Česká republika – Polsko. Projekt měl za cíl zvýšení atraktivnosti kulturních památek a obnovu
významného krajinného prvku Zámeckého parku a jeho blízkého okolí pro obyvatele a návštěvníky regionu.
Konkrétně se jednalo o restaurování soch sv.
Floriána (v blízkosti křížení ulic Kaštanová a Lipová), sv. Antonína Paduánského a sv. Jana Nepomuckého (v blízkosti Staré školy), které jsou
zapsány v seznamu kulturních památek, a které díky jejich napadení mechy a lišejníky potřebovaly zásah odborníka. Restaurátoři pracovali
pod dohledem pracovníků Národního památkového ústavu z Ostravy.
Dále byla provedena oprava vstupních věžiček do Zámeckého parku, které jsou pozůstatkem rozsáhlé zámecké budovy a jejího oplocení.
V rámci provedených prací byly vytvořeny repliky původních vitrín, které již byly napadeny
hnilobou a byly restaurovány obrazy sv. Anna
vyučuje Pannu Marii a sv. Antonín Paduánský,
které byly namalovány na plechu a byly napadeny korozí. Dále byla provedena výměna střešní
(pokračování na str. 2)

Život ve městě / Kultura

Zatraktivnění Zámeckého parku a jeho okolí
(pokračování ze str. 1)

krytiny věžiček za dobovou a další drobné stavební práce. Postup opravy byl opět konzultován
s „památkáři“.
Rekonstrukcí parkovací plochy v blízkosti
vstupních věžiček dojde k usnadnění přístupu
všech občanů do Zámeckého parku a nejen zde.
Oprava povrchu komunikace na ulici Kostelní
již byla hrazena z rozpočtu města Šenov.
Nedílnou součásti tohoto projektu je také zcela nová publikace s názvem „Zámecký park –
mlčící svědek šenovské historie“.
Ing. Tomáš Holuša, místostarosta
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už ho nesou – aneb žalmy za poražené prasátko
povídání řezníka Krkovičky
písničky s flašinetem part I.
jedlická soutěž o jitrnici, kterou svět neviděl
písničky s flašinetem part II.
pijácká soutěž
zabíjačková polévka za kačku

100 let knihovny v Šenově
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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:

6. 9. – V odpoledních hodinách došlo k dopravní nehodě vozidla, které narazilo do svodi-

foto č. 1

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

del u Volenského rybníka (foto č. 1). Nehoda se
obešla bez zranění. Věc šetří DI PČR Ostrava.
9. 9. – Zatím neznámý pachatel se zbavil gumových odřezků a založil černou skládku (foto
č. 2). Přitom stačilo ujet ještě kousek a odpad
vyhodit na sběrný dvůr. Městská policie takováto místa hlídá a věc dále šetří odbor ŽP.
10. 9. – Strážníci městské policie přijali oznámení o pohybu zmatené osoby na Škrbni. Na
ulici byla zjištěna starší osoba, která byla dezorientována. Po provedených úkonech si dotyčnou
ženu převzal do své péče její rodinný příslušník.
10. 9. – V nočních hodinách zasahovali strážníci spolu s hasiči u ohniště, které někdo založil
v prostoru Pežgovského lesa. Jejich rychlým zásahem nedošlo k jeho rozšíření.
15. 9. – Jízda na černo se muži nevyplatila.
V posledních dnech strážníci stále častěji spo(pokračování na str. 4)
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Městská policie hlásí
(pokračování ze str. 3)

lupracují s revizory MHD. Těm městská policie
pomáhá zjistit totožnost černých pasažérů. Po
ztotožnění byl muž na místě pokutován pracovníky DPO.
21. 9. – V pravé poledne se na strážníky obrátila pečovatelka, která přijela za klientkou

a nemohla se s dotyčnou osobou zkontaktovat.
Ve spolupráci se složkami IZS došlo k otevření
domu. Seniorka byla předána do péče přivolaným zdravotníkům.
22. 9. – Rodinné neshody řešili strážníci, kteří
museli předat věc do šetření příslušnému správnímu orgánu.
23. 9. – Podnapilý muž si ustlal na dlažbě
(foto č. 3) v prostoru Radničního náměstí. Vzhledem k jeho stavu a zraněním po pádu byla na
místo přivolána RZS, která si muže převzala do
péče. Jelikož byl muž agresivní při jeho převozu
do nemocnice, musela hlídka MP asistovat záchranářům až k příjmu v nemocnici.

foto č. 2

PREVENCE SE VŽDY
VYPLATÍ
S podzimem přicházejí i dušičky, a proto nezapomínejte na své věci ve vozidle.
Při vykládání věcí z auta sledujte pohyb kolem svého vozidla, nenechávejte tašku, kabelku,
peněženku, batoh na předních sedadlech auta
bez dozoru.
– je potřebné si uvědomit, že auto není trezor,
proto nenechávejte v autě kabelky, peněženky,
zavazadla, klíče od bytu apod.;
– přesvědčte se, zda je auto uzamčené a má
zavřená všechna okna;
– nezapomeňte klíče od auta ve vozidle, ani je
nepůjčujte cizím osobám.
Nedávejte zlodějům příležitost, aby vás
okradli! Vlastní bezpečné chování je tou nejlepší
prevencí.

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 telefonním čísle 604 128 113, které upřesněte popis
osob, typ vozidla, popř. registrační značku.

foto č. 3

Také nám velmi pomůže, pokud se vám podaří vozidlo nebo osoby zaznamenat, např. mobilním telefonem.
M. Kretek, velitel MP
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Dne 21. 10. 2020 oslaví 75. narozeniny
náš milovaný manžel, tatínek a dědeček, pan

Jaroslav Piskoř

V měsíci říjnu 2020 oslaví významná životní jubilea
tito šenovští občané
BERNATÍK JINDŘICH
BOROVÝ PAVEL
BŘENEK MIROSLAV
BUJOKOVÁ IRENA
ČERKOVSKÝ JIŘÍ
DOBEŠ FRANTIŠEK
GROCHOLOVÁ MARTA
HÁJÍČKOVÁ JAROSLAVA
KLIMEŠ MIROSLAV
KOŠŤÁLOVÁ EVA
KROČEK STANISLAV
KRUŽLIAK PETER
KUBINA JIŘÍ
MACEČKOVÁ VĚRA
NOHELOVÁ MARCELA
PASTRŇÁK JAN
PAVLACKÁ ANNA
PISKOŘ JAROSLAV
POKORNÝ JIŘÍ
POLÁKOVÁ ELIŠKA
POLEDNÍK RADOMÍR
REVENDOVÁ MARIE
SIRYOVÁ MÁRIA
SOVÁK JOSEF
STŘÍBNÁ HEDVIKA
ŠEBESTA MILAN
ŠLACHTOVÁ JARMILA
VALOVÁ EVŽENIE
VÁCLAVÍK JAROSLAV
VEČERKOVÁ ALENA
VOJTASÍKOVÁ ZDEŇKA
WIEJOWSKÁ MARTA
ZIENTEK SLAVOMÍR
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 inzercina správním odboru – podatelna.

„Ať máš kouzelné chvíle se všemi,
co máš rád a hodně štěstí, zdraví a lásky
chceme Ti k narozeninám přát.“
Ze srdce přejí manželka Irena, dcera Irena
a syn Jaroslav s rodinami.

Evidence obyvatel
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA
Jasmína Urbaňczyk, Anna Lesniaková,
Viktorie Konečná, Jan Latocha, Sofie Mohlerová
K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE…
Josef Hellstein, Miroslav Šlachta, Václav Ďatka,
Stanislav Hruška, Zdeněk Šebesta
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast.
T. Klimasová / SO

Dne 2. 10. 2020 by se dožila 100 let
naše maminka a sestra, paní

Božena Duráková
Již je to 6 let od jejího úmrtí.
S láskou a úctou vzpomeňte s námi.
Syn Čestmír s rodinou, dcery Miroslava
a Božena s rodinou a sestra Jiřina s rodinou.

Dne 14. října 2020 vzpomeneme
1. výročí úmrtí pana

Františka Žerníčka
S láskou vzpomíná
manželka Věra s rodinou.

Dne 14. 10. 2020 vzpomeneme
1. smutné výročí,
kdy nás opustil náš drahý manžel a tatínek,
pan

Bedřich Bystoň
Dne 22. 10. 2020 uctíme
25. výročí úmrtí
našeho milovaného syna a bratra,
pana

Tomáše Bystroně
Děkujeme všem,
kteří si je ve svých myšlenkách připomenou
s námi.
Dana a Kamil Bystroňovi.

Dne 31. 10. 2020 vzpomeneme
4. smutné výročí úmrtí našeho manžela,
tatínka, dědečka a pradědečka, pana

Antonína Těleckého
S láskou vzpomínají
manželka s rodinou.
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Komunální odpad 2020
Samostatně přistavované kontejnery 15. 10., 12. 11. 2020 PAPÍR
BIO lichý týden v pátek (9. 10, 23. 10.,
(VOK)
ŘÍJEN: 1. 10. až 2. 10. – Vráclavská x Na Farském, U Školky, Na Šimšce
LISTOPAD: 12. 11. až 13. 11. – Pod Křižovatkou,
křiž. Petřvaldská x V Družstvu, Okružní
*VOK jsou přistavovány ve čtvrtek v době mezi
6 hod. až 14 hod. a ve stejném intervalu jsou v pátek
odváženy.

Opět v provozu sběrné místo
komunálních odpadů
ul. Na Sedlácích
Otevírací doba říjen
Po, Pá: 14.00 – 17.45 hod.
St:
12.00 – 19.00 hod.
So:
09.00 – 12.00 hod.

6. 11., 20. 11.)

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

13. 10., 10. 11. 2020 PLAST
15. 10., 12. 11. 2020 PAPÍR
BIO sudý týden ve čtvrtek (1. 10,
15. 10., 29. 10., 12. 11., 26. 11.)
Datyňská, Šenovská

20. 10., 17. 11. 2020 PLAST
n objemné odpady z domácností;
22. 10., 19. 11. 2020 PAPÍR
n elektro, baterie, monočlánky;
BIO* sudý týden v úterý (13. 10.,
n EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika 27. 10., 10. 11., 24. 11.)

bez rozdílu velikosti);
n vyřazená kompaktní úsporná svítidla, zářivky,
výbojky;
n nebezpečné složky komunálních odpadů od občanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy
a obaly znečištěné od barev…);
n jedlé oleje a tuky (uložit vždy do uzavřených
obalů nejlépe plastových lahví. U olejů a tuků z kuchyní není nutné odstranit z přepálených tuků rozptýlené zbytky);
n separovaný odpad (sklo, papír, plasty);
n bio / tráva, listí, měkké části rostlin;
n větve na štěpkování;
n oděvy, obuv a textil;
n dřevo (odřezky z masivního dřeva, dřevěné obaly, trámy, desky, prkna, OSB deska, překližka [rozměr do 2m x 0,8m x 0,8m]), nábytkové dřevo (v rozloženém stavu, nikoliv celé, např. skříně apod.).
Nejsou přijímány odpady vzniklé ze stavební
činnosti – např. cihly, drobný beton, omítka, kachličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky, asfaltová lepenka, izolační materiály, azbest, skelná vata,
umakart, sádrokarton… a pneumatiky.
Dne 28. 10. 2020 bude sběrné místo z důvodu
státního svátku uzavřeno.

Svozové dny separačních nádob
2020
plast, papír říjen–listopad
a BIO ve 14denních intervalech
13. 10., 10. 11. 2020 PLAST
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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

27. 10., 24. 11. 2020 PLAST
1. 10., 29. 10., 26. 11. 2020 PAPÍR
BIO* sudý týden v pondělí (12. 10., 26.
10., 9. 11., 23. 11.)

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

20. 10., 17. 11. 2020 PLAST
22. 10., 19. 11. 2020 PAPÍR
BIO* sudý týden v pondělí (12. 10.,
26. 10., 9. 11., 23. 11.)
Lipová, Sokolská

(pokračování na str. 7)
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Komunální odpad 2020
(pokračování ze str. 6)

Likvidace odpadních vod

27. 10., 24. 11. 2020 PLAST
z bezodtokové jímky (žumpy)
1. 10., 29. 10., 26. 11. 2020 PAPÍR
Dne 1. ledna 2019 nabyla účinnosti novela vodBIO* sudý týden ve středu (14. 10., ního zákona č. 113/2018 Sb., která mění zákon
28. 10., 11. 11., 25. 11.)
č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákoK Haltýřům, Na Hrázkách, Vráclavská (BIO*
od ul. Na Farském po ul. Ke Statku)

INFORMACE
Víte, že sešlápnutím PET lahví a kartonu ušetříte
při vyhazování až šedesát procent objemu popelnic? Pokud ne, naučte se to. Umět správně třídit
jednoduše nestačí. Je potřeba ho umět do popelnic
i šikovně umístit. Efektivnější svoz, méně nepořádku
okolo popelnic a lepší využití odpadu.

I když se to nezdá, sešlápnutý odpad (samozřejmě bez zbytků jídel a nápojů) před vhozením do popelnice dokáže téměř zázraky.

nů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Důležitou změnu, kterou novela přinesla, je nová
definice pojmu odpadní voda a způsoby likvidace odpadních vod. § 38, odst. 8 novely stanoví, že ten, kdo
akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce (žumpě), je povinen zajistit jejich odvoz na čistírnu odpadních vod a prokázat tento způsob jejich likvidace vodoprávnímu úřadu (Magistrát města Ostravy)
nebo České inspekci životního prostředí předložením
dokladu, a to zpětně za období posledních dvou kalendářních let. K odvozu odpadních vod je oprávněn pouze provozovatel čistírny odpadních vod
nebo osoba oprávněná podle živnostenského
zákona.
Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce (žumpě),
vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo
akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce (žumpě), lokalizace jímky (žumpy), množství odvezených
odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny odpadních vod,
na které budou odpadní vody zneškodněny.
Od 1. ledna 2019 je tedy zapotřebí ukládat
veškeré doklady o likvidaci odpadních vod
z bezodtokových jímek (žump). (V případě, že
v roce 2021 bude zapotřebí prokázat způsob
likvidace odpadních vod z bezodtokové jímky
[žumpy], budou předkládány veškeré doklady
z let 2019 a 2020.)

Údržba zeleně podél komunikací, chodníků a veřejného osvětlení
Obracíme se s žádostí na všechny vlastníky stromů a keřů (zeleně) rostoucích podél komunikací (příp. chodníků, vedení veřejného osvětlení) nebo již přerůstajících ze zahrad, aby
provedli jejich ořez tam, kde již zasahují do průjezdních profilů komunikací (chodníků), do
rozhledových poměrů komunikací, zakrývají dopravní značky, nebo zasahují do vedení veřejného osvětlení.
Provedením těchto prací přispějete ke zvýšení bezpečnosti při provozu na komunikacích,
chodnících a bezproblémovému chodu veřejného osvětlení.
Děkujeme

Hledáme nové členy
Náš klub SK RELAX hledá nové členy / příznivce pro organizaci volnočasových sportovních
aktivit pro děti v prostorách hřiště SK RELAX Šenov-Škrbeň. Jedná se o výpomoc s plánováním
a organizací daných akcí v průběhu roku, příprava a vymýšlení soutěží pro děti a občasné
brigády. Uvítáme i každý podnět nebo radu na zvelebení našeho areálu.
V případě zájmu se hlaste na e-mail skrelax@seznam.cz nebo na tel. 775 778 848.
Předem děkujeme
ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 10/2020 – 7

MěÚ informuje / Život ve městě

Region Slezská brána

Dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána získal z OP Zaměstnanost dotaci na projekt Komunikační nástroje, strategické dokumenty a pasporty pro
potřeby měst a obcí Regionu Slezská brána. Základními pořizovanými výstupy této aktivity bude Strategický plán DSO Region Slezská brána na období
2021–2025, Komunikační strategie Regionu Slezská
brána a jeho obcí pro období 2021–2025 a Komunitní
plán rozvoje.
V rámci našich měst a obcí dojde konečně i k sjednocení úrovně rozvojových dokumentů pro lepší plánování společného rozvoje a umožní správně identifikovat aktuální potřeby nejen sociálních služeb
v jednotlivých obcích, aby se tak účinně naplánovala
spolupráce obcí DSO nejen při zavádění nových slu-

žeb, ale i při účelném, efektivním a zároveň hospodárném využívání těch dosavadních.
Aktivitami projektu bude rovněž možnost pořízení pasportů majetku měst a obcí: pasporty veřejného osvětlení, hřbitovů, veřejné zeleně a mobiliářů.
Tyto odborné dokumenty budou praktickými podklady pro správu majetku obcí, umožní rychlý přehled
i snadnější plánování oprav a údržby. Obce a města
si v rámci projektu pořídí mobilní rozhlas a modernizují obecní webové stránky.
Projekt přinese rovněž nemalou úsporu finančních
prostředků městských a obecních rozpočtů, neboť pořízení těchto dokumentů je hrazeno z dotačních fondů EU.
Doba realizace projektu je od 1. 7. 2020 do 30. 6.
2022.
Přejme projektu nejen dobrý start, ale i hladký
průběh a úspěšné dosažení všech plánovaných cílů!
Petr Baďura, předseda DSO RSB

Veřejná výzva
Tajemnice Městského úřadu Šenov zveřejňuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa v rámci
Městského úřadu Šenov:
Druh práce: úředník na úseku právním a
kontrolním
– zajišťuje právní poradenství pro město a případné právní zastupování města v soudních sporech;
– zajišťuje legislativní činnost města a návrhy
a kontrolu právních předpisů města, vede evidenci
OZV a nařízení města;
– koordinuje výkon finanční kontroly a zajišťuje
dohled nad vnitřním kontrolním systémem;
– provádí kontroly hospodaření u organizací zřízených městem, kontroly u příjemců dotací;
– provádí kontrolu a evidenci smluv uzavřených
městem.
Platové zařazení: 11. platová třída (dle naříze-

ní vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění), možnost postupného přiznání osobního
příplatku.
Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební
dobou. Nástup: 1. 1. 2021, případně dle dohody.
Požadované vzdělání:
– vysokoškolské vzdělání získané studiem v magisterském studijním programu v oboru právo (výhodou), příp. v oboru veřejné správy;
– výhodou praxe v právním oboru nebo oboru veřejné správy;
– výhodou zkouška o ověření zvláštní odborné
způsobilosti (obecná a zvláštní část).
Lhůta pro podání přihlášky: doručit do
15. 10. 2020 do 9.00 hod.
Bližší informace na www.mesto-senov.cz

Informace – změna otevíracích hodin pro veřejnost
u České pošty s. p. – pobočka Šenov od 1. 10. 2020
S účinností od 1. 10. 2020 Česká pošta s. p., pobočka Šenov zavádí nový systém otevíracích hodin
pro veřejnost. Jde o zásadní krok, který zachová kvalitu poštovních služeb a zároveň dojde ke zvýšení
zákaznické spokojenosti, a to i v případě, pokud by nastala další vlna koronavirové infekce.

Úprava otevírací doby u pobočky Šenov s účinností od 1. 10. 2020:
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
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10.00 – 12.00
08.00 – 12.00
10.00 – 12.00
08.00 – 12.00
08.00 – 12.00
08.00 – 12.00

13.00 – 18.00
13.00 – 16.00
13.00 – 18.00
13.00 – 16.00
13.00 – 16.00
———

Život ve městě

Mobilní hospice pečují o nevyléčitelně nemocné DOMA
80 % lidí si přeje zemřít doma, ale jen 20 % se
to opravdu podaří. Jedním z mnoha důvodů je,
že se k nim včas nedostanou informace o mobilních hospicích. A právě to má za cíl kampaň
„DOMA“ změnit.
Do kampaně se zapojilo 31 mobilních hospiců
z celé ČR. Společně chceme šířit myšlenku umírání
doma. Chceme, aby lidé věděli, že tato možnost existuje, a že existují organizace, které jim v této situaci
pomohou. Snažíme se jen nabídnout alternativu k nemocnicím a podobným zařízením. Mobilní hospice pečují o nevyléčitelně nemocné dospělé i děti v poslední
fázi nemoci v jejich domovech tak, aby mohli svůj
život dožít důstojně a doma mezi svými blízkými.
V týdnu od 5. do 11. října budou probíhat po celé
ČR akce zapojených hospiců, které najdete na stránkách www.umiratdoma.cz. Největší akcí je PAPU-

ČOVÝ DEN. Letos připadne na středu 7. října
a proběhne po celé ČR. Je to den, kdy se můžete
do kampaně zapojit vy všichni. Stačí si vzít s sebou
kamkoliv půjdete papuče, vyfotit se v nich a sdílet
s #papucovyden na Facebooku nebo Instagramu.
Dáte tak světu najevo, že v tom jedete s námi. Na
papučový den vás zve také Olga Sommerová, Pavel
Liška, Markéta Stehlíková a další. Jejich medailonky najdete na Facebooku v události „Doma. Týden
pro mobilní hospice 2020“. O Papučovém dni se můžete dočíst na www.papucovyden.cz.
Do kampaně se zapojili i sportovci. Kteří to jsou,
zjistíte ve spotu na stránkách Papučového dne.
A proč zrovna papuče? Protože nám připomínají domov, a tak si tento den díky papučím bereme kousek
svého „DOMA“ s sebou.
Těšíme se na vaše fotky!

Jak se chovat při příznacích virového onemocnění
Vážení občané Šenova, blíží se podzim a s ním bohužel asi další vlna koronavirového šílenství. Zatím nevím, v jakém režimu bude naše ordinace
fungovat. Víte, že se všechna nařízení neustále mění.
Jedna věc je ale naprosto jistá už teď. Pokud na sobě pocítíte jakékoliv příznaky nachlazení – teploty, bolesti svalstva, rýma, kašel, bolesti v krku
apod. – nechoďte do ordinace!!! Je nutno zůstat doma v klidu, izolovat se od ostatních lidí a léčit se běžně dostupnými volně prodejnými léky. Pracujícím vystavíme nemocenskou telefonicky. Teprve v případě, že by se váš stav zhoršoval, je namístě telefonická domluva o dalším postupu vyšetření
a léčby.
Podotýkám, že tento postup by se měl stát do budoucna naprosto samozřejmým. Jde o výraz ohleduplnosti k ostatním a zamezení zbytečného
šíření virové (nejenom koronavirové) nákazy. Nedovedu si představit situaci, kdy by se měla naše ordinace z důvodu nařízené karantény zcela uzavřít.
Přeji Vám pevné zdraví a dobré nervy do dalších měsíců. MUDr. Mařádková Eva, tel.: 596 887 394.
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Máte málo pohybu v době koronaviru? Máme pro vás připravenou skvělou akci nejen na rozhýbání těla, ale také na zlepšení nálady a odbourání stresu. Ve speciálním tříhodinovém bloku tance a
dynamického pohybu se seznámíte
s tanečními hity letošního léta a
naučíte se atraktivní choreografie
kondičního tance ve stylech pop,
latino a dalších. Akce je vhodná
pro všechny věkové kategorie.
V první hodině se naučíme hit
letošního léta africkou Jerusalemu. V dalším bloku se budeme věnovat jazzu a quikstepu a ve třetím bloku salse, merengue a sambě. Po každém hodinovém bloku
bude 15 minut přestávka. Doporučujeme sportovní oblečení, vhodnou taneční obuv a nápoje.

Palas dance Šenov

Na tuto akci je nutná rezervace
nejpozději do 15. 10. Akce proběhne v sobotu 17. 10. od 10.00 hod. v
taneční škole Šenov. Těšíme se na
vás.

Josef Macura, předseda Palas
dance
Tel.: 702 914 717; f: Palas dance; e-mail: macura@tspalas.com;
www.tspalas.com

Činnost samosprávy
44. schůze rady města dne 1. 9. 2020 mimo jiné:
– vzala na vědomí plnění rozpočtu města k 30. 6. 2020 a plnění příjmů ze sdílených daní
a daně z nemovitých věcí za měsíce 1 – 8/2020
– schválila aktualizovaný pořadník žadatelů na umístění do Domu s pečovatelskou službou
v Šenově, platný na období 1. 10. 2020 – 30. 9. 2021
– schválila rozpočtová opatření č. 18 – 19/2020
– schválila časový harmonogram projednávání rozpočtu města na rok 2021 a metodiku tvorby
návrhu rozpočtu na rok 2021
– doporučila zařazení kostela Prozřetelnosti Boží v Šenově do Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury ČR pro rok 2021
– rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na akci „Revitalizace veřejného osvětlení města Šenov
v dotačním programu EFEKT 2020 – III. etapa“ se společností ECOLED veřejné osvětlení s.r.o.
za nabídkovou cenu 2 888 137 Kč bez DPH

45. schůze rady města dne 9. 9. 2020 mimo jiné:
– rozhodla na základě „Písemné zprávy o hodnocení nabídek“ a „Výsledku posouzení splnění
podmínek účasti vybraného dodavatele“ na akci „Venkovní sportoviště ZŠ Šenov-Podlesí“ o pořadí uchazečů a o uzavření smlouvy o dílo se společností sport cité + s.r.o., Bílovice, za nabídkovou
cenu 7 996 387,37 Kč bez DPH

13. zasedání zastupitelstva města dne 15. 9. 2020 mimo jiné:
– vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města, zprávu komise dopravní, zprávu komise rozvoje města a ŽP, zprávu komise kulturní a zprávu komise sociální a volnočasové
– schválilo rozpočtové opatření č. 17 a 20/2020
– určilo závazné ukazatele rozpočtu na rok 2021
– schválilo poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. a 3. výzva“
tajem.
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Sportovní klub Lapačka
Sportovní klub Lapačka pořádal dne 5. 9. 2020
XIV. ročník tenisového turnaje čtyřher mužů pod názvem Memoriál Svatopluka Lipiny.
Od časných ranních hodin se prezentovali nadšenci bílého sportu na tenisovém kurtě u p. Javorka
v Šenově a netrpělivě očekávali, jaké bude letošní
sportovní klání. Letošního turnaje se zúčastnilo 12
sportovců. Turnaj byl slavnostně zahájen Jiřím Kolářem, čestným hostem panem Ivošem Lipinou a místostarostou města Šenova panem Tomášem Holušou.
V letošním tenisovém turnaji bojovali hráči ve věku
od 36 do 72 let (nejstarší účastník p. Jiří Javorek).
Turnajový věkový průměr byl 54 let.
Všude se neslo heslo Pierre de Coubertina: „Není
důležité zvítězit, ale zúčastnit se“.
A zápas od zápasu bylo na antukovém kurtě velmi
rušno, všechny souboje se vedly v duchu fair play
a celý turnaj se konal za velmi slunečného počasí.
V letošním roce vybojovali medailové pozice:
– bronzovou příčku obsadili Tomáš Holuša se
svým spoluhráčem Milanem Tvrdým;
– stříbrnou příčku Zdenek Hamrozi se svým spoluhráčem Lubošem Smetanou;
– zlatou příčku Jiří Javorek se svým synem
Karlem Javorkem.

Jak je vidět, domácí prostředí, sportovní nadšení
a zkušenosti se vtělily do vítězů tohoto tenisového
turnaje.
Zde na tomto turnaji se jasně ukázalo, že věk často není limitujícím faktorem, ale hlavně píle, sportovní nadšení a trpělivost, které přivedly tyto sportovce
v mládí ke sportu, a dodnes je neopustily. Nadále jim
přejeme ještě hodně sportovních úspěchů a zážitků.
My všichni se již těšíme na další ročník tohoto turnaje.
Zdenek Hamrozi, organizátor turnaje

Charita Ostrava informuje
Charita Ostrava zajišťuje poradenství při
péči o blízké a zve na kurz
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 domácí péči o člověka se sníženou
pohyblivostí, částečně nebo plně imobilního člověka
a získáte související informace ze zdravotní a sociální
oblasti. Termín společného kurzu je 22. 10. 2020, 14
až 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. Na kurz se přihlaste
předem na kontaktu níže. Pro zájemce nadále poskytujeme konzultace v rámci telefonických nebo video
hovorů. Konzultace vedené zdravotními sestrami poskytujeme každou středu (nebo dle domluvy). Těšíme
se na vaši účast!
Kontakt: Charita Ostrava – Charitní hospicová poradna, Mgr. Alexandra Čubová, 731 534 002,
e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz
(pokračování na str. 12)
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Charita Ostrava informuje
(pokračování ze str. 11)
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-22-10-2020/

Pokračuje výstava obrazů studentů
– seniorů
Srdečně zveme k prohlídce pokračující výstavy obrazů členů Kurzu výtvarných technik Ostrava!!!
vedeného malířem a grafikem Josefem Odráškou v
charitní galerii G v Charitním středisku Gabriel –
komunitním centrum pro seniory v Ostravě-Zábřehu.

Výstava je přístupná veřejnosti každý všední den v
době 8 až 15 hod. do 10. 11. 2020.
web:
https://ostrava.caritas.cz/akce/kurz-vytvarnych-technik-ostava-vystava-obrazu/

Charita Ostrava hledá lékaře pro
hospicové služby
Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro lékaře – specialistu paliativní medicíny v lůžkovém Hospici sv. Lukáše – zařízení pro lidi v terminálním stádiu života. Předpokládaný termín nástupu:
ihned nebo dle dohody.
Podrobnější informace na webu http://ostrava.charita.cz/volna-mista/

Rybářský kroužek MS Šenov informuje
Činnost kroužku o prázdninách nezahálela a za
podpory místní skupiny uspořádal dvě víkendové
soustředění pro mládež s nemalou účastí. Zaměřením
bylo zdokonalení lovu na plavanou a rybolovná technika. Touto cestou děkuji všem zúčastněným a ostatním za skvělou spolupráci.
První závody v plavané o pohár starosty Poruby
v měsíci září nám ukázaly, že trénink je důležitý.
S účastí tří našich dětí, které se umístily na krásném
1., 4. a 5. místě v kategorii mládeže do 15 let, gratulujeme.
V měsíci říjnu má naše místní skupina v plánu
pořádat tradiční podzimní závody dospělých a dětí na
rybníku Odona Urbance, tímto vás srdečně zveme.
Datum závodu bude upřesněn.

12 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 10/2020

Na fotografiích je něco málo ze zmiňovaných akcí
naší MS Šenov rybářský kroužek.

Život ve městě / Inzerce

Skauti a skautky Šenov informují
Vážení přátelé, sestry a bratři,
dovolujeme si Vás pozvat na
9. ročník vzpomínkové akce ZVONY PRO ROVERETO, která se
uskuteční ve středu 28. října od
20.50 hod. u Pomníku padlých
v Šenově.
Smyslem celé akce je oslavit
Den vzniku samostatného čs. státu
a společně si připomenout památku čs. legionářů, kteří se o jeho
vznik zasloužili. Na jejich počest
odbije ve 21.00 hod. zvon evangelického kostela 200 úderů – společně s dalšími městy v České republice a italským městem Rovereto.
Pozvánka je volně šiřitelná.
Těšíme se na setkání s Vámi!
Naše činnost je podpořena
z prostředků Moravskoslezského
kraje. Děkujeme!

ly několik her, vyfotily si fotečku
s lahví a pak už jsme se vracely
zpátky ke klubovně.
Za 2. oddíl Elmano Delfi

Dolní oblast Vítkovice
V neděli 20. září 2020 jsme se
vydali v počtu více než 30 osob
(včetně několika odvážných rodičů
a prarodičů) do Dolní oblasti Vítkovice. Nejprve jsme zamířili do
Malého světa techniky, zvaného
„U6“, ve kterém jsme se dozvěděli
různé informace o technickém pokroku, vyzkoušeli jsme si, jak funguje jeřáb na lidský pohon, otestovali jsme svou sílu pomocí kladiva,
vyráběli jsme elektrickou energii
pomocí jízdního kola a také jsme
se podívali do ponorky.
Po zhlédnutí celé výstavy v

„U6“ jsme se vydali do Velkého
světa techniky, ve kterém jsme si
prošli expozici Svět přírody a někteří si také vyrobili malý suvenýr v dílně. Ve Světě přírody jsme
viděli zvířátka žijící na stromech,
poskládali jsme lidské tělo, vytvořili jsme duhu a také jsme vyzkoušeli pomocí proudu vzduchu prohodit míč obručí. Navíc jsme se zúčastnili show v Divadle vědy, kde
jsme se dozvěděli různé informace
o ohni a jeho barvách. Někteří si
také prohlédli výstavu Grand Prix,
která je zaměřena převážně na
motocykly minulého století.
Výlet jsme si všichni moc užili
a už se nemůžeme dočkat dalších
dobrodružství, která nás letos čekají!
Za 4. skautský oddíl Kačka

Zahájení školního roku
v Elmanu
Po prodloužených prázdninách
jsme se 4. září konečně sešly. A že
nás bylo! Letošním rokem nás provází téma zajímavých a inspirativních osobností. Jako první jsme
se seznámily s životem Mahátma
Gándhího. A hned v sobotu poté
jsme se jako každý rok vydaly na
nedalekou Liánovou louku. Tam
chodíme, abychom vykopaly láhev
se vzkazy z předchozích let a přidaly k nim vzkaz letošní. Počasí
nám přálo, takže jsme si zahrá-

inzerce
Kdo by měl zájem o letošní vlašské ořechy, neloupané, ať se ozve na tel. 596 887 236 večer. Cena
40 Kč/kg, odběr říjen.

Nabízím pravidelný i jednorázový úklid
domácností a zahrad.
Cena dohodou.
Pečlivost, rychlost a diskrétnost.
Tel. 724 175 537

Srdečně děkuji paní, která našla 17. 9. 2020 mou
peněženku a odevzdala ji na Městskou policii v Šenově. Naděžda Sládková.

Právní záležitosti
denně vč. soboty od 9 do 18 hod.
advokátní kancelář v Havířově, Na Fojtství 8

JUDr. Marcela Žoričová

poradenství, listiny, žaloby, smlouvy, převody nemovitostí,
věcná břemena, rodinné právo apod.
Kontakt tel. č. + fax 596 810 741, mobil 603 447 219
e-mail: zoric@atlas.cz
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Inzerce

inzerce
KVĚTINY AŽ K VÁM DOMŮ!

POTRAVINY NA LAPAČCE

Kytice, ikebany, věnce.

OTEVŘELI JSME PRO ZÁKAZNÍKY novou prodejnu s tabákem,
exkluzivním ALKOHOLEM a dárkovými koši, s terminálem SAZKY
a mini-drogérií, papírnictvím a potřebami pro mazlíčky.
Od záři poskytujeme i služby společnosti ZÁSILKOVNA.
Otevřeno: pondělí až pátek 6.00–17.00; sobota 7.00–11.00 hod.

Doprava zdarma.
Také výzdoba interiérů, svatby a pohřby.
Dana Kolářová, Šenov u Ostravy

IČO: 04833902 Mobil: 604 564 642

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

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
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Život ve městě

Šenovští senioři aktivně
Lysá hora je nejvyšší hora Beskyd, kterou
za příznivého počasí vidíme i z našeho Šenova. Jedna věc je vidět ji a druhá věc je její
zdolání a navíc pro seniory. TJ Sokol Šenov
tedy uspořádala 25. srpna 2020 pro seniory
autobusový výlet na tuto horu, čímž jim zajistila výjimečný zážitek.

hlédnout si novou Bezručovou chatu, pamětní desky turistům, kteří zahynuli za okupace, meteorologickou stanici, televizní vysílač,
stanici horské služby a projít se po okolí.

Tento výlet se mohl uskutečnit i díky
získané dotaci z rozpočtu města Šenov, dotačního programu „Podpora a rozvoj aktivit
Díky krásnému počasí měli účastníci mož- spolků ve městě Šenov“.
nost z vrcholu Lysé hory shlédnout hřebeny
a údolí Beskyd, Jeseníky, a dokonce i ZápadA že se výlet vydařil, dokládá vrcholoní a Vysoké Tatry. Měli také možnost pro- vé foto.

Od 1. 10. 2020 bude obnoven provoz na sběrném místě
na ul. Na Sedlácích v Šenově
Provozní doba od 1. 10. 2020 až do 19. 12. 2020
Pondělí a pátek

14.00–17.45 hod.

Středa

12.00–19.00 hod.

Sobota

09.00–12.00 hod.
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Školství

Nový školní rok

Základní škola Šenov informuje

Prázdninový úsměv se nám přenesl i do září,
kdy začal další školní rok a s ním nový společný
start. Letos jsme víc než kdy jindy byli zvědaví
a plní očekávání, co nového nám připraví.
První školní den byl slavnostní a nejveselejší
pro naše prvňáčky a jejich rodiče. Paní učitelky
a pan učitel žáky osobně přivítali ve svých třídách
1.A, B, C, kde si společně povídali o tom, co je
čeká a na co se nejvíce těšili. Odměnou jim byly
pamětní listy a drobné dárečky.
Letošní školní rok je úplně novým začátkem
pro 68 prvňáčků. Přejeme jim hodně štěstí ve
školních lavicích a spoustu hezkých chvil s novými kamarády.
Našim žákům přejeme pohodový školní rok,
obrovskou chuť vše poznávat a prožívat, rodičům
hlavně dostatek trpělivosti a radost z úspěchu
dětí a nám všem potěšení ze společných zážitků
a ze vzájemné spolupráce.
Mgr. V. Lasoňová a Mgr. L. Tomiczková
Po dost „netradičním“ loňském druhém pololetí
a prázdninách se všichni žáci opět setkali
s kamarády i učiteli ve svých třídách. Patrně
i v důsledku neobvykle dlouhého odloučení bylo
letošní přivítání pro všechny příjemnou událostí
a doufáme, že nám počáteční optimistická nálada
vydrží co nejdéle.
Přejeme všem našim žákům, jejich rodinám
a zaměstnancům ZŠ, aby letošní školní
rok byl stejně úspěšný jako jeho zahájení
a první týdny ve škole.

Podrobnější reportáž máme ze třídy 1.A:
První školní den, sám o sobě jedinečný, byl
ještě ozvláštněn rouškami všech barev a vzorů.
Děti si vybraly své místo ve třídě a jakmile jsme
se sešli v plném počtu (rodiče prvňáčků si tento
den nenechali samozřejmě ujít a své děti pyšně
doprovodili), srdečně jsem všechny přivítal nejen
já, ale také paní ředitelka a paní zástupkyně.
Na dětech byla patrná směs očekávání,
radosti, napětí, nadšení a malinko možná
i obava z neznáma. Po splnění prvního úkolu se
z prvňáčků stali „chytří piráti“ a slavnostní den se
již po celou dobu nesl ve stejném duchu. Všechny
děti se zvládly představit a „nalodit“.
Přeji dětem, rodičům i sobě, abychom celý
školní rok pluli klidně a byli vždy na jedné lodi.
Mgr. Aleš Bohanus
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Podané ruce 1. – 2. stupeň

Podané ruce Podlesí

Tradiční projekt Podané ruce netradičně
Začátkem září probíhá na naší škole
každoročně projekt Podané ruce. V rámci
projektu spolupracují žáci prvních a pátých
ročníků. Nejstarší děti z prvního stupně přivítají
nejmladší žáčky a prožívají s nimi druhý den ve
škole. Ovšem v letošním školním roce proběhla
tato akce kvůli koronavirovým opatřením
netradičně.
Aktivity, jež žáky provázely tento den, byly
podobné úkolům, které jindy plní předškoláčci
u zápisu do první třídy, toho se však loni zúčastnit
nemohli. Jednalo se např. o dokreslování
obrázků, vyhledávání rozdílů, skládání obrázků,
přiřazování, poznávání geometrických tvarů
a další. Vyučující prvních ročníků mezitím mohli
s rodiči probrat vše, co budou děti v první třídě
potřebovat.
Tento projekt proběhl na obou našich školách.
Dopoledne se vydařilo ke spokojenosti všech
(pokračování na str. 17)

Školství

Základní škola Šenov informuje
(pokračování ze str. 16)

zúčastněných. Děti byly moc šikovné a domů si
navíc odnášely na památku malou odměnu.
Mgr. V. Kravčíková a Mgr. P. Albrechtová

Září ve znamení přátelství
Podané ruce
V pátek 4. 9. 2020 se šesté a deváté třídy
sešly, aby mohly strávit společné dopoledne
během projektu „Podané ruce“. Mírné obavy
z neznámého na straně šesťáků ihned opadly
poté, co se jim žáci deváté třídy představili a oni
si mohli vybrat svého průvodce, který je seznámí
se školou a zodpoví všechny jejich zvídavé dotazy
ohledně jejího chodu.
Po společné prohlídce školy, při níž každý
deváťák provázel svého o několik let mladšího

spolužáka, následovala práce ve dvojicích.
Společným výtvarným úkolem bylo obkreslit své
dlaně a do nich vepsat vlastnosti toho druhého.
Vznikla tak nejen krásná díla, kterými si žáci
vyzdobili třídy, ale hlavně nová přátelství.

Adaptační dny ve škole
Vzhledem k událostem se letošní adaptační
kurz pro 6. ročníky ZŠ uskutečnil v domácí
atmosféře Šenova. Po dobu tří dnů se žáci blíže
poznávali a měli možnost stmelit svůj nový
kolektiv. Pod záštitou prožitkové pedagogiky
probíhaly činnosti dětí a pedagogů v Zámeckém
parku a v prostorách školy.
Pro všechny z nás to byla nová pozitivní
zkušenost. Žáci získali mnoho zážitků a podnětů
do dalších společných let se svou třídou. Ve
všech třídách snad vznikl kolektiv, který si bude
navzájem oporou pro další společné roky.
Za tým adaptačního kurzu Barbora Kundelová

Exkurze s ČZS
V pátek 18. 9. 2020 se zúčastnili vybraní
žáci druhého stupně exkurze se zahrádkáři
města Šenov. Navštívili jsme Muzeum papíru ve
Velkých Losinách. Žáci měli příležitost seznámit
se s historickým vývojem a tradicemi starého
papírnického řemesla i s počátky moderní
průmyslové papírenské výroby v českých zemích.
Dále si prošli zámecký park státního zámku
Velké Losiny, v němž se nachází naučná stezka
„Poznáváme stromy“. Zde se dozvěděli řadu
zajímavostí o běžných i nevšedních dřevinách.
Exkurze se vydařila a všem se moc líbila.
Velké poděkování patří zahrádkářům města
Šenov, díky nimž se exkurze uskutečnila.
Mgr. Pavla Mecová
Adaptační dny ve škole

Exkurze s ČZS
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MěÚ informuje

6. ročník Dnů regionů Slezská brána a Olešná v Paskově
V sobotu 19. září proběhl v areálu zámeckého parku v Paskově Den regionů Slezská brána,
kterého se zúčastnilo i město Šenov a dalších 14
obcí a měst daného regionu.

Jednotlivé obce vyrobily dožínkový věnec,
který v průvodu nesli zástupci obcí a před podiem předali svému starostovi.
Šenovský věnec nesly v krojích zaměstnankyně knihovny Simona Slavíková a Eva Skýbová,
fotodokumentaci pořídil Zdeněk Šebesta.
Součástí akce byly i hudební a taneční vystoupení, prodej jarmarečního zboží a soutěže
pro děti.
Ing. Jan Blažek, starosta

Mìsíèník města Šenov – periodický tisk územního samosprávného celku, vychází v první dekádì mìsíce, reg. è. MK ÈR E 12336.
Redakèní rada: starosta Ing. Jan Blaek, místostarosta Ing. Tomáš Holuša, Ing. Renáta Revendová, Martin Vaculík, tajemník Ing. Marie Kotrová,
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