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Ocenění za reprezentaci města Šenov za rok 2018–2019
I v této, a vlastně obzvláště v této, pro nikoho nelehké době, musíme dělat věci, které jsou radostné
a někoho potěší. A je mi ctí, že vás o jedné takové
věci, tedy spíše události, mohu informovat a udělat
tak, doufám, někomu radost. Minimálně těm, o kterých teď budu psát.
Již se v našem městě stalo tradicí, že se snažíme
pořádat ankety, které si kladou za cíl odměňovat ty
šenovské občany, kterým se daří, ať už na poli sportovním, kulturním či obecně společenském, zviditelňovat naše město v povědomí lidí naší české země.

A věřte, že jsou mezi námi i tací, kteří ve svých oborech hranice naší vlasti dalece přesahují.
Na slavnostním setkání, které bylo uspořádáno na
podzim roku 2018, a to u příležitosti oslav 100 let
vzniku našeho státu a zároveň u příležitosti 20. výročí zrození našeho města, jsme udělili hned několik titulů „Významný občan města Šenova“ a „Čestné
občanství“. Proto jsme pro roky 2018 a 2019 vypsali pouze anketu „Ocenění za reprezentaci města
Šenova za rok 2018–2019“. Sociální a volnočasová
komise nominace na toto ocenění v lednu tohoto roku
zpracovala a předložila návrh radě města, která ho
podstoupila zastupitelstvu. To nám výsledky ankety
potvrdilo a nic tím pádem nebránilo v cestě vyhlásit tyto výsledky na dalším zastupitelstvu, tentokráte
s puncem slavnostní.
Z důvodů, které jsou všem všeobecně známy, se
ale žádné takové zastupitelstvo nekonalo. Měli jsme,
a vlastně pořád ještě máme, spoustu jiných starostí.
Vyhlášení se odkládalo a odkládalo, až jsme si řekli dost a v pondělí 5. 10. 2020 jsme uspořádali na
obecním úřadě komorní setkání oceněných, které bylo
dokonce kvůli opatřením rozděleno na dvě části. Tam
jsme všem konečně poděkovali a řekli, že mají náš
obdiv. A jak to tedy vlastně dopadlo?
Na třetím místě se společně umístili kolektiv oddílu žen TJ Sokol Šenov a šenovští starší žáci, kteří hrají volejbal za VK Ostrava, potažmo za ZŠ Šenov. Naše „Sokolky“ obdržely cenu hlavně za to, že
nás mimo jiné úspěšně reprezentovaly na 16. světové
gymnaestrádě v rakouském Dornbirnu, a naši mladí
volejbalisté za to, že na mistrovství ČR 2019 starších
žáků v Hradci Králové vybojovali bronzové medaile.
(pokračování na str. 2)
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Ocenění za reprezentaci města Šenov za rok 2018–2019
(pokračování ze str. 1)
Také společně, tentokrát na druhém místě, se
umístili člen kynologické organizace Šenov pan Jiří
Basista a stolní tenista Daniel Košťál, který toho
času působí v havířovském klubu SKST. Pan Basista obdržel ocenění mimo jiné za to, že se stal se
svou fenkou německého ovčáka Abrou Erigo vítězem
mnoha závodů (1. místo na mistrovství Slovenska,
1. místo na mistrovství Polska, 2. místo na mistrovsví
ČR atd.) a Daniel Košťál za to, že je v současné době
považován za jednoho z největších talentů českého
stolního tenisu vůbec (z širokého výčtu medailových
úspěchů jmenujme alespoň 1. místo z žebříčkového
turnaje 24 nejlepších hráčů ČR či 1. místo ve čtyřhře
na turnaji Egypt open).
No a teď fanfáry… Vítězem naší ankety pro roky

2018 a 2019 se stal šenovský Jakub Tvardek, který
působí v klubu Škola Taekwon-Do ITF Karviná. Tento nadmíru talentovaný mladík není oceněn v naší
anketě poprvé. Letos si titul nejúspěšnějšího šenovského sportovce vybojoval hlavně za to, že se stal Mistrem Evropy ve speciálních technikách na 25. mistrovství Evropy juniorů v italském Rimini nebo také
za zisk bronzové medaile v kategorii sportovní boj na
13. mistrovství světa juniorů v běloruském Minsku.
Všem oceněným ještě jednou gratulujeme! A ač
je sport jako takový v současné době bohužel utlumen, úcta a obdiv k našim šenovským reprezentantům utlumeny rozhodně nejsou. Ba právě naopak.
Děkujeme!
Za sociální a volnočasovou komisi Martin Vaculík
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ZÁSAHY – INFORMACE – ZPRAVODAJSTVÍ
Přímé tel. číslo:
PČR Vratimov:
Tísňová linka:

604 128 113
604 127 288
156, 158

E-mail:
Http:

8. 10. – Strážníci provedli kontrolu ulice Pod Čechem, kde se měla pohybovat podezřelá osoba, která
nahlížela do přilehlých zahrad. Dle popisu se jí podařilo zajistit o několik ulic dál. Provedenou lustrací
zjištěno, že se jedná o závadovou osobu, která byla
vykázána z místa.
8. 10. – V centru města na ulici Hlavní byl nalezen mobilní telefon, který předal poctivý nálezce strážníkům, těm se podařilo zjistit jeho majitele
a ztracený mobil mu byl navrácen.
12. 10. – Na silnici I/11 ve večerních hodinách
došlo v místě zúžení, kde probíhá rekonstrukce k dopravní nehodě (foto č. 1) mezi dvěma vozidly. Na
místě zasahovaly všechny složky IZS. O účastníky
nehody se postarali přivolaní zdravotníci. Silnice
z důvodu nehody byla v obou směrech zcela neprůjezdná, strážníci tak ve spolupráci s policií museli
odklánět dopravu po objízdných trasách.

foto č. 1
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13. 10. – Po vydatných deštích došlo k zatopení několika polí, zahrad, objektů a také k vyvrácení
stromů. V tomto případě (foto č. 2) zasahovali hasiči
na ulici Na Hrázkách.

foto č. 2
16. 10. – Na silnici I/11 ve večerních hodinách
opět došlo v místě zúžení, kde probíhá rekonstrukce,
k poškození několika vozidel, která dostala v daném
úseku defekt. Věc šetří Policie ČR.
Nejedná se o první případy, kdy zde došlo k poškození vozidel nebo k dopravní nehodě.
18. 10. – Jako dočasné parkovací místo svého vozidla „vraku“ (foto č. 3) si zvolil na ulici Březová jeho
prozatím neznámý vlastník.
Po provedení dalších kroků ze strany města bude
po zákonné lhůtě z místa vrak odstraněn a vzniklé
náklady budou následně vymáhány po jeho vlastníku.
(pokračování na str. 3)
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19. 10. – V části Podlesí došlo k požáru uskladněného materiálu u jednoho z rodinných domů. Požár
likvidovalo několik jednotek HZS. Co bylo příčinou
požáru, se vyšetřuje.
19. 10. – V odpoledních hodinách byl strážníky
zjištěn pohyb podezřelé osoby na ulici U Mlýna. Následnou lustrací bylo zjištěno, že se jedná o závadovou osobu s bohatou trestní minulostí, která byla
vykázána z místa.

(pokračování ze str. 2)

UPOZORNĚNÍ

foto č. 3

Z důvodu zamezení šíření onemocnění COVID-19
je pro veřejnost uzavřena služebna MP Šenov. Jako
doposud mohou občané strážníky kontaktovat telefonicky na čísle 604 128 113 nebo e-mailem: mpolicie@
mesto-senov.cz.
M. Kretek, velitel MP

PREVENCE
Do MŠ Lipová a MŠ Lapačka v Šenově zavítali
strážníci Městské policie.
Děti zaujatě poslouchaly a zvládly s přehledem
takové situace jako přecházení vozovky nebo chůzi po
silnici bez chodníku.
Strážníci dětem také ukázali vybavení městské
policie, lékárničku nebo alkohol tester a ty nejodvážnější si vyzkoušely i pouta.
Těšíme se na další setkání s dětmi ve školce i na
ulicích Šenova.

Šance pro rodiče s dětmi – projekt „Rozjeď se na trhu práce“
Čeká vás návrat do zaměstnání po rodičovské dovolené? Nebo jste v evidenci ÚP a máte alespoň jedno dítě do 15 let věku?
Buďte úspěšní nejen jako rodiče, ale také ve svém pracovním životě! V tom vám pomohou profesionálové z našeho projektu.
Můžete využít pracovní diagnostiku, individuální poradenství, kurzy související s hledáním zaměstnání, rekvalifikaci, PC kurz, ŘP sk. B nebo kondiční jízdy.
Veškeré aktivity v projektu jsou financovány z ESF, pro účastníky jsou tedy zcela ZDARMA!
Kontakty: REKVAL, s.r.o., www.rekval.cz, tel: 553 871 113, 739 227 247, e-mail: info@rekval.cz, přihlášení je možné do 31. 12. 2021.
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Knihovna & Šenovské muzeum

Z důvodu Nařízení vlády informujeme naše příznivce, že knihovna i muzeum je ode
dne 22. 10. 2020 uzavřena. Zároveň se omlouváme, že naše webové stránky jsou v rekonstrukci. Novinky a aktuality budou uveřejněny na stránkách města Šenov a na facebooku. Také chceme všechny čtenáře a příznivce ubezpečit, že avizované oslavy 100 let
knihovny (viz. pozvánka) se uskuteční! Vzhledem k stávající situaci bude DEN A HODINA konání zveřejněna (viz. zvýrazněné). Děkujeme za pochopení.
Simona Slavíková

Šenovský fotbal informuje

Starší žáci

Mladší žáci

Mladší přípravka
22. 9. 2020 SK Šenov U9 – Klimkovice U9 2:21
(0:14)
24. 9. 2020 SK Šenov U9 – Vratimov U9 9:8
(2:3)
(pokračování na str. 5)
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Šenovský fotbal informuje
(pokračování ze str. 4)

Starší přípravka
16. 9. 2020 SK Šenov U11 – Vratimov U11 6:7
(5:3)
23. 9. 2020 SK Šenov U11 – Pustkovec U11 9:9
(4:9)
7. 10. 2020 SK Šenov U11 – Krásné Pole U11
23:3 (10:2)
Zápas měl jednoznačný průběh. I když se soupeř
snažil, naši hráči měli trvalou převahu, kterou potvrdili i gólově. Výhra byla zasloužená, ale pořád je na
čem pracovat. Náš tým ještě musí zlepšit přihrávky,
obrannou činnost a celkově hrát více kolektivně.

Mladší žáci
15. 9. 2020 SK Pustkovec ml. žáci – SK Šenov
ml. žáci 4:2 (1:1)
Mladší žáci SK Šenov nastoupili k dalšímu zápasu, tentokrát na hřišti Pustkovce. Po dvou výhrách
jsme byli optimisticky naladěni a čekali jsme, že opět
zvítězíme. V 1. poločase kluci podali slabý výkon, ve
2. poločase se náš výkon trochu zvedl, ale nestačilo
to. Náš tým pravděpodobně soupeře podcenil, nedokázali jsme proměnit ani stoprocentní šance, dokonale jsme se přizpůsobili stylu soupeře, měli jsme
špatný pohyb, dopustili jsme se spousty nepřesností
a po chybách jsme dostali góly z brejků. V předchozích zápasech jsme podali výborné výkony, dnes jsme
ale zaslouženě prohráli.
11. 10. 2020 Baník Ostrava dívky – SK Šenov
ml. žáci 1:2 (0:2)
V chladném počasí se hrál vyrovnaný zápas. Hráčky Baníku byly o jeden až dva roky starší, takže
měly převahu v osobních soubojích, ale přesto se nám
podařilo v první půli dát 2 branky, spoustu dalších
šancí se nám ale nepodařilo proměnit, protože soupeřky obětavě bránily. Ve 2. poločasu domácí hráčky
přidaly na důrazu a měly mírnou převahu, snížily na
1:2, měly i další příležitosti, ale naše výborná obrana
v čele s brankářem odolala. Náš tým hrozil z protiútoků, ale žádný jsme nedokázali proměnit v gól. Díky
bojovnosti a nasazení jsme nakonec 3 cenné body získali.

Starší žáci
12. 9. 2020 SK Šenov st. žáci – TJ Klimkovice
st. žáci 6:2 (1:1)
Starší žáci SK Šenov nastoupili k dalšímu domácímu zápasu. První poločas byl opatrný, ani není divu,
když polovina hráčů soupeře byla výškově kolem 180
– 185 cm a naše polovina hráčů byla kolem 155 – 160
cm… Proto byla znát i naše opatrnost v osobních soubojích – hlavně kvůli obavám ze zranění. Přesto jsme
měli od začátku zápasu více šancí my. První gól jsme
dali asi po 10 minutách, a kdybychom v prvním poločase dali celkem 4 góly, tak by se nikdo ani nedivil.
Smůlou pro nás bylo, že asi 4 minuty před koncem

poločasu jsme po zbytečné chybě dostali z protiútoku
gól na 1:1, a tak skončil i 1. poločas. Ve druhé půli
jsme soupeře jasně přehráli a celkově jsme zvítězili
vysokým rozdílem 6:2.
20. 9. 2020 TJ Sokol Hrabová st. žáci – SK Šenov st. žáci 4:11 (2:5)
První poločas byl zpočátku vyrovnaný, naši kluci
působili ospalým dojmem, soupeř bránil na své polovině, naši kluci byli nuceni hrát do plných, a proto
byl ve 20. minutě stav 1:1. Potom udělal trenér změny v sestavě a po parádních akcích do prázdné branky kluci zvýšili na 1:5 v náš prospěch, pak po chybě
v obraně soupeř snížil na 2:5, a tak skončil 1. poločas.
Ve druhém poločase jsme posílili útok, zlepšili pohyb,
zpřesnili hru a brzy to bylo 2:8 pro nás. Od této chvíle jsme měli zápas pod kontrolou. Soupeři došly síly
a zápas se už jen dohrával. Škoda mnoha neproměněných šancí a také drobných chyb v obraně. Přesto si
diváci přišli na své, zápas skončil hokejovým výsledkem 4:11 v náš prospěch.
7. 10. 2020 SK Šenov st. žáci – TJ Sokol Dolní
Lhota st. žáci 7:8 (1:6)
I když jsme naše hráče motivovali, aby hned od
začátku hráli aktivně, hned v 1. minutě jsme dostali
zbytečný gól. Sice jsme hned vyrovnali, ale po hrubých chybách to bylo po několika minutách hrozivých
1:4. Soupeř nás přehrával, naši kluci dělali šílené
chyby v obraně i v útoku, kazili přihrávky, prohrávali
osobní souboje. Až kolem 20. minuty se naši hráči
začali zlepšovat a oblehli branku soupeře, ale všechny šance spálili. Soupeř nás pak ještě ze dvou brejků
potrestal góly a první poločas skončil debaklem 1:6.
Soupeř postupně fyzicky odpadával a najednou jsme
jej začali přehrávat. Hrálo se jen na polovině soupeře,
který začal zdržovat. Najednou to bylo 4:6, ale opět
po chybě jsme dostali gól. Kluci znovu zabojovali, těsně před koncem snížili na 6:7, a když vyrovnání viselo ve vzduchu, opět nám utekl útočník hostů a bylo
rozhodnuto. Sice jsme v poslední minutě snížili na
7:8 a v nastavení mohl Lukáš vyrovnat, ale bohužel
se tak nestalo. Zatímco v 1. poločase hráli naši kluci
velmi špatně, ve 2. poločase podali heroický výkon, za
který byli trenérem i vedoucím mužstva pochváleni.

Muži
25. 9. 2020 TJ Sokol Řepiště – SK Šenov 0:2
(0:0)
Sestava: Král – Košťál, Beránek, Pinkava, Svoboda – Stehlík, Vrbacký, Nguyen, Račko – Hruška,
Klimša M.
Náhradníci: Zorychta – Špak, Smetana, Měrka,
Viktorini, Šebesta
Jeli jsme k soupeři, který byl v tabulce pod námi o
pár bodů. Od začátku jsme byli lepším týmem, jen se
nám to nedařilo potvrdit vstřelenou brankou. Během
první půle jsme zahodili asi 7 vyložených šancí. Klukům stále chybí klid a jistota a především finální při(pokračování na str. 6)
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Šenovský fotbal informuje
(pokračování ze str. 5)
hrávka. Šance si dokážeme vytvořit, ale to proměňování je katastrofální. Díky tomu skončil poločas 0:0.
Ve druhém poločase se domácí trochu více osmělili
a začali našeho brankáře lehce testovat. Každopádně
jsme měli stále mírnou převahu. V 57. minutě jsme
zahrávali rohový kop a Pinkava i s trochou štěstí
dostal míč za brankovou čáru a vedli jsme 0:1. Kluci
se trochu uklidnili, ale stále to nebylo ono. Soupeř
začal pomalu zvyšovat tlak a hnát se za vyrovnáním.
To nám nahrávalo, jelikož se ještě více objevoval prostor pro rychlé brejky. A že jich i ve druhém poločase
bylo... Ujal se až brejk v 85. minutě, kdy po levé
straně utekl Vrbacký a prudkou střelou překonal domácího brankáře. Stav 0:2 v náš prospěch vydržel až
do konce. V závěru nás ještě podržel brankář, kdy
během závěrečného náporu domácích vytasil několik
skvělých zákroků.
8. 10. 2020 SK Šenov – TJ Sokol Dolní Lhota
3:6 (2:4)
Muži SK Šenov nastoupili k dohrávce utkání, které se mělo hrát před 14 dny, ale kvůli nezpůsobilému
terénu bylo odloženo. Soupeř z Dolní Lhoty byl před
zápasem favoritem. Přesto hned v úvodu náš tým
vstřelil branku po chybě hostujícího gólmana. Bohužel, po individuálních hrubých chybách soupeř otočil
výsledek na 1:3. Pak po rohovém kopu muži SK snížili, ale těsně před přestávkou hráči soupeře zvýšili
rozdíl o 2 branky. Po přestávce tempo hry polevilo,
ojedinělé šance byly na obou stranách, ale dlouho se
skóre neměnilo. Nakonec soupeř po pěkné akci přidal

další gól, domácí tým ještě snížil, ale poslední slovo
patřilo hráčům Dolní Lhoty. Soupeř potvrdil své kvality a zaslouženě vyhrál.
10. 10. 2020 SK Hrušov – SK Šenov 2:3 (1:2)
Komentář trenéra mužů:
Dnešní sestava byla opět pozměněná, a to proto,
že nám chyběli 3 hráči ze základní sestavy a že další
3 hráči byli zraněni. Se škvárovým hřištěm Hrušova
jsme se vypořádávali velmi špatně. Na hráčích soupeře bylo vidět, že jsou na škvárové hřiště zvyklí, a tak
se hned v úvodu ujali vedení. Soupeř jen nakopával
balóny dopředu, ale tam byla naše výborná obrana.
Po 13 minutách jsme se zlepšili a dali gól na 1:1. Zápas se hrál nahoru a dolů, protože nakopávané míče
byly jedinou možností, jak se vypořádat s nerovným
terénem.
Před přestávkou jsme dali gól na 1:2, což značně
poznamenalo domácí hráče, protože se domnívali, že
to byl ofsajd. Hlavní rozhodčí ale rozhodl, že ofsajd
nebyl, a gól tak platil. Ve 2. poločase jsme hru kontrolovali a soupeře jsme k ničemu nepustili až do 65.
minuty, kdy domácí celek Hrušova srovnal na 2:2.
Díky naší vůli po vítězství jsme strhli vedení v 71.
minutě na naši stranu a výsledek 2:3 jsme udrželi až
do konce zápasu.
Domácí Hrušov nás ještě v posledních 5 minutách zatlačil a několika střelami ohrožoval naši branku, ale zásluhou výtečných zásahů našeho gólmana
a obrany jsme tlak ustáli a zaslouženě vyhráli.
Tím chci všem hráčům poděkovat za bojovnost
a přístup k zápasu.

Jak asi všichni víte, šenovský fotbal má v současnosti neplánovanou přestávku,
koronavirová epidemie přerušila od poloviny října všechny soutěže. Bohužel, fotbalové týmy SK Šenov nemohou ani trénovat, vypadá to, že se podzimní sezóna již nedohraje…

Činnost samosprávy
46. schůze rady města dne 29. 9. 2020 mimo
jiné:
n vzala na vědomí zprávy příspěvkových organizací Základní školy Šenov a Základní umělecké
školy Viléma Wünsche
n schválila Zásady zřizování věcných břemen
omezujících vlastnické právo města Šenov a pravidlo pro stanovení náhrad za omezení užívání nemovitostí s účinností od 29. 9. 2020
n schválila uzavření darovací smlouvy mezi
dárcem – firmou Liberty Ostrava a.s. a obdarovaným městem Šenov na finanční dar ve výši 150
tisíc Kč
n schválila rozpočtová opatření č. 21 – 22/2020
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n rozhodla o přijetí účelové dotace ve výši 100
tisíc Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního „Programu na podporu poskytování
sociálních služeb pro rok 2020“
47. schůze rady města dne 19. 10. 2020 mimo
jiné:
n schválila předloženou zadávací dokumentaci
podlimitní veřejné zakázky na služby zadávané ve
zjednodušeném podlimitním řízení „Svoz a likvidace odpadu pro město Šenov – sběrný dvůr“
n schválila předloženou zadávací dokumentaci
pro výběr zhotovitele stavebních prací na veřejnou
zakázku „Zateplení 1. pavilonu ZŠ Šenov“ tajem.

MěÚ informuje / Život ve městě

Evidence obyvatel
V měsíci listopadu 2020 oslaví významná
životní jubilea tito šenovští občané
BARÁK BOHUSLAV
BEDNÁŘ JAROSLAV
BOČKOVÁ MARTA
DOBEŠOVÁ MILADA
DŽOPKO MIROSLAV
FIKÁČKOVÁ BEDŘIŠKA
FISCHER BOHUSLAV
FOLVARČNÁ ZDENKA
GAZDÍKOVÁ ŠÁRKA
HARAŠÍMOVÁ MARIE
HRABCOVÁ MARIE
HRUŠKA STANISLAV
KOLLÁROVIČ LUDVÍK
KÖSSLER ALEXANDER
KUBÍK JÁN
PLOCKOVÁ EVA
POMAJBÍKOVÁ ZDEŇKA
RINGOŠOVÁ ZDEŇKA
RYŠKA LEOPOLD
SEDLAŘÍK OLDŘICH
SLÍVA JAN
STANICZKOVÁ JANA
ŠLACHTOVÁ ALENA
URBANEC OTAKAR
VACÍKOVÁ EVA
VAŠÍČEK VÁCLAV
WALKOVÁ JARUŠKA
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

Kalendář města Šenov
na rok 2021
Kalendář města Šenov si můžete zakoupit na podatelně Městského úřadu
za cenu 40 Kč. Mimo jiné v něm naleznete termíny akcí šenovských spolků,
organizaci nového školního roku a strukturu úřadu s kontakty.
I. Sommerlíková / SO

NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA
Jakub Kubina; Ema Lampartová;
Pavel Velčovský; Matouš Kyška;
Matyáš Kolomber; Josef Marciš;
Viktorie Charbuská
K narození děťátka rodičům
srdečně blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE
Dana Spratková; Ludmila Ryšková;
Štěpán Nenička; Jindřiška Škutová;
Čestmír Durák; František Muroň;
Anna Pěkníková
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou
upřímnou soustrast.
T. Klimasová / SO

S hlubokým zármutkem oznamujeme,
že nás dne 10. 10. 2020 navždy opustila
naše milovaná manželka, maminka,
babička a prababička, paní

Jindřiška Škutová
Manžel Ladislav
a dcery Yvetta a Liběna s rodinami

OSUD JE OBČAS VELMI KRUTÝ, NEVRÁTÍ, CO
JEDNOU VZAL,
ZŮSTANOU JEN VZPOMÍNKY A V SRDCI VELKÝ
ŽAL
DNE 17. 10. 2020 UPLYNUL 1 SMUTNÝ ROK,
KDY OD NÁS ODEŠEL MILOVANÝ MANŽEL,
TATÍNEK A DĚDEČEK, PAN

JOSEF KOLÁČEK
ZÁROVEŇ S NÁMI VZPOMEŇTE DNE 16. 12. 2020
NA 1. SMUTNÉ VÝROČÍ, KDY JSME SE MUSELI
ROZLOUČIT S MILOVANOU MAMINKOU, BABIČKOU
A PRABABIČKOU, PANÍ

BOŽENKOU SUCHÁČKOVOU
MOC NÁM CHYBÍTE.
S LÁSKOU VZPOMÍNAJÍ
DÁŠA A JITKA KOLÁČKOVY.
DĚKUJEME VŠEM ZA TICHOU VZPOMÍNKU.

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.
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Komunální odpad 2020
beton, omítka, kachličky, zemina, kamení,
keramické střešní tašky, asfaltová lepenka,
izolační materiály, azbest, skelná vata, umaLISTOPAD: od 12. do 13. 11. – Pod Kři- kart, sádrokarton … pneumatiky.
žovatkou, křiž. Petřvaldská x V Družstvu,
Okružní
Svozové dny separačních nádob

Samostatně přistavované
kontejnery (VOK)

PROSINEC: nepřistavují se

*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 do 19. 12. 2020
Po, Pá:
14.00 – 17.45 hod.
St:
12.00 – 19.00 hod.
So:
9.00 – 12.00 hod.
l objemné odpady z domácností;
l elektro, baterie, monočlánky;

LISTOPAD – PROSINEC 2020
10. 11., 8. 12. 2020 PLAST
12. 11., 10. 12. 2020 PAPÍR
BIO lichý týden v pátek (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

l EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika bez rozdílu velikosti);

10. 11., 8. 12. 2020 PLAST
12. 11., 10. 12. 2020 PAPÍR
l vyřazená kompaktní úsporná svítidla,
zářivky, výbojky;
BIO sudý týden ve čtvrtek
l nebezpečné složky komunálních odpa- (12. 11., 26. 11.)
dů od občanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy a obaly znečištěné od barev …);

Datyňská, Šenovská

17. 11., 15. 12. 2020 PLAST

l jedlé oleje a tuky (uložit vždy do uza19. 11., 17. 12. 2020 PAPÍR
vřených obalů nejlépe plastových lahví.
BIO* sudý týden v úterý (10. 11.,
U olejů a tuků z kuchyní není nutné odstranit z přepálených tuků rozptýlené zbytky);
24. 11.)
l separovaný odpad (sklo, papír, plasty);
Březová, Dlouhá, Do Dědiny, Dolní,
K Hájence, K Potoku, K Trati, Lesní, Na
l bio / tráva, listí, měkké části rostlin;
Sedlácích (č. p. 369, 669, 25, 219), Na
l větve na štěpkování;
Výspě, Nad Olšinou, Nová, Osadní, Pel oděvy, obuv a textil;
třvaldská – od ulice V Družstvu směr
l dřevo (odřezky z masivního dřeva, dře- Petřvald, Pod Šodkem, Provaznická, Rolní,
věné obaly, trámy, desky, prkna, OSB des- Smrková, Stará cesta, Stará petřvaldská,
ka, překližka; rozměr do 2m x 0,8m x 0,8m), Strmá, Škrbeňská, Těšínská (BIO* levá
nábytkové dřevo (v rozloženém stavu, niko- strana od rondelu směr Havířov), Topolová, U Garáží, U Mlýna, U Panelárny,
liv celé, např. skříně apod.).
U Rybníků, V Družstvu, V Poli, V Úvozu,
Nejsou přijímány odpady vzniklé ze Záblatí,
stavební činnosti – např. cihly, drobný
(pokračování na str. 9)
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Komunální odpad 2020
(pokračování ze str. 8)

24. 11., 22. 12. 2020 PLAST
26. 11., 24. 12. 2020 PAPÍR
BIO* sudý týden v pondělí
(9. 11., 23. 11.)

INFORMACE
Víte, že sešlápnutím PET lahví a kartonu
ušetříte při vyhazování až šedesát procent
objemu popelnic?

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
Pokud ne, naučte se to. Umět správně tříHavířov, U Alejského dvora, U Kaple,
U Školky, U Zahrádek, Úzká, Vilová, Vrác- dit jednoduše nestačí. Je potřeba ho umět do
lavská (BIO*od benziny po ul. Na Far- popelnic i šikovně umístit.
ském), Za Pomníkem, Zámecká, Ztracená
Efektivnější svoz, méně nepořádku okolo
popelnic a lepší využití odpadu.

17. 11., 15. 12. 2020 PLAST
19. 11., 17. 12. 2020 PAPÍR

BIO* sudý týden v pondělí
(9. 11., 23. 11.)
Lipová, Sokolská

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

UPOZORNĚNÍ

24. 11., 22. 12. 2020 PLAST
26. 11., 24. 12. 2020 PAPÍR
BIO* sudý týden ve středu
(11. 11., 25. 11.)

V prosinci 2020 a lednu 2021
bude svoz komunálních odpadů
(zelené nebo plechové popelnice) ve
městě Šenov, zajišťovaný společK Haltýřům, Na Hrázkách, Vráclavská ností OZO Ostrava s.r.o., probíhat
(BIO* od ul. Na Farském po ul. Ke Stat- následovně:
ku)

n svoz dne 25. 12. – bez omezení, jako
by se jednalo o všední den;

Po posledním svozu v listopadu nán 53. týden (28. 12. až 3. 1.) – řádný
dobu na BIO, prosím, uschovejte. Svoz
těchto nádob bude pokračovat příští svoz dle daného svozového týdne (lichý týden);
rok opět od měsíce dubna.
n 1. týden 2021 (4. 1. do 10. 1.) – svoz
V případě, že budete potřebovat
všech
popelnic (sudý i lichý týden);
v zimních měsících odložit BIO odpad,

n 2. týden 2021 (11. 1. do 17. 1.) – řádbude ve sběrném místě na ul. Na Sedlácích k dispozici velkoobjemový kontej- ný svoz dle daného svozového týdne (sudý
týden).
ner.
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OZNÁMENÍ o odečtu stavu vodoměrů
Oznamujeme vám, jakožto provozovatel vodovodů a kanalizací ve městě Šenov, zásobující odběratele pitnou vodou z:
– VODOJEMU „LAPAČKA“ (Šenov–Lapačka)
– VEŘEJNÉHO VODOVODU „VOLENSTVÍ“ (ul. Václavovická)
– VEŘEJNÉHO VODOVODU „ŠENOVSKÁ“ (ul. Datyňská)
– VEŘEJNÉHO VODOVODU „DO DĚDINY“ (ul. Do Dědiny)
a zajišťující realizaci odvádění odpadních vod odběratelům zásobovaných pitnou vodou z vlastní studny:
– KANALIZACÍ ŠENOV – JIH
– KANALIZACÍ ŠENOV – SEVER
– KANALIZACÍ U ALEJSKÉHO DVORA,
že ve vašem rodinném domě (nebytovém prostoru, chatce, bytě) bude proveden odečet stavu vodoměru(ů) ve dnech 4. a 5. prosince 2020 (tj. pátek a sobota) v době
od 8.00 do 16.00 hod. V průběhu této doby je nutno vyčkat pracovníka MěPOS,
příspěvková organizace, který je povinen se vám legitimovat firemním průkazem. Zpřístupnění je možno zajistit i prostřednictvím sousedů, za jejichž přítomnosti
bude odečet proveden a tito podepíší odečtený stav měřidel.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Správnost odečtu musí být vždy potvrzena podpisem ať již vlastníka nebo souseda
(viz výše). Je ve vašem zájmu zkontrolovat stav počítadla vodoměru, aby tento odpovídal stavu uvedenému na odečtovém formuláři. Není-li umožněn odečet skutečného
stavu měřidla, bude provozovatel při vyúčtování postupovat v souladu s Vyhláškou MZ
číslo 428/2001 Sb. k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění.
K reklamaci nesprávně uvedených a podepsaných odečtů se nebude přihlížet.
Telefonicky se odečty vodoměrů nepřijímají!
Konečná uzávěrka všech odečtů je 9. prosince 2020 (čtvrtletní odečet). Po tomto datu
již odečty nebudou 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

Příspěvek na čipování psa – jen do konce letošního roku!
Dle rozhodnutí rady města ze dne 14. 1. 2020 se vyplácí držiteli psa příspěvek na čipování psa ve výši 300 Kč za následujících podmínek:
držitel psa:
– předloží osobně potvrzení o čipování psa (očkovací průkaz) a číslo čipu
– nemá dluh na poplatku ze psa k 31. 12. 2019
– má uhrazen poplatek ze psa na rok 2020.
V případě, že máte nahlášenou e-mailovou adresu pro zasílání složenek na poplatky, můžete očkovací průkaz naskenovat
a poslat z nahlášeného e-mailu na: jstixova@mesto-senov.cz, včetně bankovního účtu, kam se má příspěvek zaslat.
Pokud nahlášenou e-mailovou adresu nemáte, bude příspěvek vyplacen v hotovosti na finančním odboru MěÚ Šenov
v úředních hodinách.
Tento příspěvek se vyplácí jen do 21. 12. 2020.
FO / Ing. J. Štixová
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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,
registrační číslo CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014731
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 služeb, 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

inzerce
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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.
Od záři poskytujeme i služby společnosti ZÁSILKOVNA.
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
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ZŠ Šenov informuje

Vážení rodiče, příznivci školy, milí žáci,

vzhledem k současnému dění se pro nás stalo opět
velmi aktuálním téma distanční výuky. Jelikož jde
o citelný zásah do života mnoha z vás, chtěli bychom
vám na úvod zprostředkovat dva pohledy na danou
situaci. Doufáme, že v textech kolegů najdete užitečné informace a věříme, že i jejich celkové vyznění je
veskrze optimistické.

Distanční výuka na druhém stupni
Nepříjemné tušení z počátku školního roku, že
pravděpodobnost distanční výuky v letošním školním
roce není úplně nulová, se stalo realitou a žáci i učitelé se od kateder opět přesunuli za monitory počítačů, displeje tabletů a mobilních telefonů.
Na jaře přišla distanční výuka jako blesk z čistého
nebe, ale troufáme si říct, že jsme se s novou situací
vyrovnali se ctí. V řádu několika málo hodin po uzavření škol vznikl výukový „Koronaweb“, na kterém
učitelé sdíleli výukové materiály, testy apod. Z nostalgie jsme si web zakonzervovali, a pokud si chcete
(z nějakého nepochopitelného důvodu) na tuto dobu
zavzpomínat, koukněte se na https://korona.zs-senov.
cz/.
Covid nám toho dost vzal, ale musíme mu připsat
i určité zásluhy. Takového pokroku, jakého dosáhli
kantoři na naší škole za poslední půlrok, se nepodařilo dosáhnout za několik předchozích let. Stejně jako
naučila nouze Dalibora houslím, dokázal „koronáč“
rapidně zvýšit informační gramotnost našich pedagogů, což se promítá i do způsobu aktuální distanční
výuky.
Na II. stupni nyní používáme platformu Google
Classroom (Učebna), kde každý učitel zrcadlí už od
září svůj předmět. Žáci mají založen školní účet, prostřednictvím něhož vidí pouze své vlastní předměty.
Google Classroom je interaktivní prostředí, v němž
může žák s učitelem a spolužáky komunikovat prostřednictvím veřejného i soukromého chatu, stejně
tak lze využít online živé komunikace pomocí integrované aplikace Meet. Žáci zde rovněž odevzdávají
práce, získávají hodnocení i zpětnou vazbu.
Při online výuce jsou efektivně využíváni i naši
asistenti pedagogů, kteří vytvářejí vlastní místnosti,
kde se věnují žákům, jenž potřebují vlastní tempo.

V případě problémů s připojením k internetu řešíme tuto situaci individuálně. Distanční výuka je letos
již zakotvena v zákoně, proto učitelé nemohou tolerovat případnou neúčast na výuce, ale dle dosavadních
zkušeností nás tento problém v současnosti netrápí.
Pevně věříme, že tomu tak bude i nadále. Mnohem raději bychom se ale v co možná nejkratší době
vrátili k běžné kontaktní výuce, protože se nám už po
vašich ratolestech stýská…
Mgr. A. Vajda

Distanční výuka na prvním stupni
Opět se potkáváme ve virtuálním prostoru našich
domácností. Zdravíme se z dětských pokojů, obýváků
a pracoven a zkoušíme najít společnou cestu, jak žákům co nejlépe zprostředkovat učivo při distanční výuce. Využíváme online přístupy pro výuku a hledáme
co nejvhodnější způsoby komunikace a interakce.
Vám rodičům a rodinným příslušníkům patří velké poděkování za vzájemné pochopení a za spolupráci
v nelehkých podmínkách. Bez Vaší pomoci bychom
tuto neobvyklou situaci nezvládali, a to zejména
u dětí na prvním stupni. I ony si zaslouží obrovskou
pochvalu za svou zodpovědnost a rychlé seznamování s IT technikou. Počítač je teď pro nás nástrojem
pro učení, procvičování a upevňování znalostí. Ani
sebelepší technika nám ale nenahradí povídání ve
třídě, úsměvy, hlasité i tiché napovídání, čtení emocí
a potřeb, prosíme proto o Vaši podporu distanční výuky. Společně nám to půjde lépe, společně nás to bude
těšit a společně to zvládneme.
Děkujeme. ZŠ – Šenov Mgr. Veronika Lasoňová

Co jsme ještě stihli, než nastala distanční
výuka???
Akce školní družiny – Dravci
Asi desítku dravců předvedl sokolník Jaroslav Oszelda ve středu 24. 9. 2020 dětem z obou školních
družin Základní školy v Šenově. Veselou formou se
školáci dozvěděli základní informace i zajímavosti
z říše ptáků, které si následně ověřili vyplněním zábavného kvízu.
Za ŠD Silvie Valová
(pokračování na str. 14)

Dravci
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Školství

ZŠ Šenov informuje
(pokračování ze str. 13)

Ptačí svět
Ve čtvrtek 1. října probíhalo vyučování dětí z 2. D
netradiční formou. Paní učitelka PaedDr. Kozáková
Antónia si připravila pro žáky projekt „Ptačí svět“.
Jeho cílem bylo přiblížit tematiku ze života ptáků
a vyrobit krmítko.
Projekt prolínal všemi předměty. Žáci se seznámili s danými druhy ptáků, zaposlouchali se do jejich
zpěvu, v předmětu „Člověk a svět“ se seznámili s jejich způsobem života a stavbou těla. V českém jazyce
vyhledávali v textu o ptácích různé informace, v matematice počítali slovní úlohy. Potom nastala dlouho
očekávaná chvíle, výroba krmítka z polotovarů. Žáci
s obrovským nasazením zatloukali hřebíky, aby ptáčkům zpříjemnili hladové zimní měsíce. Hotová krmítka už zdobí zahrady dětí.
PaedDr. Kozáková Antónia

Podzim – Karolína P. – 7.B

Ptačí svět

Podzim
S žáky se často účastníme různých výtvarných
soutěží. Zde je výběr několika prací na téma „Roční
období – podzim“. Volba není nikdy lehká, ale všem
soutěžícím budeme držet palce a ostatním děkujeme
za účast.
Mgr. Martina Kozlová

Podzim – Bartoloměj B. – 7.B

Čím budu?

Podzim – Zuzana Č. – 6.D
14 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 11/2020

Aktivity k rozvoji kariérových dovedností v naší
třídě
Každý z nás někdy něčím bude, i když mnozí žáci
V. B o tom ještě nepřemýšlí. Je to pro ně daleká budoucnost. Pro usnadnění výběru škola organizuje aktivity, které mají žáky připravit na to, jak si správně
vybrat povolání.
Koncem září navštívila naši třídu lektorka kariérového poradenství. Asi si myslíte, že je to příliš brzy.
(pokračování na str. 15)

Školství

ZŠ Šenov informuje
(pokračování ze str. 14)

ZOO

My jsme však byli překvapeni, že některé děti už
měly svou kariéru naplánovanou. Přesto se pustily do
práce.

V pátek 2. 10. 2020 se děti ze všech oddělení školní družiny vydaly prozkoumat zoologickou zahradu
v Ostravě. Viděli jsme spoustu zajímavých zvířat –
dlouhonohé plameňáky, nezbedné opičky, malého
hrocha a nechyběli ani legrační sloni a krmení koz
a morčat. Malí i velcí zvládli celou cestu statečně po
svých a s dobrou náladou.
Za ŠD Silvie Valová

Nejdříve se dověděly, co je čeká, o čem si budou
povídat. Reagovaly velmi dobře, nebály se vyslovit
svůj názor. Na tabuli byla napsána slova VOLBA
a POVOLÁNÍ (KARIÉRA). Zpočátku si žáci nevěděli
rady se slovem VOLBA a napadlo je pouze „volba
prezidenta“. Po vysvětlení se rozběhla velmi působivá diskuze, v níž byl společně odtajněn význam obou
slov.

ZOO

Poté následovaly připravené zážitkové aktivity,
při kterých děti zjišťovaly silné stránky své i svých
spolužáků. Některé úkoly zpracovávaly i ve skupinách.
Po dvouhodinovém programu měly děti snad jasno, co člověk potřebuje, aby si dobře vybral povolání,
zhodnotil jeho výhody i nevýhody.
A ohlasy? Katka: „Velmi se mi to líbilo, objevila
jsem nové poznatky o mých spolužačkách“. Lukáš:
„Zjistil jsem o sobě věci, o kterých jsem ani netušil...“.
Mgr. Vladimíra Kravčíková

Dne 18. 11. 2020 oslaví 70. výroční svatby
naši milovaní rodiče, manželé

Milada a František
Dobešovi

Kdysi jste si prstýnek dali
a už je to 70 let,
věčnou lásku jste si slibovali
a ten slib nikdy nevzali jste zpět.
Tak jako kdysi, tak i dnes
Vám v srdci zvony znějí,
spolu s námi štěstí a lásku
k Vašemu výročí Vám přejí.
Vše nejlepší do dalších společných let přejí
děti Jaroslava, Milena a Karel s rodinami

Dne 14. 11. 2020 oslavíme zlatou svatbu,
to znamená 50 let společného života.
Chceme tímto hlavně mladé generaci říci,
že ve dvou se to lépe táhne hlavně v tragických
situacích, které se mohou přihodit, ale pak se zase
těšíte na chvíle pohody a štěstí v rodinném kruhu.

Zahájena stavba dalšího chodníku
a přechodu
V polovině října po zprovoznění rondelu byla
zahájena stavba chodníku podél silnice II/473
Petřvaldská a přechodu pro chodce přes tuto silnici poblíž ulice V Družstvu.
Délka chodníku bude 1 km a bude umístěn
v prostoru zpevněné krajnice, která je již odfrézována.
Na stavbu chodníku byl získán příspěvek ze
Státního fondu dopravní infrastruktury.
Po realizaci stavby dojde ke zvýšení bezpečnosti pěších v dané lokalitě.
Ing. Jan Blažek, starosta

Přejeme všem –
vytrvejte.
Manželé
Jarmila a Pavel
Lipinovi
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MěÚ informuje

Autobusová zastávka Pod Šodkem
Na ulici Těšínská byly městem dle šířkových možností daných pozemků vybudovány dva autobusové zálivy
a přechod pro chodce v blízkosti ulice Pod Šodkem. O této
výstavbě již občané byli informováni v červnovém Oběžníku.
Do těchto zálivů se po kolaudaci přesune autobusová
zastávka Šenov, Pod Šodkem s linkou 418. Stávající autobusová zastávka na stejnojmenné ulici již byla zcela nevyhovující a nebezpečná pro cestující.
Město využilo přesunu autobusové zastávky na ulici Těšínská a již v předstihu vstoupilo do jednání s Krajským
úřadem MSK a koordinátorem dopravy KODIS ohledně obsluhování této zastávky linkami 369, 440, 441 a 446. V měsíci říjnu bylo město krajským úřadem informováno, že od
1. 1. 2021 zde budou tyto linky zastavovat (pravděpodobně
se bude jednat o zastávku na znamení).

Nová zastávka bude přínosem jak pro stávající obyvatele této oblasti, tak i pro nové, kteří již v blízkosti této zastávky budují větší množství nových rodinných domů.
Ing. Tomáš Holuša, místostarosta

Modernizace sportovišť SK Lapačka a SK Relax Škrbeň
Město Šenov je kromě sportovišť u školních zařízení také vlastníkem dalších sportovních areálů.
V minulosti proběhla rekonstrukce sportoviště DTJ
na ulici Pod Školou a v letošním roce pokračovaly
práce směřující k modernizaci dalších sportovišť
v majetku města.

Sportoviště SK Lapačka – asfaltová
plocha/hřiště
Tato plocha již dlouhodobě nesplňuje požadavky
na moderní sportoviště. V loňském roce proběhlo veřejné projednání s občany ohledně úpravy této plochy
v areálu SK Lapačka. Byly prezentovány studie, ke
kterým se občané mohli vyjádřit formou dotazníku,
a dle výsledků z tohoto dotazníkového šetření byly
v roce 2019 zahájeny projekční práce. Rok 2020 byl
ve znamení získávání jednotlivých povolení a vyjádření dotčených orgánů. V srpnu 2020 byla podána žádost o stavební povolení a zároveň byla podána žádost o dotaci na Ministerstvo pro místní rozvoj
(MMR) v rámci programu „Podpora budování a obnovy míst aktivního odpočinku“. Město v tuto chvíli
čeká na výsledky vyhodnocení tohoto dotačního titulu
MMR.

Sportoviště SK Relax
V letošním roce 2020 proběhla modernizace povrchu sportoviště v areálu SK Relax na Škrbeni. Došlo
k návozu potřebné vrstvy ornice a založení nového
trávníku. Tyto práce hradilo město Šenov. Je nutné
také poděkovat členům a příznivcům SK Relax, kteří
se aktivně zapojili formou „brigády“ do realizačních
prací. V příštích letech jsou plánovány další investice
směřující k dalšímu zlepšení tohoto areálu.
Ing. Tomáš Holuša, místostarosta
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