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Sport

Milí spoluobčané,
na přelomu starého a nového
roku se vždy zamýšlíme, jaké bylo
to, co končí a zároveň, co nás čeká.
Rok 2020 byl celosvětově ve
znamení boje proti šíření Covid-19.
Jarní vlnu epidemie jsme hlavně
díky obětavosti dobrovolníků, strachu z šíření nemoci a zodpovědným chováním zvládli i v našem
městě bravurně. Na podzim udeřila nemoc ještě silněji a Covid-19
byl za celý rok potvrzen u více než
320 šenovských občanů.
Bylo omezeno nebo zrušeno konání tradičních akcí jako je Jarmark, Dětský den, setkání jubi-

lantů, vítání nejmladších občánků,
divadelní vystoupení, přednášky
a koncerty, sportovní a další akce.
Děti se více učily z domu, než navštěvovaly školu, což kladlo zvýšené nároky jak na rodiče, tak na
učitele. Všichni jsme se museli
podřídit nouzovému stavu, který
byl opakovaně prodlužován.
Pokles ekonomiky se projevil
i na daňových příjmech města,
které byly a budou nižší oproti minulým rokům. Vzhledem k dobrému hospodaření města a zůstatku
financí z minulých let nemusely
být omezovány služby pro občany
(osvětlení, dopravní obslužnost,
údržba komunikací a zeleně, svoz
odpadu, apod.). Podařilo se dokončit již dříve zahájené investiční
akce – modernizace školního hřiště v centru města, zateplení školy
na Podlesí, oprava sociálního zázemí v budově Radnice, třetí etapa
výměny svítidel veřejného osvětlení za ledková světla.
Z nových akcí proběhla modernizace sběrného dvora, výstavba chodníků a přechodů na ulici
Těšínská. Proběhla rekonstrukce
barokních soch a věžiček, parkoviště a asfaltu na ulici Kostelní.
Probíhá výstavba chodníku na ulici Petřvaldská a rekonstrukce hřiště u školy na Podlesí. Správa silnic provedla rekonstrukci rondelu
a povrchu celé ulice Těšínská. Po
dobu oprav byla značně omezena
a ztížena doprava v celém městě.
Výrazně jsme pokročili v třídění odpadů, kdy domácnostem byly
zapůjčeny nádoby na papír, plasty i bioodpady. Zodpovědně třídit

neznamená jen vhodit odpad do
správné nádoby, ale také rozložit
papírové krabice, zcela sešlápnout
a uzavřít víčkem plastové obaly,
ale především přistavit nádoby
k vývozu, až když jsou téměř zcela
zaplněné. Z elektronické evidence
vývozu vidíme, že mnozí z nás, bohužel, mají nádoby trvale vystaveny u cesty, nebo je vystavují pokaždé k vývozu, i když jsou téměř
prázdné. Však to město zaplatí.
Ano, město to zaplatí, ale na úkor
jiných prací, které nebudou provedeny, třeba asfaltování cest.
Z rozpočtu města byly a budou
podporovány kotlíkové dotace, výstavba domovních čistíren odpadních vod, činnost místních spolků,
sociálně slabé rodiny i senioři.
I přes nepříznivý výhled daňových příjmů města budeme pokračovat v plánovaných investičních akcích – výstavba kanalizace Šutrovina, modernizace hřiště
u školy na Podlesí, rekonstrukce
střechy a zateplení 1. pavilonu
školy v centru města. Pokud bude
vysoutěžena výstavba lávky přes
I/11 za rozumnou cenu, zahájíme
i tuto stavbu.
Na prosincovém jednání zastupitelstva jsem poděkoval všem zastupitelům i zaměstnancům našeho města za práci pro občany. Děkuji i Vám, vážení spoluobčané, že
svými činy a prací činíte z našeho
města dobré místo pro život. Buďme hrdí na to, že jsme Šenováci,
že žijeme ve městě, které se pořád
rozvíjí. Do roku 2021 Vám přeji
zdraví, zdraví, zdraví, ….
Ing. Jan Blažek, starosta města
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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

2. 12. – Znepokojený zákazník pneuservisu se obrátil na strážníky, kdy mělo dojít při přezutí pneumatik k jejich záměně. Nakonec se obě strany dohodly na způsobu řešení.
2. 12. – Zloději se při svých „výpravách“ také zaměřují na veřejně prospěšná zařízení. V tomto případě se jednalo o dálkové plynové potrubí v části
Volenství.
3. 12. – V centru města bylo delší dobu odstaveno osobní vozidlo. Strážníky byl kontaktován majitel, který neměl sebemenší ponětí, kde se jeho vozidlo nachází, celou dobu žil v domnění, že vozidlo má
v servisu.
6. 12. – Muž si chtěl obměnit svůj šatník, proto se
vydal na procházku do Šenova „omrknout“ nádoby na
oděv. Strážníci mu u sběrného dvora „překazili“ jeho
plány, a tak odešel s nepořízenou.
7. 12. – Upozorňujeme vlastníky psů, že jsou plně
odpovědni za případné vzniklé škody způsobené jejich psem. V tomto případě musel majitel psa poškozenému uhradit způsobenou škodu na drůbeži.
7. 12. – Na silnici I/11 došlo ke střetu osobního
vozidla se zvěří. O srnu se postaral myslivec, příčinu
nehody šetří Policie ČR.
8. 12. – Strážnici usměrňovali dopravu na ulici Na
Hrázkách z důvodu nebezpečně nakloněného stromu
o dráty elektrického vedení (foto č. 1). Na místě zasahovali hasiči ve spolupráci s pracovníky poruchové
služby ČEZ.
10. 12. – Sdílená jízdní kola jsou velmi populární,
a ne vždy se vrátí zpět na určená místa. Což se stalo

foto č. 1

E-mail:
Http:

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

foto č. 2
i v tomto případě, kdy jedno takové sdílené kolo (foto
č. 2) bylo „zaparkováno“ na ulici U Nádraží. O jeho
navrácení se pak musí postarat jeho provozovatel,
který podle GPS souřadnic zjistí jeho polohu.

UPOZORNĚNÍ
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. Také nám velmi pomůže,
pokud se Vám podaří vozidlo nebo osoby zaznamenat
např. mobilním telefonem.
Pro veřejnost je stále uzavřena služebna MP Šenov z důvodu zamezení šíření onemocnění COVID-19.
Občané tak mohou strážníky kontaktovat telefonicky
na čísle 604 128 113 nebo e-mailem: mpolicie@mesto-senov.cz.
M. Kretek, velitel MP

PREVENCE SENIOŘI
Preventivní činnost u této cílové skupiny zahrnuje
zejména organizování besed s tematikou bezpečného chování a poradenství o ochraně osobního bezpečí
a majetku. Vzhledem ke stavu a ohrožení starších
osob koronavirem již nemohla od března proběhnout
žádná beseda. Strážníci MP však pomáhali v domově
s pečovatelskou službou s ozonizací vzduchu či převozem dezinfekcí.
Strážníci navštěvují kluby a domov seniorů, kde
upozorňují zejména na kriminalitu, která je často
páchána právě na nich. Součástí těchto besed jsou
i informace o bezpečnosti v silničním provozu, protože
právě senioři se stávají často oběťmi dopravních nehod. Na besedách jsou k dispozici např. různé reflexní prvky i poučení o tom, jak je správně používat.
Již brzy se snad uvidíme!
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Školství

ZŠ Šenov informuje

Vážení a milí čtenáři, rodiče, žáci
a příznivci naší školy,

v předchozím čísle jsme přinesli smutnou zprávu
o úmrtí bývalé paní ředitelky Žofie Bastlové. Pestrý
mix zpráviček ze školy v aktuálním čísle je dokladem toho, že život se u nás během distanční výuky
nezastavil a žáci nadále pracovali, učili se a tvořili
zajímavé projekty. Máme z nich radost a věříme, že
by ji s námi sdílela i bývalá paní ředitelka, která
stála u kořenů dobré tradice školy. Doufáme, že si
ve zprávách od nás také najdete něco, co vás potěší,
a rádi bychom vám touto cestou popřáli úspěšný
a spokojený rok 2021!

Land art
Žáci z 6.C měli zadáno vypracovat tzv. Land
art, kde se mohli inspirovat tvorbou Andyho Goldsworthyho. Land art se stal uměleckým směrem v 60.
letech 20. století v USA. Veškerý materiál k tvoření
nám poskytuje příroda a my k němu přidali naši fantazii.
Helena Sumarová

Dopisy pro seniory
Blíží se čas vánoční, a proto myslíme také na babičky a dědečky. Vánoce jsou svátky lásky, klidu,
pohody a setkávání se s rodinou. Někteří se však
s rodinou nebudou moci setkat. Proto jsme se loni
vypravili do Komunitního domu seniorů v Bartovicích
a do Domu s pečovatelskou službou v Šenově, abychom s dětmi osobně předali vánoční přáníčka.
(pokračování na str. 4)
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Školství

ZŠ Šenov informuje
(pokračování ze str. 3)
Letos to bude bohužel bez návštěvy, avšak přáníčka od žáků ze Základní školy Šenov budou doručena.
:-)
Žáci ZŠ Šenov + Mgr. Martina Kozlová

Výlet do dětství mých rodičů – rok 1989
Cílem tvorby bylo připomenutí si událostí ze dne
17. listopadu 1989. Sametové revoluce, jež vedla
k pádu komunistického režimu. Žáci 8. a 9. ročníku
přemýšleli nad tím, proč bylo pro nás toto datum
důležité a co nám přineslo. Je třeba demokratické
hodnoty hájit i dnes? Na tuto otázku k zamyšlení
přicházely různorodé odpovědi. Žáci pracovali s kombinovanou výtvarnou technikou.
Mgr. Martina Kozlová

Spolupráce s Čínou
Distanční výuka se pro nás pomalu stala rutinou,
přemýšlela jsem proto, jak ji ozvláštnit.
Pro žáky jsem na úterý 24. 11. 2020 připravila
s Martinou Čečotkovou, svou bývalou spolužačkou
z vysoké školy, překvapení. Kamarádka již druhým rokem vyučuje anglický jazyk v Číně, ve městě
Čcheng-tu, provincie S’-čchuan, a byla ochotna vytvořit se mnou tandem na online výuku, které se
účastnili někteří žáci mých skupin angličtiny ze 7.
a 8. ročníků.
Domluveným tématem bylo jídlo, takže jsme žákům v Číně prezentovali naši svíčkovou, na oplátku
jsme se dozvěděli, co je to Hot Pot. K oběma částem
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byly připraveny vhodné aktivity. Na závěr měli žáci
možnost klást vzájemně otázky. Dozvěděli jsme se
jejich oblíbené jídlo, oblíbené ovoce a to, že fastfoody
v Číně jsou spíše pouliční jídlo než řetězce. Studenti
v Číně se zajímali o naše národní jídlo a o to, co nás
na Číně nejvíce zaujalo.
Jsem opravdu ráda, že jsem se mohla s požehnáním paní ředitelky obrátit na mou bývalou spolužačku. Spolupráce byla skvělá. Žáci hodnotili hodinu
vesměs kladně a i přes občasné technické potíže si ji
užili a ze zpětných vazeb je to znát – líbila se jim vzájemná komunikace, aktivita a ocenili výběr tématu.
Mgr. Dagmar Slováková

PODĚKOVÁNÍ
Milí rodiče,
chtěly bychom vám ještě jednou srdečně poděkovat za školné, které jste na jaře věnovali školní družině. Bylo vás opravdu mnoho a my jsme za tento
dar mohly dětem k Vánocům koupit velké množství
dárečků, které si jistě užijí. Děkujeme.
Silvie Valová a vychovatelky

INFORMACE – VYHLÁŠENÍ
DOTAČNÍHO PROGRAMU
PRO SPOLKY
Rada města Šenov na své 52. schůzi dne 24. 11. 2020
schválila dotační program „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2021“. Podrobnější informace
k tomuto programu (kompletní znění dotačního programu,
formulář žádosti a formulář vyúčtování dotace) naleznete
na webových stránkách města Šenov: http://www.mesto-senov.cz/ v sekci Úřední deska, popř. v sekci Aktuality
a Poradna občana/Dotace.
Upozorňujeme, že dle vyhlášeného dotačního programu
maximální výše požadované dotace v jednotlivém případě
(tj. v případě jednoho žadatele) je ve všech třech oblastech
vymezena celkem ve výši 50 000 Kč.
SO/Preinová

MěÚ informuje

Evidence obyvatel
V měsíci lednu 2021 oslaví významná životní jubilea
tito šenovští občané
BEEROVÁ OLDŘIŠKA
DROZDOVÁ DANUŠE
JAHODOVÁ ALOISIE
KAUFMANN JIŘÍ
KÁŇA JINDŘICH
KEMPNÝ LUMÍR
KLIMŠOVÁ LIBUŠE
KLUSKOVÁ ANGELA
KOLÁŘOVÁ ZDEŇKA
KUBINOVÁ ANNA
KUBÍNKOVÁ ZDEŇKA
LIPINOVÁ MIROSLAVA
MATUŠKOVÁ LUDMILA
MOKROŠOVÁ JIŘINA
PAVLUSOVÁ MÁRIA
PEŠEK MILAN
POTYKA PAVEL
PŘEČEK JAROSLAV
PŘEČKOVÁ ANNA
PŘIBYLOVÁ EVA
RAMÍK ZDENĚK
SAMOHÝLOVÁ PAVLA
SAPÍKOVÁ JINDŘIŠKA
SKUPNÍKOVÁ JIŘINA
STAVINOHA JAN
STOLÁRIK JOZEF
STRAKA JOSEF
ŠKUTOVÁ RŮŽENA
ŠPETÍKOVÁ ZDEŇKA
ŠTĚPÁN PAVEL
ŠTRBA PAVEL
TĚLECKÁ MARIE
TOMICOVÁ ZUZANA
TOMISOVÁ JINDŘIŠKA
TVRDÁ LIBUŠE
ULEHLOVÁ MÁRIA
URBÁNKOVÁ LIBUŠE
VAŠÍČKOVÁ DRAHOMÍRA
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 na ohlašovně
(tel. 596 805 938, 596 805 941) nejpozději do uzávěrky
Oběžníku (do 25. dne daného měsíce).
SO / T. Klimasová

NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA
Daniel Mizia, Klaudie Bednářová,
Ondřej Urbaník, Dominik Pinkava
K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE
V MĚSÍCI ŘÍJNU A LISTOPADU
Radovan Přeček, Jaromír Pěgřím,
Žofie Bastlová, Pavel Škoda, Jozef Dudík

V PROSINCI
František Jendřejčík, Anna Zdvořilá,
Jaroslav Lapiš, Jiří Slíva, Irena Tomisová,
Leopold Ryška
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou
soustrast.
T. Klimasová / SO

Dne 15. 1. 2021 uplyne 100 let
od narození paní

Emílie Polákové

bývalé vedoucí prodejny Pramen v Šenově

a 34. výročí od jejího úmrtí.
Taktéž si dne 2. 9. 2021 připomeneme
110 let od narození a 35. výročí od úmrtí
jejího manžela, pana

Bernarda Poláka
Děkujeme všem, kteří jim věnují tichou
vzpomínku.
S láskou a úctou vzpomínají
dcery Marta a Miluše a syn Josef
s rodinami.

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.

Ztráty a nálezy

Aktuální stav nalezených věcí najdete vždy
na našich webových stránkách města Šenov www.
mesto-senov.cz/seznam-nalezenych-predmetu,
případně tel.: 596 805 930.
SO/Sommerlíková
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Komunální odpad 2021
Sběrný dvůr města Šenov
ul. Na Sedlácích
Provozní doba leden 2021
08.01. pátek
09.01. sobota

14.00 – 17.45 hod.
09.00 – 12.00 hod.

22.01. pátek
23.01. sobota

14.00 – 17.45 hod.
09.00 – 12.00 hod.

Odběr a uložení odpadů komunálních:
l objemné odpady z domácností;
l elektro, baterie, monočlánky;
l EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika
bez rozdílu velikosti);
l vyřazená kompaktní úsporná svítidla, zářivky,
výbojky;
l nebezpečné složky komunálních odpadů od občanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy
a obaly znečištěné od barev …);
l 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);
l separovaný odpad (sklo, papír, plasty);
l bio / tráva, listí, měkké části rostlin;
l větve na štěpkování;
l oděvy, obuv a textil;
l dřevo (odřezky z masivního dřeva, dřevěné
obaly, trámy, desky, prkna, OSB deska, překližka

(rozměr do 2 m x 0,8 m x 0,8 m), nábytkové dřevo (v
rozloženém stavu, nikoli celé např. skříně apod.).
Nově je v areálu sběrného dvora umístěn
kontejner na tabulové sklo a kartonový papír.
Nadále 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.
Od 1. 1. 2021 je účinný nový Provozní řád
Sběrného dvora města Šenov ul. Na Sedlácích.
Naleznete jej na webových stránkách města v sekci
odpady.
Od 1. 1. 2021 je účinná Obecně závazná vyhláška města Šenov č. 3/2020 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se
stavebním odpadem na území města Šenov. V souladu s touto vyhláškou již nebudou po městě přistavovány kontejnery na objemný odpad, jak tomu bylo
v minulosti. Tento odpad je možné odložit ve sběrném
dvoře.

Upozornění na novou otevírací dobu
sběrného dvora
od 5. února 2021
Úterý, pátek:
14.00 – 17.45 hod.
Středa:
12.00 – 19.00 hod.
Sobota:
09.00 – 12.00 hod.

Vodné, stočné na rok 2021
Ceny vodného Kč/m3 pro odběratele pitné vody z vodovodu:
bez DPH

vodovod Šenov-Lapačka

včetně DPH 10%

36,93 Kč

40,62 Kč

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 43,52 Kč

47,87 Kč

vodovod Šenov – Václavovická

43,52 Kč

47,87 Kč

Šenov, prodloužení vodovodu do ul. Do Dědiny

43,52 Kč

47,87 Kč

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

37,35 Kč

41,09 Kč

vodovod Šenov – Šenovská

37,35 Kč

41,09 Kč

Ceny stočného Kč/m3 pro odběratele připojené na kanalizaci:
bez DPH

včetně DPH 10%

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. 38,66 Kč

42,53 Kč

Ostravské vodárny a kanalizace a.s.

39,61Kč

43,57 Kč

Šenov-JIH

38,66 Kč

42,53 Kč

Šenov-Sever rozšíření

38,66 Kč

42,53 Kč

Alejský dvůr-kanalizační stoky

38,66 Kč

42,53 Kč
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MěÚ informuje

Zimní údržba
Určitě si všichni přejeme, aby komunikace obzvlášť v zimě byly průjezdné a zimní údržba probíhala plynule bez komplikací. Upozorňujeme proto občany na nutnost dodržování zákona č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.
Především je zapotřebí dodržovat § 25 uvedeného
zákona, který zní:
(1) Řidič smí zastavit a stát jen
a) vpravo ve směru jízdy, co nejblíže k okraji
pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní komunikaci vpravo i vlevo,
b) v jedné řadě a rovnoběžně s okrajem pozemní komunikace; nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, smí v obci řidič
vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg
zastavit a stát kolmo, popř. šikmo k okraji pozemní
komunikace nebo zastavit v druhé řadě.
(2) Ve druhé řadě smí při výkonu taxislužby zastavit řidič taxislužby, je však povinen dbát potřebné
opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.

(3) Při stání musí zůstat volný alespoň jeden
jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr
jízdy; při zastavení musí zůstat volný alespoň
jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba
směry jízdy.
(4) Při zastavení a stání nesmí řidič znemožnit
ostatním řidičům vyjetí z řady stojících vozidel. Při
zastavení a stání vedle vozidla s označením „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově postiženou“ musí ponechat boční odstup nejméně 1,2 m.
Věříme, že všichni chcete mít odklizený sníh v co
nejkratší době, a tudíž nám budete nápomocni alespoň tím, že nebudete práci na zimní údržbě komplikovat neukázněným odstavováním vozidel na komunikacích. Jestliže bude na místní komunikaci
nevhodně zaparkováno vozidlo, zimní údržba
se neprovede.
Plán zimní údržby a opatření pro sezónu r.
2020/2021 je zveřejněn na internetových stránkách
města:
https://mesto-senov.cz/poradna-obcana/doprava/
Musialová, úsek MH a dopravy

Činnost samosprávy
53. schůze rady města dne 1. 12. 2020 m.j.:
– rozhodla o pořadí uchazečů v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku „Zateplení 1. pavilonu ZŠ Šenov“ na základě zprávy o hodnocení nabídek s tím, že 1. v pořadí je účastník zadávacího řízení MH-STAVBY s.r.o., Ostrava, s nabídkovou cenou 15 711 254,38 Kč;
– rozhodla o zrušení zadávacího řízení na dodavatele stavebních prací na akci „Cyklolávka
přes I/11 v Šenově“ z důvodu překročení stanovené předpokládané hodnoty všech podaných
nabídek a zároveň překročení zákonem stanoveného limitu 50 mil. Kč bez DPH pro použití
zjednodušeného podlimitního řízení.

54. schůze rady města dne 3. 12. 2020 m.j.:
– vzala na vědomí protokol z jednání komise pro hodnocení nabídek na akci „Svoz a likvidace odpadu pro město Šenov – sběrný dvůr – pro část I a II“ a rozhodla o uzavření smlouvy
na dobu 3 let mezi městem Šenov a společností Uniwaste Eco s.r.o., Ostrava.

15. zasedání zastupitelstva města dne 8. 12. 2020 m.j.:
– schválilo rozpočet města Šenov na rok 2021 a střednědobý výhled rozpočtu města Šenov
na rok 2022 – 2024;
– schválilo plán práce finančního a kontrolního výboru na I. pololetí 2021;
– schválilo plán práce zastupitelstva města Šenov na rok 2021;
– schválilo ceny vodného a stočného pro rok 2021;
– vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 3/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem na území města Šenov;
– vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 4/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
tajem.
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Inzerce

Nově otevřená

Finská sauna
v Šenově U KRTEČKA ul. Těšínská.
Nutná rezervace
tel. 736 473 343
(Prodej vánočních poukázek).

ROZVOZ – TAXI
– potravin, piva, cigaret, alkoholu

VOLEJTE NONSTOP

602 52 00 00
Noční bar „Jeskyně“
otevírá
provoz pouze po telefonické
rezervaci 736 473 343 od 10 osob
(možnost pořádání firemních akcí)

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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Sport

Šenovský fotbal informuje
Jak asi víte, poslední soutěžní zápasy se hrály na
začátku října, poté byly všechny soutěže z důvodu
koronavirové epidemie zastaveny až do konce roku
2020. Neodehrané mistrovské zápasy se budou dohrávat na začátku jarní sezony. Proto již teď, když
jsou venkovní tréninky opět povoleny, se šenovští
hráči zapojili do zimní přípravy.
Benjamínci a U9 začali s tréninkem druhý prosincový týden. Pod vedením nového trenéra Leona
Války poprvé trénovali na nové umělé trávě v areálu
ZŠ Radniční náměstí v Šenově. Po krátké rozcvičce
a několika fotbalových soutěžích si malí fotbalisté po
dlouhé době opět zahráli fotbal. Snad bude zima mírná a umožní našim nadějným talentům pravidelně
trénovat.
V prosinci zahájil zimní přípravu i tým U11, který
přivítal trenér Petr Hájek. Po neplánované dvouměsíční přestávce chyběla hráčům a hráčkám rozehranost i fyzička, ale to se dalo očekávat. A proto je zimní příprava důležitá, neboť jen díky ní budou fotbalisté připraveni na jarní soutěžní zápasy.

S tréninky začali ve druhém prosincovém týdnu
pod vedením trenéra Mariana Pittnera také mladší
a starší žáci. Po krátkém uvítání a úvodní rozcvičce
si kluci téměř po dvou měsících mohli znovu kopnout
do balónu a zahrát si tréninkový zápas. Na pohybu
hráčů bylo znát, že jim po tak dlouhé pauze chybí
kondice a herní praxe, ale to se po několika trénincích určitě zlepší. V lednu je čeká zimní halový turnaj
v Raškovicích, snad to epidemiologická situace dovolí
a turnaj se odehraje.
Také muži SK Šenov začali pod vedením trenéra
Petra Klimši trénovat na umělé trávě v areálu školy
a již v prosinci mají také předběžně domluven první přípravný zápas ve Vratimově s domácím týmem.
V únoru čeká tým mužů zimní soustředění, kde budou nabírat fyzickou kondici a sehrají jeden přípravný zápas.

Halový turnaj v Raškovicích
– tým SK Šenov ml. žáci (leden 2020)

Mistrovské utkání SK Šenov U11 – TJ Sokol
Václavovice U11 (červen 2020)

Děkujeme městu Šenov, že našim hráčům umožnil
trénovat na umělé trávě. Věříme, že všechny šenovské týmy během zimní přestávky kvalitně potrénují
a na jaře vše zúročí v soutěžních zápasech. Také bychom chtěli poděkovat všem fanouškům SK Šenov
a popřát jim krásné Vánoce, hodně zdraví a pohody
a šťastný nový rok 2021.

Finále Ostravské zimní ligy SK Šenov ml. žáci – FK Stará Bělá ml. žáci (červen 2020)
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Život ve městě

Charita Ostrava

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 28. 1. 2021, 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. 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

Charita Ostrava hledá
do služeb nové kolegy

Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro zdravotní sestry v lůžkovém Hospici sv. Lukáše
– zařízení pro lidi v terminálním
stádiu života a Mobilním hospici
sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody. Podrobnější informace na webu
http://ostrava.charita.cz/volna-mista/
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Život ve městě

ZUŠ Šenov informuje

Berenika
Haladová –
Svatojánská
noc – 15 let

Berenika
Haladová –
Autoportrét –
15 let

3

3

veřejná vystoupení pozastavena, v naší škole pilně
pracujeme. Pochlubíme se veřejnosti, jakmile nám to
epidemiologická situace dovolí.
Ředitelka školy vypisuje mimořádné přijímací talentové zkoušky do naplnění kapacity školy pro obor
Komplexní výtvarná tvorba 15. 1. 2021. Přihlášky
zasílejte v předstihu, budete kontaktováni.
Do nového roku přejeme hlavně zdravíčko a hodně
optimismu v tomto náročném období.
Vlasta Urbášková, ředitelka školy

Ferdinand Buchta – Kubistický portrét muže – 16 let

Děkuji vedení města, zastupitelům a MěPOSu
za spolupráci. Tiskárně Harok děkuji za sponzorské
dary.
Přestože v důsledku nařízení vlády jsou všechna

3

Poděkování
Rok 2020 byl pro všechny z nás plný změn, zvratů a překvapení. Vyvstávaly před
námi problémy, s nimiž jsme dosud neměli co do činění. Přesto bylo mezi šenovskými
občany mnoho těch, kteří i přes tyto obtíže nezapomněli na potřebné. Místní skupina
Českého červeného kříže Šenov proto děkuje všem spoluobčanům za projevenou solidaritu a za četné dary, které během celého roku putovaly prostřednictvím Oblastního
spolku ČČK Frýdek-Místek do místních azylových domů. Věřte, že udělaly mnoho radosti!
Všem dárcům i obdarovaným přejeme do nového roku hlavně kupu zdraví, dostatek odolnosti (nejen proti virům) a především schopnost najít v sobě i v druhých to
lepší.
Za výbor MS ČČK Šenov – Eva Uxová
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Život ve městě

Most silnice I/11 (Rudná) v Šenově je zprovozněn
Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) zprovoznilo
po opravě most na silnici I/11 vedoucí mezi Havířovem a Ostravou. Oprava mostu přes Podleský potok
v Šenově stála ŘSD cca 11,03 milionu Kč bez DPH.
V rámci celé akce došlo k demolici nevyhovující konstrukce a k následné výstavbě prakticky nového mos-

tu. Součásti projektu byla úprava silnice I/11 v délce
40 metrů.
Další podobné informace jsou zveřejněny také na
krajském Twitteru ŘSD:
https://twitter.com/RSD_MSlezsky

Děti sází dnes pro budoucnost les
Děti sází dnes pro budoucnost les – tak se
jmenuje další projekt Mysliveckého spolku Václavovice, který je finančně podpořen Nadací Partnerství
– sázíme budoucnost.
Plodonosné stromy a keře byly vysázeny v oblasti
potoka Datyňky a rybníku Kamenec – „Biocentrum
Lunčiska“ a na okraji lesa Bobčok. Projekt obohatí
rozmanitost prostředí a také podpoří zadržování vody
v krajině.

zlepší a děti následně pomohou při údržbě této výsadby nebo opravě jejich oplocení.
Stromečky a keře jsou zasazeny, to je to
hlavní!!! A teď je ještě nutno počkat alespoň 5 let,
než stromy začnou plodit „zlatá“ jablka nebo jedlé
kaštany.
Ivan Hoch,
předseda Mysliveckého spolku Václavovice

Tato výsadba byla provedena v měsíci listopadu
2020.
Hlavní cíl, dostat děti od počítačů do lesa
a vysadit stromečky, se tak úplně nepodařil. Bohužel koronavirová opatření situaci nepřála. Stromy
a keře vysadili nakonec jen myslivci se svými dětmi
nebo vnuky bez plánovaného zapojení škol a školek
z Václavovic a Šenova. Všichni doufáme, že se situace
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