POCTA HRDINŮM – PIETNÍ AKT K UCTĚNÍ PAMÁTKY
četníků“, kterým vzdali hold
také „kolegové“ z Městské
policie Šenov.

Dne 8. května 2021 proběhla v Šenově akce
uctění památky válečných hrdinů pana Gustava Spratka, pana Jana Bayera a pana Karla
Kožaného. Pietní akt byl zahájen slavnostní
mší v kostele Prozřetelnosti Boží v 9 hod. ráno.
Za velmi krásnou a důstojnou mši děkujeme
panu faráři Petru Okapalovi. Posléze proběhlo krátké zastavení u pomníku obětem obou
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světových válek v Šenově, kde jsme si připomněli poslední válečné dny, kdy probíhalo
osvobozování Šenova Rudou armádou. Pokračovali jsme pak k evangelické kapli v ulici
Na Sedlácích, kde má mj. symbolický hrob
pan Gustav Spratek. Autor výstavy, kterou
jsme posléze navštívili, pan Stanislav Grym
tam vyzdvihnul hrdinství „dvou šenovských

Životní osudy těchto dvou
hrdinů všem zájemcům přiblíží výstava v Šenovském
muzeu, která je přístupná
veřejnosti v běžné provozní době knihovny do konce
měsíce srpna 2021. Přijďte si
prohlédnout unikátní dobovou protektorátní uniformu
s šavlí, kterou nám zapůjčila Četnická stanice v Klatovech, osobní a rodinné
fotografie či „sošku“ zhotovenou v koncentračním táboře Mauthausen z chleba. Můžete
také spatřit tváře vrahů a zločinců z ostravského gestapa, nebo si připomenout válečné
osudy občanů Šenova a okolí. Pořízený filmový záznam z celé akce bude brzy zveřejněn.

Ze Staré školy Simona Slavíková

INFORMACE – ZPRAVODAJSTVÍ
Městská policie hlásí
MP Šenov:
Policie ČR:
Tísňová linka:
E-mail:
Http:
1. 5. V pozdních nočních hodinách
strážníci jeli prověřit oznámení
na hluk, který měl nějakou dobu vycházet z prostoru sportovního areálu
v části Lapačka. Kontrolou strážníci
zjistili už jen poraženou májku.
2. 5. Strážníci byli přivoláni k rodinným neshodám, u kterých sehrál svou
roli také alkohol. Věc postoupena
správnímu orgánu.
3. 5. Stále se najdou cyklisté, kteří
za snížené viditelnosti nemají za jízdy
rozsvícen světlomet s bílým světlem
svítícím dopředu a zadní svítilnu se
světlem červené barvy. Tímto nezodpovědným jednáním ohrožují nejen
sebe, ale také ostatní účastníky silničního provozu. Na jednoho takového
cyklistu narazili strážníci v nočních
hodinách na ulici Petřvaldská. Cyklista neměl řádně osvětleno jízdní kolo,
a navíc měl tmavý oděv bez reflexních
prvků. V rámci BESIPU se na cyklisty
zaměříme v některém z následujících
měsíců.

604 128 113
604 127 288
156, 158
mpolicie@mesto-senov.cz
www.mesto-senov.cz

odřezat, aby vozidlo uvolnili. Po dobu
šetření nehody byla silnice zcela neprůjezdná a doprava musela být odkloněna.

to opatřeních spolupracovala s Policií
ČR Vratimov. O této věci informovala
také masmédia.
6. 5. Na ulici Těšínská si kolem půlnoci
strážníci všimli podezřelé osoby. Následnou kontrolou zjistili, že po této
osobě pátrá policie. Muže si převzali
přivolaní policisté.
10. 5. Každý vlastník zvířete je odpovědný za své zvíře a v případě ním
způsobené škody ji musí uhradit. Tak
tomu bylo i v tomto případě, kdy volně
pobíhající pes způsobil škodu na věci.

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.
M. Kretek, velitel MP

13. 5. Na ulici Šenovská došlo k dopravní nehodě bez zranění, kdy vozidlo skončilo v příkopu. O jeho vytažení se postarali hasiči. Strážníci na místě
usměrňovali provoz do ukončení šetření DI Policie ČR.

PREVENCE – PRVNÍ SEČ
Upozorňujeme vlastníky pozemků nebo
osoby (např. pachtýře, nájemce), které jej
užívají z jiného právního důvodu, že jsou
povinni veřejnou zeleň udržovat pravidelnou sečí.
První seč musí být provedena do 30.
června. V případě nedodržení této povinnosti stanovené v OZV č. 1/2016 se tak výše
uvedené osoby zbytečně vystavují postihu.

4. 5. a 6. 5. V těchto dnech došlo
na území města ke sražení a usmrcení
zvěře projíždějícím vozidlem. Strážníci
v těchto případech spolupracují s myslivci nebo kafilerní firmou.
5. 5. Při probíhající výstavbě nového
hřiště v areálu ZŠ Podlesí došlo na staveništi ke krádeži věcí. Věc šetří Policie
ČR.
6. 5. Z důvodu anonymní výhrůžky
přijala Policie ČR v celé republice opatření vůči mateřským školám. Na území
města Šenov městská policie při těch-
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19. 5. Strážníci byli vysláni k vážné dopravní nehodě na ulici Šenovská, kde
vozidlo narazilo do zábradlí mostu.
Strážníci řidiči poskytli první pomoc
a předali do péče přivolaným zdravotníkům. Na místě zasahovaly všechny
složky IZS. Následky nehody odstraňovali hasiči, kteří museli část zábradlí
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 6/2021

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci červnu 2021 oslaví významná
životní jubilea tito šenovští občané:
BŘUSKOVÁ JITKA

MUSÁLKOVÁ MARTA

BUZKOVÁ MARIE

MYNÁŘ MIROSLAV

CIBULCOVÁ ANNA

POSTL NADĚŽDA

CZECHOWICZ JIŘÍ

PŘEČKOVÁ JANA

DEDÍKOVÁ ANNA

RODZENÁK BOHUSLAV

DROZDKOVÁ MARCELA

Nejmladší občánci města
Maxim Prőll

Ema Zálejská

Jakub Potěšil

Tobiáš Šosták

Michael Borový

Anna Hellsteinová

Katarina Slívová
Jakub Konečný
K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

Rozloučili jsme se …
Oldřich Jaschke

Vladislav Piecuch

SAPÍK ANTONÍN

Adam Fikáček

Marie Pivková

GLINZ JAROSLAV

SLÍVA BEDŘICH

Kamil Latocha

Anton Krajčo

GLINZOVÁ HANA

SLÍVA LUBOMÍR

HOLUŠOVÁ IVANA

SPRATKOVÁ ZDENKA

Věra Vašíčková
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast.

HOMOLOVÁ PAVLA

STACHOVÁ MARCELA

CHAMRAD SVATOPLUK

STAŇKOVÁ MIROSLAVA

CHAMRADA ANTONÍN
CHAMRADOVÁ ANNA
CHLAPEK JINDŘICH

ŠUDŘICH KAREL
TLOLKA PETR
TOMALA EDVARD
TOMISOVÁ KVĚTUŠE

IHELKA PETR
KARLEE RUDOLF
KOTAS VLASTIMIL
KUNOVSKÁ JARMILA
KYŠKA FRANTIŠEK
MAĎA JAN
MAŇÁKOVÁ ZDENKA
MOTÁK LADISLAV

Taťána Klimasová/SO
Dne 30. 6. 2021 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí našeho milovaného
manžela, tatínka, dědečka, pradědečka,
tchána, švagra a strýce,

pana Zdeňka Bojdy.
S láskou vzpomíná manželka Marie, syn Petr
a dcera Jana s rodinami.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

TROSZOK JAN
URBANCOVÁ SYLVA
URBÁNEK RADOMÍR
VAVREČKA JAN
VRABEĹOVÁ ANNA

Dne 12. června vzpomeneme
100 let od narození

paní Anny Fikáčkové.
Vzpomínají dcery Květa a Anna
s rodinami.

VRUBLOVÁ EMÍLIA
WALEK KAMIL
Dne 28. 6. 2021 vzpomeneme
nedožité 75. narozeniny

paní Ludmily Vesecké.

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

S láskou vzpomínají synové Milan a Pavel
s rodinami a manžel.

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 20. dne daného měsíce).

Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut.
Dne 1. 6. 2021 si připomeneme rok od úmrtí
našeho milovaného tatínka

SO/Taťána Klimasová

pana Jiřího Kuchaře.
S láskou vzpomínají syn Zbyněk a dcera Jana
s rodinami a blízká rodina.

Společenská rubrika pro vás
Do ní můžete přinášet blahopřání, poděkování,
oznámení nebo vzpomínku na své blízké.
Pro velikost rámečku 8,5 x 3 cm jsou stanoveny ceny:
1 foto + text 150 Kč, 2 fota s textem 180 Kč,
pouze text bez fota 100 Kč.
Uzávěrka příspěvku je stejná jako pro inzerci
na správním odboru – podatelna.

OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 6/2021

„Čas ubíhá a nevrací, co vzal.
Jen láska, úcta a vzpomínky v srdcích zůstávají.“
Dne 23. 6. 2021 vzpomeneme 15. smutné
výročí úmrtí naší milované maminky, babičky,
prababičky a tchýně,

paní Lucie Koďouskové.
S láskou vzpomíná syn Miroslav a dcera Věra
s rodinami, vnoučata a pravnoučata.
Děkujeme všem, kteří vzpomenou s námi.
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ČINNOST SAMOSPRÁVY
61. schůze rady města dne
04.05.2021 m.j.:


schválila aktualizovaný Digitální povodňový plán města Šenov na období
do 31.12.2026



schválila rozpočtové patření č. 8/2021
dle předloženého návrhu



rozhodla o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2021 pobočnému
spolku PIONÝR, z. s. – Pionýrská skupina
Šenov na podporu činnosti – „Příměstské tábory v Šenově v roce 2021“ ve výši
500 Kč na dítě s trvalým pobytem v Šenově, maximálně částku 10 000 Kč



rozhodla, že podané námitky společnosti M – SILNICE a.s. proti rozhodnutí
o výběru dodavatele v zadávacím řízení
k veřejné zakázce „Cyklolávka přes I/11
v Šenově“ jako nedůvodné odmítá

62. schůze rady města dne
18.05.2021 m.j.:


vzala na vědomí výsledek veřejnosprávní kontroly na místě ze dne 22.04.2021
příspěvkové organizace Knihovna & Šenovské muzeum



schválila vyřazení a likvidaci majetku
Základní školy Šenov dle návrhu likvidační komise města ze dne 07.05.2021



vzala na vědomí plnění rozpočtu města
k 31.03.2021



vzala na vědomí plnění příjmů ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí
za měsíce 1 – 4/2021



vzala na vědomí Rozpis rozpočtu přímých výdajů na vzdělávání na rok 2021
dle informace Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, odboru školství,
mládeže a sportu



schválila rozpočtová opatření č. 9 –
11/2021 dle předloženého návrhu



rozhodla o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov na rok 2021 ve výši
10 000 Kč na částečnou úhradu nákladů
na péči občanů Šenova žadateli Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s.



rozhodla o uzavření smlouvy o dílo
na realizaci stavby „Cyklolávka přes I/11
v Šenově“ s vybraným zhotovitelem,
a to společností Metrostav Infrastructure a.s. za cenu 48 887 103,47 Kč bez DPH
(59 153 395,20 s DPH)
tajem.

Město Šenov
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov
okres Ostrava-město
Dne 22. 6. 2021 v 16:00 hodin se v zasedací místnosti Radnice koná
19. zasedání zastupitelstva města

Informace
z ministerstva kultury
Vážení občané Šenova, v dubnu jsme
ukončili program Covid Kultura 3.1, ve kterém bylo podáno celkem 3 464 žádostí například od hudebníků, herců, malířů či spisovatelů. K poslednímu dubnu skončil také
dotační program Covid Kultura 3.2 určený
pro pracovníky z oblasti audiovize (režiséři,
herci, kameramani …), ve kterém se ucházelo o dotaci 411 žadatelů. Umělců ve Vašich řadách se skrývala opravdu spousta!
I když programy 3.1 a 3.2 skončily,
dohodli jsme se s ministerstvem financí
na možnosti zapojení se umělců do Kompenzačního bonusu pro OSVČ, DPP, DPČ
a společníky malých s.r.o. - https://1url.
cz/XKJDi.
Ve spolupráci s ministerstvem průmyslu
a obchodu jsme také spustili nový dotační
titul COVID-Kultura 3.3 pro nestátní organizace (spolky, OSVČ apod.), kteří podnikají
v oblasti kultury – provozují hudební klub,
výstavní síň, muzeum, pořádají či zajišťují
hudební, hudebně dramatické, taneční či
např. divadelní programy - https://1url.cz/
LK1Hj (žádosti se podávají do 30. června). Žadatelé z předchozích výzev mohou
kombinovat předešlé žádosti s nově vyhlášeným programem.
Pokud byste měli zájem o více informací, nejen k dotačním titulům, určitě
se na mě obraťte - jiri.vzientek@mkcr.cz
či sledujte můj FB @vzientek.jiri. Jsem
Vám připraven pomoci.
S úctou

Program:

Jiří Vzientek

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Činnost finančního výboru
Činnost kontrolního výboru
Zpráva JSDH
Zpráva MěP
Zpráva krizového štábu
Zpráva komise bezpečnosti
Kontrola plnění uložených úkolů
Zpráva o činnosti rady města
Rozpočtové opatření
Organizační záležitosti

náměstek ministra kultury

Zveme všechny občany a členy zastupitelstva města!
Ing. Jan Blažek
starosta
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Komunální odpad 2021
V měsíci květnu byly na následující stanoviště přistaveny
240 l popelnice na jedlé oleje a tuky
Jedlé oleje a tuky před vhozením do popelnice uložit vždy do uzavřených plastových obalů, např. PET lahví.
ul. Na Sedlácích (sběrný dvůr před bránou) 1ks
ul. Těšínská (u Hrušky)
1ks
ul. V Družstvu (u býv. potravin)
1ks
ul. Vráclavská (u rybníka)
1ks
ul. Pod Školou (u ZŠ)
1ks
ul. U Hřiště (Lapačka)
1ks
ul. Škrbeňská
1ks
ul. Václavovická (u VOKD)
1ks
ul. Václavovická (zastávka u Blažka)
1ks

Proč třídit jedlé oleje?
Je mnoho dobrých důvodů, proč olej nevylévat a raději jej třídit. Pomáháte tak nejen předcházet mnoha technickým problémům u vás
doma i ve veřejné kanalizační síti. Podílíte se tím zároveň na společném úsilí zachovat naši planetu obyvatelnou i pro naše děti.

Sběrný dvůr města Šenov, ul. Na Sedlácích
Otevírací doba od 5. 2. do 19. 12. 2021
Úterý, pátek:
14:00 – 17:45 hod.
Středa:
12:00 – 19:00 hod.
Sobota:
09:00 – 12:00 hod.
Dne 6. 7. 2021 bude sběrné místo z důvodu státního svátku uzavřeno.
odběr a uložení odpadů komunálních:


objemné odpady z domácností,



elektro, baterie, monočlánky,



EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika bez rozdílu velikosti),



vyřazená kompaktní úsporná svítidla, zářivky, výbojky,



nebezpečné složky komunálních odpadů od občanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy a obaly znečištěné od barev, …),



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),



separovaný odpad (sklo, papír, plasty),



bio/tráva, listí, měkké části rostlin,



oděvy, obuv a textil,



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.),



větve na štěpkování – jsou odebírány v rozsahu max. 1 x za měsíc přívěsný vozík z jednoho čísla popisného nebo jednoho pozemku
parc. č. v případě, že se na tomto pozemku nenachází stavba – rodinný dům, rekreační chatka apod.,



kovy – odpadní – (např. lehátko pouze konstrukce bez čalounění apod.)

Odpady vzniklé ze stavební činnosti - cihly, drobný beton bez armování, omítka, kachličky, zemina, kamení, keramické
střešní tašky. Odpady vzniklé ze stavební činnosti nejsou odpady komunální, proto jsou zpoplatněny:

Ceník

Cena (včetně DPH)

12 l (kbelík)
25 l (pytel)
400 l (malý vozík do rozměru 1,5m x 1,10m x 0,30m)
750 l (větší vozík do rozměru 2,3m x 1,30m x 0,35m)

20 Kč
40 Kč
650 Kč
1200 Kč

Úhradu za dovezené množství provedete po příjezdu do sběrného dvora u obsluhy.
Nadále nejsou na sběrném dvoře přijímány stavební a demoliční odpady - asfaltová lepenka, izolační materiály, azbest, skelná
vata, umakart, sádrokarton, záchody, vany, umyvadla, suť smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva, skla, ...a pneumatiky.
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 6/2021
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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 na ul. Na Sedlácích, kde lze zajistit jeho správné dotřídění.

Splatnost poplatku za komunální odpady končí 30. 6. 2021
Upozorňujeme občany, že splatnost poplatku za komunální odpady v letošním roce je 30. 6. 2021.
Poplatek lze uhradit:


hotově nebo nově platební kartou na pokladně MěÚ Šenov



převodem z účtu poplatníka, nutno uvést variabilní symbol poplatníka.
Žádáme poplatníky o dodržení splatnosti poplatku.
FO/Ing. J. Štixová

Šenovský fotbal informuje
Jak asi víte z médií, Fotbalová asociace České republiky v dubnu rozhodla, že z důvodu přísných protiepidemických opatření se
jarní část sezóny 2020/2021 nebude dohrávat. Nicméně od začátku května se situace
zlepšila natolik, že byly vládou povoleny
venkovní tréninky a šenovští hráči tak mohli
konečně začít trénovat.

vém hřišti SK Šenov. Po tak dlouhé pauze
bylo vidět, jak se malí fotbalisté těšili na fotbalové tréninky.

Benjamínci a U9 začali s tréninkem od prvního květnového týdne, vždy v úterý trénují
na nové umělé trávě v areálu ZŠ Radniční
náměstí v Šenově a ve čtvrtek na fotbalo-

S tréninky začali v květnu i mladší a starší žáci. Kluci si téměř po 5 měsících mohli
znovu kopnout do balónu a konečně si zatrénovat. Na pohybu hráčů bylo znát, že jim

V květnu zahájil jarní přípravu i tým U11.
Na hráčích bylo poznat, že mají velkou radost, že si mohou zahrát fotbal. Hráči se těšili nejen na fotbalové tréninky, ale i na kamarády, které několik měsíců neviděli.

po tak dlouhé době chybí
fyzická kondice a herní praxe, ale to se po několika trénincích jistě rychle zlepší.
Také muži SK Šenov začali s jarní přípravou,
neboť se musí dobře připravit na další sezónu, která začne již v srpnu. V červnu a červenci je bude čekat několik přípravných
zápasů.
Věříme, že si fanoušci na podzim najdou cestu do fotbalového areálu SK Šenov a přijdou naše hráče povzbudit!

dvacetlet

Naľe do stodoly do Stare školy.
Dva roky utikly jak voda v Lucyně
a 18. června tam zas beďe veľko
„pijatyka“.
Tuž poď tež!
Pry v 17 hodin majum přijisť všici
dobři ľudě.

Kaj vališ?

k
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„Nové přírůstky“ ve stodole a další zajímavosti
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ŠKOLSTVÍ

Jak u nás v Šenově probíhal ,,covidový tělocvik”?

Většina z nás se dostala do situace, kdy jsme
si museli naše sportovní aktivity často upravit nebo odepřít. Už jsme nemohli jít plavat,
lyžovat či zahrát si tenis, prostě museli jsme
si najít cestu k jiným sportovním aktivitám.
Tělesná výchova nebyla výjimkou. Naším
hlavním úkolem se stalo poslání zvednout
děti od monitorů počítačů a udělat z pohybové aktivity jejich radost. Spojení zábavné
formy úkolů s covidovými opatřeními se
často stalo tvrdým oříškem. Nicméně, nenechali jsme se zastrašit a zde máte malou
ukázku (pro vás inspiraci) našich ,,covidových tělocviků”.
V novém roce naše žáky čekala výzva. Jednalo se o spojení tělesné výchovy a práce
s mapou. Se zadáním ,,vychoď si svůj obrázek” se žáci poprali skvěle. Jejich úkolem
bylo pomocí procházky ve své obci vychodit určitý tvar na mapě. Fantazii se meze nekladou, a tak k nám dorazilo nejedno umělecké dílo.
V duchu uzavřených okresů se uskutečnil
další úkol. Tentokrát se s tělesnou výchovou
spojila i historie měst a obcí. Žáci dostali

indicie historických památek ve svém bydlišti, podle kterých museli danou památku
(v rámci procházky) najít a vyfotit se s ní.
U tohoto úkolu jsme vyhodnotili nejoriginálnější fotografii z Šenova a jeho okolních
obcí a měst (Havířov, Václavovice, Sedliště,
Bartovice, Horní Bludovice, Ostrava).
Kromě všech těchto úkolů u nás stále probíhají i online tréninky se statnými pany
trenéry. Ve všech ročnících druhého stupně
probíhá každý týden online hodina tělesné
výchovy, kde žáci cvičí podle svých učitelů.
Jedná se o kruhové tréninky, tanec či posilování jednotlivých partií.
Myslíme si, že si všichni přejeme totéž: “Ať
už to skončí a je to jako dříve”.
Zdraví Vás tělocvikáři z Šenova:)

Distanční výuka hudební výchovy
V hudební výchově měli žáci za úkol hádat
písně podle zašifrovaných názvů. Zkusíte to
taky?

Zadání:
1. Padá voda, padá voda
2. Místa na tržišti pro prodávající
3. Ptáci ze španělského města
4. Hračka pro holčičky
5. Nezavítám do lesního porostu
6. Chlupaté zvíře prochází otvorem ve zdi

Návrat všech žáků do ZŠ

7. Vodní poprašek na cestě pro vlaky

Od 24. 5. 2021 jsou v lavicích naší školy již všichni žáci 1. a 2. stupně. Vzhledem k rekonstrukci 1. pavilonu jsou některé třídy 1. stupně rozmístěny v náhradních prostorách
města Šenova (v učebnách Staré školy, v hasičské zbrojnici, na faře evangelického kostela a ve škole na Podlesí)

9. Zhroutilo se nám vařící a pečící centrum

Věříme, že u Vás najdeme podporu a porozumění s chystanými změnami i v této těžké
době a celou situaci dobře zvládneme.

Řešení:

Vnitřní práce na 1. pavilonu by měly být dokončeny v polovině srpna 2021 tak, aby byl
další školní rok zahájen v řádném termínu.

10. Kde se nachází moje rodná země?

1. Prší, prší jen se leje, 2. Stánky,
3. Slavíci z Madridu, 4. Panenka,
5. Já do lesa nepojedu, 6. Kočka leze dírou, pes oknem , 7. Rosa na kolejích, 8. Bláznova ukolébavka,
9. Pec nám spadla, 10. Kde domov můj

Ve třídách I. stupně se vyučují starší žáci, a to z důvodu střídání vyučujících v jednotlivých hodinách.

8. Šílencova uklidňující píseň

Natálie K., 8. C
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 6/2021
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Ve 2. oddíle Elmano se pořád něco děje
V uplynulých měsících jsme se sice nemohly potkávat osobně, ale ani to nás
neodradilo od toho, sejít se alespoň přes obrazovku. Kromě těchto poněkud
neobvyklých schůzek tu byly také nejrůznější výzvy, které nás motivovaly k
tomu žít více offline a zkusit si něco nového a zajímavého. Výzvy sice plnil
každý sám, ale mohly jsme pak společně sdílet alespoň fotky a zážitky. Díky
výzvám jsme zasadily semínka a staraly se o ně. Sportovaly, abychom rozhodly odvěký spor, jestli ananas patří na pizzu, nebo ne. Uklízely odpadky ve svém okolí.
Ve velké hře hledaly na zajímavých místech po Šenově krabičky s úkoly. Indicie ukryté
uvnitř nás nakonec dovedly do cíle k odměně, ale hlavně jsem strávily čas venku a v přírodě. A také jsme si každá sama uspořádaly vlastní výpravu na zahradu, udělaly si oheň
nebo přespaly ve spacáku. Zkrátka na nudu a smutky nedošlo. Přesto jsme ale opravdu
rády, že se po této dlouhé odmlce můžeme konečně opět vidět osobně a nedočkavě se
připravujeme na vrchol skautského roku, letní tábor.
Za 2. oddíl Elmano Hedvika Sládková – Delfi

ZUŠ Viléma Wünsche v Šenově informuje

4. oddíl informuje
„Hurá!“, konečně jsme se mohli
osobně setkat a bylo to úžasné!
Počasí nám přálo a my jsme mohli
společně strávit skautskou schůzku. Zahráli jsme si běhací i skákací hru, světlušky a vlčata si také
vytvořily přírodní „upomínku“ na první
schůzku po dlouhé době. A závěr schůzky skautek a skautů byl v duchu hudebním. Naše Lenča nám zahrála na housle.
To byla paráda! Těšíme se všichni na další
společné schůzky!
Za 4.oddíl Mgr. Radmila Sulková – Žába

Včelaři informují

Z důvodu omezené kapacity školy již v předstihu informujeme veřejnost o talentových přijímacích zkouškách do hudebního a výtvarného oboru, které se budou konat
v termínu od 7. června 2021 do 11. června 2021.
Přihlášky zasílejte on-line prostřednictvím našich webových stránek (http://zus-senov.
cz/prihlaska.htm), budete kontaktováni. Uzávěrka do 6. 6. 2021.

Děti budou přijímány podle těchto kritérií:
1.

Dítě má trvalý pobyt ve městě Šenov a úspěšně složí talentovou zkoušku.

2. Starší sourozenec je již žákem školy.
3. Včasnost podání žádosti o přijetí.
Ředitelství školy si vyhrazuje právo na rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu uměleckému vzdělávání do 30. června 2021.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Vlasta Urbášková

Dne 19. 6. 2021 se uskuteční kurz chovu matek v domě zahrádkářů. Kurz povede
úspěšný chovatel matek, přítel Karel Lupa.
Přijďte se podívat, jak chová matky přítel
Karel Lupa a podělit se se svými zkušenostmi z chovu s ostatními včelaři. Zvaní jsou
nejen členové naší ZO, ale i ostatní zájemci
o včelaření.
Kurz začíná v 9 hodin. Členská schůze
naší ZO se bude dle situace s karanténou
konat v říjnu nebo listopadu.

ředitelka školy
Zve výbor ZO ČSV v Šenově.
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Krásy jara
Konečně jsme se dočkali jara a sluníčka, které umí nádherně pohladit naši duši a naplnit nás optimismem. Žáci
Multimediální tvorby pohotově využili krásného počasí
a vyrazili do přírody, aby zachytili atmosféru nejkrásnějšího ročního období. Žáci fotili samostatně s tím, co
doma měli právě k dispozici. Zápasili se starými mobily,
rozbitými displeji, poškozenou fototechnikou a přesto
se jim podařily velmi pěkné snímky.
Eva Malicherová
učitelka multimediální tvorby

Iva Zettlitzová (14 let)

Bartoloměj Buchta (12 let) – Práce s kreativním režimem

Kristýna Runčáková (15 let) – Krásy jara

INZERCE
Frézování komínů
Vložkování komínů
Kontroly a čištění
spalinových cest
Tel.: 602 930 888

UŽIJTE SI S NÁMI

LETNÍ
TENISOVÝ
KEMP

www.kominictvi-lukovsky.cz
Prodej tepelné techniky,
instalace plynových spotřebičů.

Prázdniny už nebudou online!
Tenisové tréninky, zkušení trenéři,
spousta zábavy a her.
KDY: 19.7. – 23.7. 2021 ŠENOV

Kamnářství – stavby krbů,
kominictví, tepelná čerpadla,
doprava zdarma.

12.7. – 16.7. 2021 LANDEK OSTRAVA

www.novekrby.cz
Tel.: 733 376 196

http://prime-tc.cz/primestske-tabory/

OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 6/2021

9.8. – 13.8. 2021 ŠENOV

Těšíme se na Vás !!!
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Skalní příznivci pochodu z oblasti Lapačky, Sokol Šenov
a KČT Horní Datyně - oddíl Šenov Vás srdečně zvou na AKCI S TRADICÍ














 











 












Doporučené (nezávazné) trasy:
7 km z Vojkovic z Lapačky autobusem ČSAD v 7:25

do Frýdku na autobusové stanoviště, pak autobusem
směr Třinec v 8:00 do zastávky Vojkovice, střed. Dále
pak po červené turistické značce na Prašivou. Mezizastávka na občerstvení v restauraci s pivovarem Kohutka.

12,5 km z Lučiny - z Lapačky autobusem MHD č. 387
v 6.53 do Lučiny (střed), dále pěšky po červené turistické značce kolem motorestu přes Vojkovice, nádraží ČD
Dobratice na Prašivou. Mezizastávka na občerstvení v
restauraci s pivovarem Kohutka.

Cyklotrasa
individuálně

Cíl
Prašivá u turistické chaty asi v 11 hodin - panák za
odměnu, volná zábava

Závěr
na hřišti u Lapačky, občerstvení

23 km od Lapačky - odchod v 5.30 přes Šimšku a

Dolní Datyně do Žermanic a dále po červené turistické
značce přes Lučinu, Vojkovice a Dobratice na Prašivou

Na zpáteční cestu v případě zájmu zajištění autobusu.
Čas a místo odjezdu bude upřesněn na místě na Prašivé.

Organizátoři akce: Vlastík Šugar, tel: 724 218 429 a Jarka Lyčková, tel. 777 575 221
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INZERCE

Angličtina – nabízím výuku tel. 736 150 119

POHŘEBNÍ SLUŽBA
MARIE MEJSTŘÍKOVÁ

ZNALECKÉ POSUDKY
pro veškeré převody nemovitostí, pozůstalostní řízení,
tržní ocenění bytů a nemovitostí, přiznání k dani
z nemovitých věcí Vám vypracuje

MARIE KRUŠINOVÁ
znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady
nemovitostí
U Společenského domu 3/1042, Vratimov,
tel. č. 596 732 520, 603 530 963
marie.krusinova@volny.cz

OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 6/2021

NONSTOP & 596811231,
725 108 646, 602 544 149
Převozy zesnulých nepřetržitě, sjednání pohřbu
včetně víkendů a svátků.
Taxi ke sjednání pohřbu pro Havířov a okolí ZDARMA
Havířov-Město, Na Nábřeží 61,
www.pohrebnisluzba-mejstrikova.cz
NAŠE DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI NÁS ZAVAZUJÍ POMOCI VÁM V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH
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Město Šenov od 1. 9. 2021 nabídne
svým občanům nad 70 let nebo držitelům
průkazu ZTP, ZTP/P individuální dopravu vozy
taxislužby prostřednictvím služby SENIOR EXPRES Šenov.
JAK SLUŽBU MŮŽETE VYUŽÍT?

JAK ČASTO LZE SLUŽBU VYUŽÍT?

Vyřiďte si bezplatně a na počkání PRŮKAZ
klienta na městském úřadě v Šenově, úsek
sociální péče – Bc. Eliška Červenková.
K vyřízení stačí váš občanský průkaz
a 1 fotografie o rozměrech 35 x 45 mm.
Průkazy se budou vydávat od 14. 6. 2021.

Službu Senior EXPRES budete moci využít
na 4 jízdy měsíčně, tzn. například na dvě
jízdy do nemocnice Havířov a dvě jízdy
zpět domů. Průkaz mějte vždy s sebou.

JAK OBJEDNÁM PŘEPRAVU?
KAM BUDETE MOCI JET?
Přeprava bude zajišťována do zdravotnických zařízení na území Šenova, Vratimova, Petřvaldu, Havířova, Ostravy
a Frýdku-Místku, před Městský úřad
v Šenově a zpět domů.

KOLIK ZAPLATÍTE?
Za jednu jízdu včetně maximálně jedné
doprovázející osoby uhradíte podle
toho, kam pojedete:
1)
2)
3)
4)

Šenov: 20 Kč
Havířov, Vratimov, Petřvald: 30 Kč
Ostrava (kromě Poruby), Frýdek-Místek: 50 Kč
Ostrava Poruba: 100 Kč

Cesta tam a zpět = 2 jízdy

Telefonicky nejpozději den předem.
Služba bude poskytována pondělí až
pátek od 6.00 do 16.00 h. Telefonní
kontakt na přepravce bude uveden
na průkazce.

DALŠÍ INFORMACE
• Služba bude poskytována od 1. 9. 2021
a objednávky přepravy se budou
přijímat od 16. 8. 2021.
• V případě potřeby dopravce pomůže
při nástupu i výstupu.
• V automobilu bude možno přepravovat chodítko či invalidní vozík.

OBĚŽNÍK města Šenov – periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník, č. 6/2021, reg. č. MK ČR E 12336. Vydavatel: město Šenov,
Radniční náměstí 300, Šenov, IČ 00297291, příjem inzerce 596 805 930, podatelna@mesto-senov.cz, www.mesto-senov.cz. Den vydání: 1. 6.
2021, uzávěrka příštího čísla: 20. 6. 2021, tisk: Jesenické nakladatelství JENA Šumperk. Prodejní cena Oběžníku města Šenov: 11 Kč.
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