Buď spolutvůrcem budoucí podoby NÁMĚSTÍ!
Představitelé města by rádi v horizontu
3 let měli jasno o budoucí podobě náměstí
a následně rekonstrukci realizovali. V této
souvislosti si Vás dovoluji oslovit a požádat o zaslání námětů uspořádání a využití
náměstí, navržení ploch s aktivitami nebo
službami, které by v centru měly být.
Městu se podařilo odkoupit pozemky parcelní číslo 56 a 57 včetně stavby rodinného domku č.p. 752. Tyto parcely se
nacházejí vpravo od výjezdu z parkoviště
a přímo navazují na východní část náměstí.
Do budoucí podoby náměstí bychom rádi
zakomponovali i tyto pozemky.

Aneb chceš moderní náměstí nebo stávající parkoviště?
Současná podoba Radničního náměstí
vyhovuje těm, kteří jezdí do centra autem,
zaparkují u Radnice, nakoupí si v obchodě nebo v budkách, zajdou na úřad nebo
poštu, nasednou do auta a náměstí opustí.
Někteří označují naše náměstí za parkovi-
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ště. Nemají důvod náměstí navštívit, protože „tam chcípl pes“ a jedou se posadit
do okolních měst. Většina z nás si pochvaluje klidovou zónu a venkovní posilovnu, ale
vzhled a nabídku vyžití v centru označují
jako nevyhovující.

Budu rád, pokud se o své připomínky
ke stávající podobě náměstí (zelená plocha
v mapce), náměty jak a čím náměstí oživit
a zatraktivnit, podělíte s představiteli města. Své náměty ať v písemné podobě, skici či
fotografií z míst, které mohou být inspirací
pro budoucí podobu náměstí, můžete zaslat
e-mailem na adresu namesti@mesto-senov.
cz nebo předat na podatelnu našeho městského úřadu do konce prázdnin.
pokračování na str. 2

dokončení ze str. 1

Svými náměty si řekněte, co v centru
města chcete. V minulosti jste se obdobným
způsobem vyjadřovali k využití Zámeckého
parku, klidové zóně, vybavení sportovišť,
prioritám v bezpečnosti dopravy, využití
volných prostor na Radnici, strategii rozvoje
města. Zaslání námětů není omezeno věkem respondentů, takže žáci, studenti, pra-

cující i důchodci, všichni můžete být tvůrci
budoucnosti.
Je logické, že ne všechny náměty budou
prostorově, technicky, stavebně či finančně
realizovatelné. Posouzení bude na urbanistovi, který navrhne varianty řešení. K těmto
variantám budete mít možnost opět se vyjádřit.

Nejzajímavější podněty budou oceněny
věcnými cenami, pokud uvedete v návrhu své iniciály. Možná, že čas strávený nad
zamýšlením a posláním návrhu Vám ušetří
léta láteření nad tím, jak centrum vypadá
a že se v Šenově nic neděje. Přeji nám všem
hodně dobrých nápadů k budoucí podobě
náměstí a těším se na vaše náměty.

Ing. Jan Blažek, starosta

INFORMACE – ZPRAVODAJSTVÍ
Městská policie hlásí
MP Šenov:
Policie ČR:
Tísňová linka:
E-mail:
Web:		

		
			
		
		

19. 6. O pomoc požádal prodavače u prodejního stánku na silnici I/11 kluk, který se
při procházce ztratil své matce z dohledu.
Strážníci pak v pořádku předali chlapce
do péče jeho rodině.
21. 6. V odpoledních hodinách došlo v Šenově na silnici I/11 ve směru na Havířov
k vážné dopravní nehodě. Na místě zasahovaly všechny složky IZS. Záchranáři na místě
ošetřili 3 zraněné osoby, z toho jedna byla
ve vážném stavu letecky transportována
do nemocnice. Doprava musela být odkláněna po dobu šetření příčin nehody.

23. a 25. 6. Při kontrolní činnosti MP spatřil
strážník odložený batoh u zastávky „Šenov
- Škrbeň“. Při následné kontrole objevil jeho
vlastníka, který zůstal uvězněn v hlubokém
příkopu, ze kterého se díky podnapilému
stavu nedokázal sám dostat. O pár dní později byl zjištěn stejný muž na zastávce v centru města, který musel být předán do péče
přivolaným zdravotníkům. V obou případech za to mohl jeho kamarád „alkohol“.
1. 7. Strážníci jeli prověřit oznámení, že se
po silnici I/11 pohybuje samice losa, tu však
strážníci na místě již nezjistili. Později média
informovala o výskytu v části Bartovic. Dle
zoologů k nám přišli ze sousedního Polska.
Nejedná se však o první případ.

2

604 128 113
604 127 288
156, 158
mpolicie@mesto-senov.cz
www.mesto-senov.cz
1. 7. Řidič, který jel se spolujezdcem na elektrokoloběžce na ulici Hlavní, nezvládl odbočovací manévr, narazil do stojícího vozidla
a z místa nehody ujel. Strážníkům se podařilo podnapilého řidiče vypátrat a předat přivolané policii. K objasnění nehody přispěl
záznam z městských kamer, který si policie
vyžádala. Věc šetří Policie ČR.

2. 7. V odpoledních hodinách strážníci
v součinnosti s policií usměrňovali provoz na Šenovských mostech. Dopravní
nehoda tří vozidel zde totiž zkomplikovala
průjezdnost vozidel. Nehodu šetří dopravní
policie.

7. 7. Pravděpodobně nepozornost řidiče
při couvání byla příčinou dopravní nehody
na ulici Petřvaldská, kde dodávka narazila
do sloupu. Věc šetří Policie ČR.

10. 7. Spolu s teplým a slunečným počasím
se v ulicích města opět začali objevovat povalující se opilci a bezdomovci. Dvě takové
osoby opojené alkoholem si ustlaly při svém
putování na zastávce v části Volenství. Jeden
však byl tak moc ovlivněn alkoholem, že nebyl schopen komunikace, a navíc byl poraněn
na dolní končetině. Muž byl proto předán
do péče přivolaným zdravotníkům, kterým
strážníci asistovali s jeho transportem.

13. 7. Pokud chcete využít veřejné prostranství nebo místní komunikaci např. z důvodu umístění kontejneru nebo stavebního
materiálu, musíte si na zdejším odboru investic, MH a dopravy MěÚ Šenov dopředu
požádat o povolení spojené s úhradou poplatku za takovýto zábor. Poplatek za zábor
dle OZV č.1/2020, o místních poplatcích je
10,- Kč/den/m2 a v případě umístění reklamního zařízení je 20,- Kč/den/m2. Vyhnete se
tak případným problémům.

4. 7. Z důvodu nedostatku jízdních kol
na našem trhu dochází k jejich krádežím.
Také v našem městě došlo ke krádeži těchto
„strojů“. Proto doporučujeme, abyste si lépe
zabezpečili svá jízdní kola.
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 8/2021

18. 7. S odchytem nezvaného hosta, který se zabydlel ve skulině u základů domu
v části Podlesí, pomohli dobrovolní hasiči
ze Šenova. Na místě se hasičům spolu se
strážníky podařilo zjistit, že se jedná o nejedovatou užovku, i když se nakonec užovce
podařilo nadvakrát zdárně zmizet.

UPOZORNĚNÍ

Ztráty a nálezy
Aktuální stav nalezených věcí najdete vždy na našich webových stránkách města Šenov
www.mesto-senov.cz/obcan/ztraty-a-nalezy/, případně tel.: 596 805 930, 774 402 276.

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

SO/Sommerlíková

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci srpnu 2021 oslaví významná
životní jubilea tito šenovští občané:
BLAŽKOVÁ LÍA

MÁCHOVÁ LUDMILA

BLAŽKOVÁ MARIE

MIKULA ZDENĚK

BUZKOVÁ HELENA

MORAVEC JAN

DAMEC JAN

PAVLASOVÁ KVĚTOSLAVA

DOLÁKOVÁ RŮŽENA

PIEKARZOVÁ MARIE

FOLVARČNÁ MARKÉTA

POLÁŠKOVÁ JANA

FOLVARČNÝ LUDVÍK

ROZBROJ VLADIMÍR

HARAMIJA VÁCLAV

SALAJ ZDENĚK

HARAŠÍM VLADIMÍR

SLÍVOVÁ HELENA

HOLUBČÍK JÁN

SLÍVOVÁ JARMILA

HRADILOVÁ MARIE

SVRČINA ZDENĚK

CHUDÁRKOVÁ JARMILA

ŠAJER JAN

KALOČ RADOMÍR

ŠMÍD PETR

KOPCOVÁ HELENA

TOPOLÁNKOVÁ NADĚŽDA

KOTULOVÁ JARMILA

URBÁŠEK LUDĚK

KUBÍČEK LUBOMÍR

VRÍČAN BŘETISLAV

KUCHAŘ JAN

Marek Lipina

Kryštof Klinger

Filip Tužinský

K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

Rozloučili jsme se …
Jana Pilchovská

Helmuth Gans

Jitka Rusnáková
Ludmila Slonková
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast.
Taťána Klimasová/SO
Čas běží a bolest v srdci zůstává
Dne 28. 7. 2021 jsme vzpomněli 15. smutné
výročí úmrtí našeho milovaného
syna, bratra, vnuka, strejdy a kamaráda
Romana Mynáře ze Šenova.
Děkujeme všem, kteří vzpomněli s námi.
Rodiče a bratři s rodinami.
„Kdo lásku a dobro rozdával,
ten odešel a v našich srdcích žije dál“.
27. června 2021 jsme vzpomněli 1. smutné
výročí, kdy se navždy uzavřela kniha života
naší milované maminky, babičky a prababičky

Boženy Fukalové

a s láskou a úctou vzpomeneme 19. srpna
nedožité 75. narozeniny našeho milovaného
tatínka, dědečka a pradědečka

Zdeňka Fukaly.

LYČKOVÁ LUDMILA
MACURA JIŘÍ

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. 774 122 750, 774 401 522) nejpozději do uzávěrky Oběžníku (do 20. dne daného měsíce).
SO/Taťána Klimasová

OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 8/2021

Nejmladší občánci města

Čas plyne a vzpomínky zůstávají.
Nikdy nezapomeneme.
Syn Tomáš a dcera Pavlína s rodinami.
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.

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 do 20. dne v daném měsíci.
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ČINNOST SAMOSPRÁVY
65. schůze rady města dne 17.06.2021 m.j.:


schválila rozpočtová opatření č. 17 – 18/2021



rozhodla uzavřít Kupní smlouvu na akci „Nákup svozového
vozidla pro Město Šenov“ se společností Komunální technika,
s.r.o., s cenou 5.329.000,00 Kč bez DPH



schválila uzavření Smlouvy o odvádění odpadních vod kanalizací mezi společností FEBE CRAFT s.r.o. a městem Šenov



rozhodlo o zrušení členství města Šenov v Dobrovolném svazku obcí „Regionu Slezská brána“ k datu 31.12.2021



rozhodlo o dobrovolném vystoupení města Šenov z členství
v MAS Slezská brána, zapsaném spolku k datu 31.12.2021

66. schůze rady města dne 29.06.2021 m.j.:


vzala na vědomí zprávu Knihovny & Šenovského muzea, p.o.
a zprávu Mateřské školy Šenov, p.o.



vzalo na vědomí zprávu PČR, obvodního oddělení Vratimov,
zprávu MěP Šenov, zprávu JSDH Šenov, zprávu Krizového štábu
města Šenov a zprávu komise bezpečnosti

schválila podání výpovědi smlouvy „Svoz a likvidace komunálního odpadu pro město Šenov – část I a II“, uzavřené mezi společností OZO Ostrava s.r.o. a městem Šenov nejpozději s datem
ukončení smlouvy k 31.12.2021





dále vzalo na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru
a kontrolního výboru za I. pololetí 2021 a schválilo plány práce
těchto výborů na II. pololetí 2021

souhlasila se spolufinancováním akce „Rekonstrukce a úprava
stávající budovy SK Šenov“ dle podané žádosti u Národní sportovní agentury ve výši 600.000,00 Kč





schválilo rozpočtové opatření č. 16/2021



rozhodlo o koupi pozemků p.č. 46, p.č. 49/5, p.č. 3391/2, vše
v k.ú. Šenov u Ostravy, ve vlastnictví společnosti GAWLICZEK
s. r. o., Šenov, do majetku města za kupní cenu 800.000,00 Kč
a o uzavření kupní smlouvy

rozhodla o uzavření kupní smlouvy na akci „Nákup nádob
na komunální odpady Šenov“ se společností SDO Technika
s.r.o. za nabídkovou cenu 1.964.500,00 Kč bez DPH

19. zasedání zastupitelstva města dne
22.06.2021 m.j.:


tajem.

MěPOS, příspěvková organizace – provozovatel vodovodů a kanalizací, se sídlem: Zámecká 27, 739 34 Šenov, IČ: 005 62 238, DiČ: CZ00562238,
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle Pr, vložka 1087, telefon: 596 887 136, 731 505 249, 732 202 659, e-mail: mepos@
volny.cz

OZNÁMENÍ
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 vodměru(ů) ve dnech 3. a 4. září
2021 (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 8. září 2021 (čtvrtletní odečet). Po tomto datu již odečty nebudou prováděny a každé
neodečtené odběrné místo bude považováno za neměřené.
MěPOS, příspěvková organizace, čj. 339/Pa/2021 z 17.6.2021
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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.

Ceník				Cena (včetně DPH)

400 l (malý vozík do rozměru 1,5m x 1,10m x 0,30m)

650 Kč

odběr a uložení odpadů komunálních:

750 l (větší vozík do rozměru 2,3m x 1,30m x 0,35m)

1200 Kč



objemné odpady z domácností,



elektro, baterie, monočlánky,



zpětný odběr elektrozařízení-výrobky s ukončenou životností
(kompletní spotřebiče a elektrotechnika bez rozdílu velikosti –
lednice, sporáky, pračky, mrazáky apod.),



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 (výhradně 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:

12 l (kbelík)

20 Kč

25 l (pytel)

40 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.
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.

UPOZORNĚNÍ
Křovinořez, motorová pila, motorová sekačka
nejedná se o elektrozařízení, které by patřilo do zpětného odběru. Do objemného odpadu také nepatří, protože obsahuje
i nebezpečné odpady (benzín, olej). Řešením je nejbližší kovošrot/autovrakoviště.
 na sběrném dvoře města Šenov je možné tato vysloužilá
zařízení odevzdat v případě, že budou bez náplní (benzín,
olej) a budou zbavena plastových dílů.
Sběrný dvůr města Šenov není určen pro ukládání
odpadů vznikajících z podnikatelské činnosti, a to
ať právnických nebo fyzicky podnikajících osob!!!
Uvedené subjekty jsou povinny odpady likvidovat
v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.


Třídění světelných zdrojů je nyní jednodušší
Chováte se zodpovědně, třídíte odpad? Pak
jste možná už někdy přemýšleli, kam se žárovkou, když dosvítí. Klasické přímo žhavené
žárovky (wolframové i halogenové), které se
v domácnostech hojně používaly, než byl jejich prodej v Evropské unii zakázán, se mohly
vyhazovat do směsného odpadu. Jiná pravidla ale platila pro zářivky či LED žárovky –
tyto světelné zdroje patřily na místo zpětného odběru. Rozeznat
od sebe jednotlivé druhy světelných zdrojů je ale čím dál tím těžší.
Výrobci přicházejí s novými designy a výrobními technologiemi,
takže běžný spotřebitel nemá šanci poznat, o jaký typ světelného
zdroje se jedná.
Od 1. ledna 2021 už naštěstí nemusíte tento problém řešit, nový zákon o výrobcích s ukončenou životností nedělá mezi světelnými zdroji
rozdíly. Tím pádem všechny spadají do zpětného odběru a měly by se
odevzdat do speciálních sběrných nádob či ve sběrných dvorech. U nás
ve městě se sběrná nádoba nachází v budově Radnice (přízemí
vedle pošty) nebo světelné zdroje je možné odevzdat ve sběrném
dvoře ul. Na Sedlácích, který je otevřen (úterý a pátek 14:00-17:45
hod., středa 12:00-19:00 hod., sobota 09:00-12:00 hod.)
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Zákon zároveň ukládá prodejcům povinnost uvádět
u ceny světelných zdrojů, ale i dalších elektrozařízení výši
recyklačního příspěvku. Díky tomu hned při placení zjistíte, že jste přispěli na ekologickou recyklaci zakoupeného elektro výrobku, a proto by – až vám doslouží – neměl
skončit v komunálním odpadu, ale ve sběrném dvoře.

Speciální nádoby na světelné zdroje

Veškeré světelné zdroje jsou na sběrném dvoře ukládány
do speciálních sběrných nádob určených jen pro jejich sběr. Nesmí se
míchat s ostatním elektroodpadem. Důvodem je křehkost světelných
zdrojů, které by se v kontejneru na elektroodpad mohly rozbít. U kompaktních a lineárních zářivek navíc při jejich rozbití hrozí únik toxické
rtuti, kterou tyto světelné zdroje v malém množství obsahují. Většina
surovin získaných ze žárovek při recyklaci (zejména kovy, sklo a plasty)
se následně znovu využije ve výrobě. Díky recyklaci je možné využít
více než 90 % materiálů ze sebraných světelných zdrojů.
Společnost EKOLAMP se již od roku 2005 stará o zpětný odběr osvětlovacích zařízení, od ledna 2019 také o malá a velká elektrozařízení.
V České republice provozuje síť více než 4300 veřejných i neveřejných
sběrných míst. Nejbližší sběrné místo ve svém okolí naleznete na stránkách www.ekolamp.cz.
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SPORT

Šenovský fotbal informuje

Letní fotbalové kempy pro mládežnické výběry SK Šenov
Klub SK Šenov připravil během
prázdnin, tak jako loni, tři fotbalové kempy. Organizaci kempů
si vzal na starost trenér mládeže
Marian Pittner, pomáhat mu budou asistenti Jaromír Šlachta a Jiří
Sedlařík. Sraz účastníků kempů je
vždy v 8 hodin. Samotný program
kempů probíhá na fotbalovém
hřišti od 8,30 do 16,00 a je složen
ze soutěží, cvičení, her a fotbálku.
Účastníci kempů mají zajištěnou
dopolední svačinku, pak je čeká
oběd ve školní jídelně a odpoledne dostávají ovoce a sušenky. Po
obědě mají malí fotbalisté hodinový odpočinek. Na konci každého kempu čeká všechny účastníky
malé překvapení, každý z nich dostane drobný dárek. Velké poděkování patří městu Šenov, které
na letní fotbalové kempy poskytlo
dotaci. Věříme, že kempy budou
pro kluky i holky příjemným zpestřením letních prázdnin.

Také muži SK Šenov začali s přípravou, neboť se musí dobře připravit na další sezónu, která začne
již v srpnu. V červnu sehráli 2 přípravné zápasy s těmito výsledky:

Věříme, že si fanoušci na podzim najdou cestu do fotbalového areálu SK Šenov a přijdou
naše hráče povzbudit!

Šenov – Doubrava 9:3, Petřvald –
Šenov 4:2. Také proběhlo vylosování soutěží MĚFS Ostrava, které
si můžete prohlédnout na webových stránkách našeho klubu.

Termíny:

12. 7. – 16. 7. 1. kemp
9. 8. – 13. 8. 2. kemp
23. 8. – 27. 8. 3. kemp

Malí fotbalisté na červencovém fotbalovém kempu

Palas Dance
Po zdravotní epidemické pauze vás
opět zveme do svých kurzů a dalších
společenských akcí. Speciálně pro
děti produkujeme taneční pohádkové víkendy. První z nich proběhne
v sobotu 21. 8. od 10 hodin v přednáškovém sále Staré školy (Kostelní
128). Čekají nás roztančené pohádky
II a balónkové show. Akce je dynamická, hravá i vzdělávací. Roztančíme se společně s rodiči či prarodiči
na nejkrásnější české pohádky a pak
budeme z balónků vytvářet zvířátka
a malovat na ně. Další pohádka nás
čeká pak v září a říjnu a poslední na
Mikuláše.
Naše dospělé tanečníky zveme na taneční den v sobotu 4. 9. od 10 hodin.
Ve třech blocích se naučíme africkou
Jerusalemu, jazz a ve třetím bloku
salsu, merengue a sambu. Vše tančíme sólově a ve skupině. Nenechte si
ujít tyto super akce.
Pro páry a dospělé tanečníky otevíráme klasické taneční ve společenském sále. Budou probíhat od
29. září v 17 a 19 hodin. Naučíte se
standardní, latinskoamerické, lidové
a speciální tance.
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Kolektivy tříd se mohou již nyní přihlásit do tanečních pro mládež na
leden a září 2022.
Pro děti a mládež máme připravenou přípravku soutěžního tance ve

www.palasdance.cz
f: Palas dance
Tel: 702 914 717

stylu disco dance, street dance, show
dance a párových tanců. Přihlášky
do všech kurzů zasílejte emailem na
info@palasdance.cz. Těšíme se na
vás, než nás opět epidemicky zavřou.

POHÁDKOVÁ
DOPOLEDNE PRO DĚTI
Od 3 do 9 let s rodiči, vstupné dobrovolné
(minimálně 50 Kč / osobu)

Stará škola Šenov
Ulice Kostelní 128

Sobota 21. 8. od 10 hod:

Roztančené pohádky
a balónkové show
Rezervace míst: Tel. 702 914 717
f: Palas dance, www.palasdance.cz
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 8/2021

VSTUPARMA
ZD

Město Šenov pořádá

ŠENOVSKÝ JARMARK
28. srpna 2021
MICKEY

MOUSE,

MINNIE

AL
ABBA REVIV

BOHOUŠ JO

SEF & BURM
A JONES

NG

PET

RK
OT
VA

LD

DOGDANCI

SEBASTIEN

Hlavní program:

moderuje: Tereza Pufferová
14:00 – 14:45 hod. - MICKEY MOUSE,
MINNIE a jejich
diskotéková show
14:45 hod.
- zahájení Jarmarku
15:00 – 16:00 hod. - ABBA REVIVAL
16:10 – 16:40 hod. - SJETÝ GUMY
17:10 – 18:10 hod. - BOHOUŠ JOSEF
& BURMA JONES
18:20 – 18:45 hod. - DOGDANCING
19:20 – 20:20 hod. - SEBASTIEN
20:50 – 21:50 hod. - PETR KOTVALD
22:15 – 01:00 hod. - ZÁBAVOVÁ KAPELA

BILŮ

TOMO

U
KÝCH A

ISTORIC

SRAZ H

SJETÝ GUMY

Doprovodný program:

Šenovské muzeum – Stará škola:

14:00 hod. – 19:00 hod. zahrádkářská výstava
14:00 hod. – 14:50 hod. sraz a prohlídka historických automobilů
14:50 hod.
odjezd veteránů od Šenovského muzea
na spanilou jízdu
14:00 hod. – 19:00 hod. otevřeny stálé expozice muzea a aktuální výstavy
(obrazy výtvarné skupiny KVAŠ, díla Dagmar
Sofie Molinové a výstava Hrdinové – II. světová válka).

Parkoviště u ZUŠ:
pouťové atrakce

Hasičská zbrojnice:

ukázka techniky šenovských hasičů

Sponzoři:

Svou přítomností na této akci souhlasíte s užitím videí či pořízených fotografií v podobě hmotné, či digitalizované, pro veškeré propagační materiály Pořizovatele, jak v tištěné, tak i v elektronické
podobě - např. webové stránky, FB, tiskoviny. Rovněž souhlasíte s tím, aby Pořizovatel poskytl licenční oprávnění k užití fotografií kterýmkoliv třetím osobám, a to zejména pro účely vytvoření reklamních
a marketingových materiálů Pořizovatele. V případě Vašeho nesouhlasu s pořizováním videí či fotografií s Vaší osobou o tom informujte Pořizovatele písemně na adresu městského úřadu.

OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 8/2021
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MĚSTO ŠENOV ZVE K NÁVŠTĚVĚ TALK SHOW ZDEŇKA IZERA S NÁZVEM

„NA PLNÝ COOLE“

03.09.
pá

od 19.00 hod.

2021

RESTAURACE

HORAKŮVKA

Vstupné: 400 Kč
Předprodej: od 2. 8. 2021 - podatelna MěÚ Šenov
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MĚSTO ŠENOV ZVE K NÁVŠTĚVĚ DIVADELNÍHO PŘEDSTAVENÍ

„HODINA DUCHŮ“

24.09.
pá

2021

od 19.00 hod.

RESTAURACE

HORAKŮVKA

Vstupné: 300 Kč
Předprodej: od 2. 8. 2021 - podatelna MěÚ Šenov
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 8/2021
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ŠKOLSTVÍ
Zátiší distančně?
Distanční výuka je pro učitele i žáky plná výzev a to zvláště
ve výtvarném oboru. Žáci studijního zaměření Multimediální tvorba čelí všem potížím opravdu statečně. Pokusili
jsme se vypořádat s tématem zátiší, jak jsme nejlépe dokázali. Inspirovali jsme se tvorbou Paula Cézanna, sestavili
si kompozici v domácích podmínkách, vyfotografovali ji
a také namalovali.

Tereza Hladná

Některé žáky zátiší natolik inspirovalo, že vyrazili do přírody s fotoaparátem a zajímavými artefakty a pokusili se o zcela netradiční přístup k tématu.

Eva Malicherová, , učitelka multimediální tvorby

Iva Zettlitzová

Natalie Kolářová

Ministerstvo výrazně podpoří živou kulturu!
Vážení občané Šenova, léto máme v plném proudu a s postupným
rozvolňováním vládních opatření se povedlo oživit a přiblížit Vám
i živou kulturu. Můžete navštívit památky, festivaly, koncerty, filmová
a divadelní představení či jiné kulturní akce, které neodmyslitelně patří
ke společenskému životu. I přes stávající opatření se Vám snažíme co

POHŘEBNÍ SLUŽBA
MARIE MEJSTŘÍKOVÁ

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

Mladý pár hledá v Šenově pozemek
ke koupi k výstavbě rodinného domu.
Budeme rádi za jakoukoliv nabídku. Děkujeme.
Tel: 725067913 / vachutka.vojtech@seznam.cz
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nejvíce zpřístupnit kulturu – bezpečně, ale s co největší mírou prožitku.
Podporujeme jak online podoby různých akcí, streamy či live přenosy,
tak také „živé“ akce, po kterých je opravdová žízeň a chuť. Více informací
na www.mkcr.cz.

Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury

Kalendář města Šenov pro rok 2022
Připomínáme blížící se konec zasílání fotografií na téma „Proměny Šenova“. Občané mohou zasílat dvojice fotografií, které
zobrazují různou činnost nebo místo v časovém odstupu.
Fotografie, prosím, zasílejte (ve formátu JPG) elektronicky na
adresu: isommerlikova@mesto-senov.cz. U fotografií uveďte,
co znázorňují. Konečný termín uzávěrky zasílání fotografií je
do 31. 08. 2021. Těšíme se na to, čím nás překvapíte …
SO/Sommerlíková

Pivovar – Šenov nabízí:
Prodej piva nepřerušen – funguje
„ŽÍZNIVÉ OKNO“
Vyhověli jsme vysoké poptávce a nově nabízíme
naše speciály i v 1L PET
Z provozních důvodů vše předem po telefonické domluvě
Nezvedneme-li telefon hned, vaříme nebo stáčíme – co nejdříve voláme zpět
„Jarmarkovou sobotu“ čepujeme
Podrobné informace na webu pivovaru:
www.pivovar-senov.cz
Kontakt: GSM 774 249 570
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INZERCE

Frézování komínů
Vložkování komínů
Kontroly a čištění
spalinových cest
Tel.: 602 930 888
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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
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Sportovní klub Lapačka připravuje
9. ročník soutěže ve vaření
kotlíkového guláše. Doprovodným
programem bude fotbalové utkání
svobodní vs. ženatí.

Složte si svůj tým kamarádů / přátel
a přihlaste se na

sklapacka@seznam.cz.

Bližší podmínky pro týmy budou uveřejněny koncem
srpna 2021 na

www.sklapacka.cz

termín: 11. 9. 2021
kde: areál SK Lapačka, Šenov
zahájení vaření: 10:00 h
ukončení vaření: 13:30 h
fotbalové utkání svobodní vs. ženatí: od 14:30 h
Akce bude pořádána s ohledem na aktuální nařízení týkající se COVID-19.
V případě nepříznivé situace si organizátoři vyhrazují nárok na zrušení této události.

VÝZVA K ÚPRAVĚ ZELENĚ
Vyzýváme vlastníky pozemků nebo osoby (např. pachtýře,
nájemce), které jej užívají z jiného právního důvodu, k úpravě
zeleně vyrůstající z jejich pozemků tak, aby nebránila průchodu chodníkem, průjezdu vozovkou, nezastiňovala dopravní
značení či označení ulic a nezhoršovala rozhledové poměry.

SK LAPAČKA POŘÁDÁ

BURGER
FESTIVAL
OCHUTNEJTE TY NEJLEPŠÍ
ŠENOVSKÉ BURGERY!

SOBOTA 14. SRPNA 2021 | 16:00
UTKÁNÍ SEVER PROTI JIHU | 17:00
SPORTOVNÍ AREÁL SKL

OBĚŽNÍK města Šenov – periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník, č. 8/2021, 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: 30. 7.
2021, uzávěrka příštího čísla: 20. 8. 2021, tisk: Jesenické nakladatelství JENA Šumperk. Prodejní cena Oběžníku města Šenov: 11 Kč.
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