Knihovna & Šenovské muzeum
Milí příznivci naší organizace –
knihovny a muzea v Šenově – dovolte, abychom Vás informovali o našich
akcích. V měsíci říjnu proběhla úspěšná beseda se spisovatelem a cestovatelem panem Petrem Nazarovem
o historii a současnosti Čechů žijících
v Banátu. Také na poslední část roku
jsme pro Vás připravili zajímavé akce.
Jednou z nich bezesporu bude akce
ke dni poezie, která proběhne 10. listopadu 2021 v 17 hodin a zajímavým
hostem mj. bude pan Dalibor Sládek
z nedalekých Bartovic se svou knihou
vzpomínek na dětství (viz. pozvánka).
Všechny příznivce knihovny v Šenově
pak zveme na 4. prosince 2021, kde
společně oslavíme 101. výročí založení naší knihovny (viz. pozvánka).
Simona Slavíková, ředitelka

Vybíráme z obsahu:
Jak zatopit
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MĚSTO ŠENOV ZVE K NÁVŠTĚVĚ PŘEDSTAVENÍ

„Ivo Šmoldas – Krásný život s humorem“

5. 12. 2021 v 15:00 hod.

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

Předpokládaný termín prodeje kalendáře města Šenov
2022 je v polovině měsíce
listopadu na podatelně MěÚ
Šenov.

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

		
			
		
		

19. 9. Strážníci v části Škrbeň v pozdních
nočních hodinách nalezli pohřešovaného
muže, po kterém již dvě hodiny marně pátrali jeho rodinní příslušníci. Strážníky byl
následně předán do jejich péče.
25. 9. Strážníci řešili v části Podlesí napadení
psem, kterého majitel nezvládl při procházce a ten zranil cyklistu. Při následném řešení
hlídkou na místě pes pokousal také strážníka. Věcí se bude zabývat příslušný správním
orgán.

6. 10. V nočních hodinách si projíždějící
řidič všiml ležící osoby u chodníku na ulici
Hlavní. Po zastavení zjistil, že starší muž je
zraněn, a tak na místo přivolal RZS. Před
příjezdem zdravotníků se o muže postarali
také strážníci, kteří místem zrovna projížděli.
7. 10. Po příchodu z práce domů zjistil majitel, že došlo k vloupání do rodinného domu
a hospodářské budovy. Věc šetří Policie ČR.

28. 9. Majitel při kontrole objektu zjistil, že
mu z něj neznámý pachatel odcizil jízdní
kola. Věc šetří Policie ČR.

Sommerlíková/SO
9. 10. Neznámý pachatel se vloupal do garáže, z které následně odjel na odcizeném
motocyklu. Věc šetří Policie ČR.
17. 10. Strážníci byli voláni ke sporu nájemníků s pronajímatelem nemovitosti, kdy při
předávání bytových prostor došlo k fyzickému napadení. Věc předána příslušnému
správnímu orgánu.

UPOZORNĚNÍ
V průběhu měsíce září a začátkem října
došlo v našem městě k několika krádežím
věcí nejen z nemovitostí. Proto upozorňujeme občany, aby při výskytu podezřelých osob a vozidel neváhali a ihned
vyrozuměli strážníky na telefonním čísle
604 128 113, kteří následně věc prověří.
Velmi úzce spolupracujeme s Policií ČR,
které předáváme zjištěné poznatky.

1. 10. Strážníci jeli ověřit oznámení o starší
osobě pohybující na pozemku u jednoho
domu v části Podlesí. Na místě zjistili ženu,
která byla vzhledem ke svému zdravotnímu
stavu předána do péče přivolaným zdravotníkům.

M. Kretek, velitel MP

3. 10. Na ulici Frýdecká došlo k dopravní nehodě dvou vozidel. Strážnici poskytli jedné
zraněné osobě první pomoc, tu pak předali
do péče přivolaným zdravotníkům. Věc šetří
Policie ČR.

Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR v Šenově konané
ve dnech 8. – 9. 10. 2021

Poř. Název strany

Počet voličů v seznamu:

5 166

1.

ANO 2011

Počet vydaných obálek:

3 662

2.

Počet odevzdaných obálek:

3 659

Počet platných hlasů:
Volební účast v %:

Platné hlasy
celkem

v%

1 147

31,49

SPOLU – ODS, KDU-ČSL, TOP 09

862

23,66

3.

Svoboda a př. demokracie (SPD)

463

12,71

3 642

4.

PIRÁTI A STAROSTOVÉ

409

11,23

70,89

5.

PŘÍSAHA Roberta Šlachty

194

5,32

6.

Česká strana soc. demokratická

184

5,05

Výsledky dalších volebních stran, výsledky voleb v jednotlivých volebních okrscích města Šenov naleznete na webových stránkách Českého statistického úřadu
http://volby.cz.
Preinová/SO
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci listopadu 2021 oslaví významná
životní jubilea tito šenovští občané:

Rozloučili jsme se …
Daniela Kožušníková

Josef Stibor

Vlasta Sudoměřická

Evženie Petrusová

PYTLÍK KAREL

Stanislav Slíva

Jiří Sedlák

BOJDOVÁ MARIE

ROJÍČEK RUDOLF

Jiřina Krištofová

Jana Nekoraniková

BYSTROŇOVÁ DANUŠE

RYŠKA JAN

DOBEŠOVÁ MILADA

SKŘÍPKOVÁ JANKA

DROZDA PAVOL

SLÍVOVÁ MIROSLAVA

HRUŠKA JOZEF

SPANDEL STANISLAV

HRUŠKOVÁ OLDŘIŠKA

SULEK JAROSLAV

KOĎOUSEK MIROSLAV

ŠABACKÝ LADISLAV

KOLÁROVÁ BOŽENA

ŠEVČÍK MILAN

KOLÁŘ MILAN

ŠKRLA BEDŘICH

KOPECKÁ IVANA

VRÁNOVÁ LUDMILA

KOZEL ANTONÍN

ZAHRADNÍČKOVÁ EVA

KUČERA JOSEF

ZYGMOVÁ ANNA

BENÝŠKOVÁ MARIE

Taťána Klimasová/SO

Dne 21. 9. 2021 zemřela

paní Jana Nekoraniková.
Vzpomíná manžel s rodinou.

Rádi bychom touto cestou poděkovali
všem přátelům a známým,
kteří s námi ve čtvrtek 23. 9. 2021 doprovodili
na poslední cestu mého manžela,
našeho tatínka a dědečka, společného
kamaráda, pejskaře a chovatele,

pana Stanislava Slívu,

který zemřel 16. 9. 2021 v nedožitých 69 letech.
Děkujeme za projev úcty, kondolence
a květinové dary, slova účasti.
S láskou vzpomíná manželka s rodinou.

LAMPART JAN
LIPINOVÁ EVA
POTYKOVÁ DAGMAR
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. 596 887 147) nebo na ohlašovně
(tel. 774 122 750, 774 401 522) nejpozději do uzávěrky Oběžníku (do 20. dne daného měsíce).
SO/Taťána Klimasová

Nejmladší občánci města
Emílie Polčáková
Viola Šimarová

Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast.

Mikuláš Maliník
Matyáš Baron

Kristýna Haluzová

K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

31. října uplynul rok od úmrtí

paní Mgr. Žofie Bastlové.
Vzpomínají manžel Zdeněk,
synové Zdeněk a Dušan s rodinami.

Jak smutno je nám bez Tebe...
a čas nevrátí co vzal...
Dne 16. 11. 2021 vzpomeneme
1. smutné výročí,
co nás opustil náš milovaný manžel, tatínek,
dědeček, bratr,

pan JAROMÍR NOVÁK

a dne 11. 9. 2021 jsme si připomenuli
10. smutné výročí úmrtí naší milé maminky,
babičky, prababičky, tchýně,

paní JANY ČÍŽKOVÉ (NOVÁKOVÉ).

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.

S láskou vzpomíná celá rodina.

Dne 27. 11. 2021 vzpomínáme
10. výročí úmrtí

paní Věry Přečkové.

S láskou vzpomínají syn Radim s rodinou.

Uzávěrka příspěvku je do 20. dne v měsíci.
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 11/2021
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ČINNOST SAMOSPRÁVY
71. schůze rady města dne
24.09.2021 m.j.:






rozhodla na základě protokolu z jednání komise o pořadí uchazečů na 1. – 3.
místě na akci „Oprava místních komunikací 2021 v Šenově“
rozhodla o uzavření Smlouvy o dílo na
akci „Výsadba zeleně – město Šenov
– Část I.: Obnova sídelní zeleně města
Šenov“ se společností STROMMY COMPANY s. r. o., Andělská Hora
rozhodla o uzavření Smlouvy o dílo na
akci „Výsadba zeleně – město Šenov –



Část II.: Sadové úpravy – smuteční síň“
se společností ZAHRADY R+R – realizace a údržba zahrad s. r. o., Krmelín



schválila plán inventur města Šenov
k 31.12.2021 a jmenovala inventarizační
komise

rozhodla o uzavření Smlouvy o dílo na
akci „Výsadba zeleně – město Šenov –
Část III.: Kruhový objezd Šenov“ se společností STROMMY COMPANY s. r. o.,
Andělská Hora



schválila umístění staveb a zřízení věcných břemen na pozemcích města



rozhodla o přijetí účelové dotace ve
výši 37 tis. Kč z rozpočtu MSK v rámci
dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2021

72. schůze rady města dne
13.10.2021 m.j.:


schválila rozpočtová opatření č. 31 –
34/2021

tajem.

Ztráty a nálezy

Město Šenov

Aktuální stav nalezených věcí najdete
vždy na našich webových stránkách
města Šenov www.mesto-senov.cz/
obcan/ztraty-a-nalezy/, případně

Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov

tel.: 596 887 147, 774 402 276.
SO/Sommerlíková

okres Ostrava-město
Dne 9. 11. 2021 v 16:00 hodin se v zasedací místnosti Radnice koná
21. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA

Program:
1. Zahájení
2. Kontrola plnění uložených úkolů
3. Zpráva o činnosti rady města
4. Rozpočtová opatření
5. Organizační záležitosti

Zveme všechny občany!

Ing. Jan Blažek v.r.

Změna způsobu
výdeje nádob
V říjnovém Oběžníku jste byli informováni o termínech vyzvedávání nových
nádob na směsný odpad v souvislosti
se změnou svozové firmy. Po vytištění
a roznosu Oběžníku jsme dostali informaci o opoždění dodávky, takže všechny termíny výdeje byly zrušeny.
Nová svozová firma MěPOS Šenov rozveze nové nádoby přímo k Vašim nemovitostem v průběhu listopadu a prosince tohoto roku, takže pro popelnice
nemusíte nikam jezdit. Stávající nádoby
na směsný odpad bude OZO svážet postupně po posledním svozu.
Děkujeme za pochopení.

Zahájení výstavby
chodníku na ulici
Škrbeňská
V měsíci říjnu započala výstavba chodníku na ulici
Škrbeňská. První epata, kterou provádí MěPOS, p.o.,
zahrnuje výstavbu dvou bezpečných autobusových zastávek, přechodu pro chodce na ulici Frýdecká, místa
pro přecházení na ulici Škrbeňská, veřejného osvětlení
a krátkých úseků chodníků na obou stranách této komunikace. Na tuto první krátkou etapu bude v následujících letech navázáno dalšími etapami. Budoucí chodník povede po pravé straně ve směru od ulice Frýdecká
k hospodě Horizont.

Ing. Tomáš Holuša, místostarosta
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Zahájení výstavby moderního víceúčelového sportoviště na Lapačce
Město Šenov v minulosti investovalo nemalé
prostředky do rekonstrukcí sportovních zařízení na svém území. Po výstavbě sportoviště
u Staré školy následovaly sportoviště ZŠ Střed,
ZŠ Podlesí, DTJ a v loňském roce ve spolupráci s SK Relax také hřiště na Škrbeni. Asfaltová
plocha na Lapačce, která dlouhá léta plnila
svou funkci, je již dnes pro sportování nevyhovující. Proto město nechalo v minulých
letech zpracovat projektovou dokumentaci
a získalo stavební povolení. V letošním roce
již proběhla okolo hřiště přeložka vysokého
napění, což byla podmínka energetiků ke
kladnému stanovisku k této stavbě. Aktuálně
město na základě zadávacího řízení vybralo
realizační firmu, která si přebrala staveniště.
Práce na sportovišti by dle klimatických podmínek měly začít ještě v letošním roce a v průběhu příštího roku bude dle smlouvy sportoviště dokončeno a předáno k užívání.

Ing. Tomáš Holuša, místostarosta

Sběrný dvůr města Šenov, ul. Na Sedlácích
Otevírací doba od 05.02. do 19.12.2021
Úterý, pátek:		
14:00 – 17:45 hod.
Středa:			
12:00 – 19:00 hod.
Sobota:		
09:00 – 12:00 hod.

Dne 17.11.2021 bude sběrné místo
z důvodu státního svátku uzavřeno.
odběr a uložení odpadů komunálních:



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)

20 Kč

25 l (pytel)

40 Kč



objemné odpady z domácností,

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

650 Kč



elektro, baterie, monočlánky,

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

1200 Kč



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

Úhradu za dovezené množství provedete
po příjezdu do sběrného dvora u obsluhy.



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),

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.



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.,

OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 11/2021

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.
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MĚSTO ŠENOV ZVE K NÁVŠTĚVĚ PŘEDSTAVENÍ

„Ivo Šmoldas – Krásný život s humorem“

9.12.

2021

od 18.00 hod.

RESTAURACE

HORAKŮVKA

Vstupné: 250 Kč
Předprodej: od 3. 11. 2021 - podatelna MěÚ Šenov
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 11/2021
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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. prosince
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. prosince 2021 (čtvrtletní odečet). Po tomto datu již odečty nebudou prováděny a každé neodečtené odběrné místo bude považováno za neměřené.
MěPOS, příspěvková organizace, čj. 481/Pa/2021 z 1.10.2021

Pozvánka na mikulášský večer.
Srdečně Vás zveme na mikulášský večer, který se bude konat v sobotu 4. prosince 2021 v 19:00 hodin v restauraci Na Čepaníku
ve Václavovicích. K tanci a dobré náladě nám bude hrát hudební skupina
„UFO“. Hlad zaženeme dobrou večeří a v baru nás obslouží čert s andělem. Pozor – ten kdo donese dáreček, bude také obdarován. Vhodný bude oblek nebo doplněk obleku odpovídající tématu večera.
Cena vstupenky, ve které je zahrnuta večeře a kávička, je 360,- Kč. Desinfekční stanice se bude otevírat v 18:30 hodin.
Místenky si můžete zakoupit na tel. číslech p. Eva Uxová – 739 665 669 a p. Jaroslava Pituchová – 603 247 868.
Těšíme se na společně strávený večer, MS ČČK Šenov.

OREL Jednota Šenov Vás zve na
Orelský míček,
který se uskuteční
v sobotu 20. listopadu 2021
v tělocvičnách ZŠ Šenov – střed.
Program:
Soutěže sportovní všestrannosti s míčem pro jednotlivce
a turnaj ve stolním tenise.
Kategorie:
Upřesní se dle účastníků.
Přihlášky:
Sobota 20.11. od 8,30 do 9,00 hod.
Startovné:
Děti zdarma, soutěžící dospělí 30,- Kč.
Poznámky:
Zahájení v 9,00 hodin, vstup z Hasičské ulice.
Dodržujte prosím, stanovená opatření proti šíření covid -19 vč.
aktualizací.
Děkujeme.
Nutná sportovní obuv bez černé podrážky; pálky s sebou.
Občerstvení zajištěno.

Na Vaši účast se těší OREL Šenov
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Slavnostní rozsvícení vánočního
stromu?
Město Šenov plánuje uspořádat v neděli 28. listopadu od
15.45 do 18 hodin na parkovišti u Radnice hudební setkání
spojené se slavnostním rozsvícením vánočního stromu.
Akce se bude konat pouze pokud to dovolí epidemiologická
situace. Informace o tom, zda se
bude akce konat, budou zveřejněny 5 dnů před konáním akce
na webu města.

OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 11/2021

Hodokvas v Šenově ...aneb... Slezská zabíjačka ve Staré škole

oslavy 101 let knihovny v Šenově
4. prosince 2021

10:00 už ho nesou - aneb žalmy za poražené prasátko
10:15 povídání řezníka Krkovičky
11:00 písničky s ﬂašinetem part I.
12:00 jedlická soutěž o jitrnici kterou svět neviděl
13:00 písničky s ﬂašinetem
14:00 pijácká soutěž
15:00 zabíjačková polévka za kačku

dobový dřevěný kolotoč pro děti

www.senov.cz

„Kristus život náš“ evangelický sbor v Šenově
a Havířovské klarinetové kvarteto a jejích hosté
Vás srdečně zvou na

BENEFIČNÍ KONCERT
NA OPRAVU STŘECHY KOSTELA
středa
17. listopadu 2021
v 17 hodin

evangelický kostel v Šenově
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ – příspěvek na střechu
Účinkují:
Havířovské klarinetové kvarteto
Hosté – Slezské kytarové trio
Jana Prefetová – viola
Zazní skladby od Renesance až po současnou tvorbu.

Výtěžek koncertu bude příspěvkem k částce,
potřebné na rekonstrukce střechy kostela.
Bankovní účet sbírky: 245101117/0300
Koncert bude také streamovaný na youtube kanále.
www.https://cce-senov1.webnode.cz

OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 11/2021

Hrají: Lukáš Hejlík
Pavla Dostálová

Pondělí 29.11.2021 v 19.00
Restaurace Horakůvka, Šenov, Hlavní 11

Vstupné 150,Je mu čtyřicet a jeho syn je v pubertě. A on se z toho může zbláznit. Stalo se to prostě jednoho dne, kdy jeho dítě začalo
práskat dveřmi, nosit špatné známky a odpovídat nanejvýš slovem: nepruď. Věda tvrdí, že jsou v tom děti nevinně, ale
stejně — nic horšího než puberťáka digitálního věku pánbůh ještě nestvořil. Nutné je si ovšem přiznat, že pro stejného
puberťáka není nic horšího než rodič. To bitevní pole je puberta a všichni jsou na pokraji zoufalství…

Prodej vstupenek – restaurace Horakůvka, Knihovna & Šenovské muzeum
nebo Jarmila Lyčková – tel. 777 575 221

9

Knihovna Šenovské muzeum
a
Literární klub Petra Bezruče

Vás zvou na 23. ročník festivalu Den poezie na téma Božská komedie

Autorem letošního motta je italský básník Dante Alighieri
(letos je to 700 let od jeho úmrtí)
vystoupí členové LKPB; hosté - paní Božena Tyrlíková Horáková,
svou „prvotinu” představí pan Dalibor Sládek z Bartovic;
hudební doprovod - Vladimír Randy Kuchař, Ivo Kroček

ve středu 10. listopadu 2021 v 17 hod. ve Staré škole
Unie Wing Chun informuje
Unie Wing Chun ve spolupráci s Wing Chun Akademií CZ pořádá v Šenově

Seminář Wing Chun Kung Fu

se zakladateli a mistry Evropské organizace Leung Yin Wing Chun
Marijem Biljaničem a Darkem Bekem.

Ve dnech 13.11.–14.11.2021
Program:
Sobota 13.11.2021:

14:00 – 16:30

Úvodní seminář Wing Chun Kung Fu

Neděle 14.11.2021 :

14:00 – 16:30

Wing Chun Kung Fu aplikace v praxi

Účastnický poplatek na seminář za každý den zahrnující trénink činí 50 eur.
Kvůli omezenému počtu účastníků je potřeba se přihlásit předem. Pro přihlášení mne prosím kontaktujte
emailem na adrese romankoc@email.cz nebo telefonicky na tel. čísle 604 834 521. Na základě Vaší přihlášky
Vám poskytnu všechny informace.
Pro účast Vám stačí sportovní oděv, pár tréninkových bot na vnitřní cvičení a dobrou náladu. Nemusíte mít
zkušenosti s bojovým uměním.
Seminář bude probíhat v místě :
budova Staré školy, Kostelní 128, Šenov, 739 34
Informace: Roman Kocifaj, tel. 604 834 521, romankoc@email.cz
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ŠKOLSTVÍ

GRATULUJEME NAŠÍ ÚSPĚŠNÉ MLADÉ
SPISOVATELCE!

Ve 3. ročníku literárních cen pro děti a mládež Cena Ivony Březinové se mezi oceněné dostala
i naše žačka 9. třídy Sofie B. Tématem prací bylo heslo “To nevymyslíš.”
Celá literární akce je zaštítěna Nadačním fondem Gabrielis a Národní knihovnou. Letošní slavnostní ocenění laureátů proběhlo 22. 9. v Zrcadlové kapli Klementina.
Největším úspěchem je ovšem to, že se Sofie dostala do tohoto úzkého výběru již potřetí.

Mgr. Alice Borová

Přírodovědný klokan
I v tomto školním roce proběhla na školách v celé republice soutěž Přírodovědný klokan. Soutěžní test obsahuje 24 otázek z oblasti přírodopisu,
zeměpisu, matematiky a fyziky. Nabízí se vždy pět odpovědí, z nichž je třeba vybrat jednu správnou. Soutěžili žáci 8. a 9. tříd a tady máme vítěze:
U nás první místo získal Alexandr S. z 9.D, na druhém místě se umístil Sebastian S. z 9.C a za ním byl Jan K. z 9.B.
Všem soutěžícím blahopřejeme !!!

Mgr. Šárka Tomisová

Školní družina
V průběhu posledního měsíce prožily
děti ve ŠD spoustu zážitků a poznaly
nové věci... A stalo se toho opravdu
mnoho. Nejprve nás navštívil pán
s exotickými ještěry a plazy. Největší
úspěch sklidil Varan komodský, kterého si mohli všichni pohladit. Po té,
jako každoročně, přistáli na hřišti
draví ptáci. ŠD Podlesí uspořádala
za krásného počasí Drakiádu a následně přivítala záchranáře i se sanitním vozem. Všechny děti si vyzkoušely základy první pomoci a nechaly
se naložit do sanitky. Závěrem uspořádaly vychovatelky sportovní den
a děti si vyzkoušely různé disciplíny
na novém, krásném hřišti.

vedoucí ŠD Silvie Valová

Bonbónkové pokusy
V pátek 15. 10. se děti z 1. A a 1. B zúčastnily
badatelské výuky. Ve skupinkách zkoumaly například, jak kvasnice smíchané s vodou
a cukrem nafouknou balónek, že namočený
gumový medvídek ve vodě zvětší svůj objem,
že lentilky různých barev ponořené do vody
pustí svou barvu a vytvoří barevnou duhu, či
mandalu.
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 11/2021

Největší úspěch měl pokus, ve kterém děti
do chirurgické rukavice nasypaly jedlou sodu,
poté rukavici natáhly na kelímek, v němž
byla voda s kyselinou citronovou. Jedlá soda
po kontaktu s kyselinou začala pěnit a bublat
a zvýšeným tlakem rukavici nafoukla a mnohdy až vystřelila do prostoru.

Na závěr badatelské práce děti zapíjely kapátkem do vlhčeného a ovázaného ubrousku tři barvy. Vznikla krásná batika, ze které se
po uschnutí vyrobil motýlek.
Pokusy všechny bavily a rádi si tuto výuku někdy zopakujeme.

V. Skopalová a V. Kravčíková
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SPORT
Úryvek z dopisu pana Jaromíra Bystroně (bývalého výborného fotbalisty TJ Sokol Šenov)
„Velice děkuji za pozvání na oslavu 90 let kopané v Šenově. Bohužel tuto krásnou akci z časových důvodů nestihnu. Šenovskému fotbalu a všem,
kteří mu fandí, přeji co nejvíce zdraví a pohody a hlavně nadšení ve fotbalové aktivitě vydržet, přitáhnout mladou generaci a dostat se za 10 let,
kdy se bude oslavovat 100 leté výročí, opět na solidní úroveň i v dospělé kategorii. Přeji šenovskému fotbalu mnoho takových nadšenců, jako jsme
byli my.“

Doc. MUDr. Jaromír Bystroň, CSc.

Zápasy týmů SK Šenov v říjnu
Přátelské utkání U7
Václavovice – SK Šenov		

14:5

Mistrovské utkání U9
SK Šenov – Vítkovice - Svinov

4:7

Mistrovské utkání U11
SK Šenov – Vratimov		

4:21

Naši benjamínci sehráli přátelský zápas ve Václavovicích. Pro většinu našich hráčů to byl první zápas, který kdy odehráli. V odvetě se budeme snažit soupeři porážku vrátit.

Mladší přípravka odehrála domácí utkání proti
týmu z Ostravy. Naši kluci byli 1. poločas lepší, ve 2. poločase byl naopak lepší soupeř. Náš
tým neproměnil spoustu šancí a těsně prohrál.

Naše starší přípravka sehrála těžký zápas s Vratimovem, který byl před utkáním favoritem.
Hráči Šenova nestíhali, dělali chyby a do šancí se dostávali s obtížemi. Naopak soupeř byl
produktivní a náš tým jednoznačně přehrál.

Mistrovské utkání ml. žáků
Baník Ostrava - dívky – SK Šenov 0:5
(0:4)

Tým ml. žáků odehrál velmi povedený 1. poločas a vsítil 4 branky. Ve 2. poločase naši kluci
hru kontrolovali a podařilo se jim přidat ještě
jednu branku. Tým podal opět výborný výkon,
skvěle kombinoval a zaslouženě zvítězil.

Tým SK Šenov U7

Mistrovské utkání st. žáků
Klimkovice – SK Šenov 2:4 (1:3)

Mistrovské utkání mužů
SK Šenov – Polanka B 4:1 (0:0)

V pátek odehráli naši kluci další těžké utkání.
Zápas byl velmi tvrdý, spousta osobních soubojů a zákroků na hranici pravidel, přesto jsme
vedli o dva góly. Ve 2. poločasu byla hra vyrovnaná a na obou stranách padl jeden gól. Tým
SK Šenov v nervózním utkání nakonec vítězství uhájil.

Palas dance
Naše taneční škola vás zve na další skvělé kulturně společenské
akce. V pátek 26. listopadu v sále na Lapačce od 20 hodin máme
pro vás připravený taneční večer Latino party. Tančíme samozřejmě vše, ale více latinu a pop. Zatančíme si Jerusalemu, merengue, salsu, jive cha-chu a další. Pokud něco neumíte, s námi se
to snadno naučíte. Místo si rezervujte v restauraci na Lapačce a
v taneční škole na čísle 702 914 717.
Další tradiční akce pro děti a rodiče bude v neděli 5. prosince od
16 hodin. Tradiční mikulášská nadílka bude plná tance, připomínka tradic a čtení pohádek při svíčkách. Pak následuje tradiční
nadílka se skutečným Mikulášem, andělem a čertem. Každé dítě
dostane nadílku od Mikuláše. Proto je zde nutná rezervace nejpozději do 1. prosince na tel: 702 914 717. Akce je vhodná pro
děti od 3 do 8 let s rodiči.
Poslední taneční akce, s kterou se letos rozloučíme, bude taneční
Silvestr v restauraci u Krtečka v pátek 31. prosince od 20 hodin.
Místo si rezervujte na tel: 603 530 068.
Těší se na vás předseda Palas dance, mezinárodní lektor a choreograf Josef Macura.

Muži SK Šenov se v 1. poločase domácího
utkání nedokázali prosadit. I když měli několik
stoprocentních šancí, neproměnili je. Soupeř
dobře bránil a vyrážel do rychlých protiútoků.
Ve 2. poločase tým SK Šenov přidal a po zlepšeném výkonu zvítězil. Připsal si tak 3 cenné
body.

O sadbě buků na Ondřejníku
– 9. 10. 2021
Psal se rok 2020, když skautské středisko pořádalo ples.
Ale ne ledajaký. Byl to Ples pro budoucnost. A již tradičně se na tomto plese vybíralo vstupné na dobrou věc.
Třeba na obnovu krajiny.
O rok a nějaké ty lockdowny později se několik členů
střediska sešlo znovu. Sešli se,
aby naplnili svůj slib, že za utrženou částku vysadí kousek lesa.
A tak se stalo.
Jedné říjnové soboty se téměř 50 skautů a skautek vydalo na Ondřejník.
Účastníci vykopali pod odborným dozorem okolo 900 jamek pro asi 900
stromečků. A tak zasadili ve strmém kopci malé buky. Práce to byla těžká,
jelikož se kopalo do kamenité půdy, jak už to
na horách bývá. To všechno po obdržených instrukcích, aby ty stromečky
neuhynuly, že jo.
Těch pár hodin práce bylo vyčerpávajících, ale uspokojujících.
A příště – až třeba na Ondřejník zase půjdou – se to tam bude více zelenat. Však se
můžete přesvědčit sami.

Za skautské středisko Anna Marenčáková – Karot
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INZERCE
ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
DNE 21.11.2021 SE USKUTEČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE ZO
ČZS ŠENOV. KONAT SE BUDE V JÍDELNĚ ZŠ ŠENOV STŘED.
ZAČÁTEK SCHŮZE JE V 9.00 HOD. ÚČAST PROSÍM NUTNÁ.
ZVE VÝBOR ZO ČZS.
VÝBĚR PENĚZ NA VÁNOČNÍ ZÁJEZD OLOMOUC PROBĚHNE DNE 13.11.2021 V DOMĚ ZAHRÁDKÁŘŮ OD 14.0014.30 HOD.
ZA VÝBOR LAMPART JAN
PŘEDSEDA ORGANIZACE

OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 11/2021
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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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Hospůdka RaMsEs
Těšínská 365/475 – Bartovice

PIZZA • FRGÁLY • ŽEBÍRKA
objednej

vystřihně
a máte př te inzerci
i OBjEDN
ÁVcE

10% slev
s tímto ku
ponem

mobilem

U

776 800 180

NEDĚLE–ČTVRTEK 16.00–21.00 h

PÁTEK–SOBOTA 16.00–22.00 h

VÝLOV RYBNÍKU

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

PRODEJ ŽIVÝCH RYB

kapr, amur, tolstolobik, pstruh, štika, candát, sumec, lín a jiné

Výlov a prodej: 20. 11. 2021 od 8.00 - 16.00 hod.
Naproti mlýnu v Šenově - ul. U Rybníků (pod ČSAD rybník u hlavní cesty).
Ryby zabíjíme, kucháme a stahujeme.

www.prodejrybsenov.cz

Potravinářská společnost Astrafood a.s. hledá zaměstnance
OZZ/OZP do Šenova: pracovníky výroby, manipulační
dělníky a skladníky, pomocné kuchaře, kuchaře.
Kontakt: Lucie Stolaříková Tel.: 605 237 395,
e-mail: personalista@astrafood.cz.

Tel.: 739 522 911

RESTAURACE ŠENOVSKÁ BAŠTA
PIZZA OD KRTEČKA
Těšínská 698, Šenov
www.bastaod krtečka.cz

603 50 11 11
ROZVOZ JÍDEL A PIZZY
• rozvážíme polední menu • celodenní rozvoz pizzy a jídel • rozvoz a obaly zdarma
SVATOMARTINSKÁ HUSA
10. – 11.11.2021
REZERVACE - 603 53 00 68

NONSTOP TAXI ŠENOV
602 52 00 00
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 11/2021
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5. 12. 2021 v 15:00 hod.
RESTAURACE HORAKŮVKA
Program:
• MICKEY MOUSE, MINNIE a jejich
diskotéka pro děti

• MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S ČERTEM,
MIKULÁŠEM A ANDĚLEM
Předprodej: 3. - 26. 11. 2021 - podatelna MěÚ Šenov
Vstupné:
50 Kč dospělí
150 Kč děti (v ceně mikulášský balíček)
!!! omezený počet míst

OBĚŽNÍK města Šenov – periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník, č. 11/2021, reg. č. MK ČR E 12336. Vydavatel: město Šenov,
Radniční náměstí 300, Šenov, IČ 00297291, příjem inzerce 596 887 147, 774 402 276, podatelna@mesto-senov.cz, www.mesto-senov.cz. Den vydání: 1. 11. 2021, uzávěrka příštího čísla: 20. 11. 2021, tisk: Jesenické nakladatelství JENA Šumperk. Prodejní cena Oběžníku města Šenov: 11 Kč.
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