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SENIOR EXPRES Šenov
Služba určená pro bezpečnou přepravu seniorů

Co je Senior Expres Šenov
•	 služba zvýhodněné přepravy pro seniory 

a držitele průkazu ZTP a ZTP/P odpovída-
jící svou kvalitou běžnému výkonu taxi 
služby, kdy je důraz kladen na možnost 
přepravy osob se zdravotním omezením, 
včetně invalidního vozíku, chodítka apod.

Komu je služba určena
•	občanům, kteří mají trvalý pobyt v Šenově 

a současně dovršili věku 70 let, nebo jsou 
držiteli průkazu ZTP či ZTP/P.

Kdo službu poskytuje
•	externí dopravce na základě smluvního 

vztahu. 

Jak často lze službu využít
•	maximálně 4 x v kalendářním měsíci (jed-

na jízda = přeprava z nástupního místa do 
výstupního místa, cesta zpět = další jízda).

Doprovod oprávněné osoby
•	každou oprávněnou osobu může dopro-

vázet 1 osoba, kdy obě musí být po celou 
dobu jízdy přepravovány společně.

Kolik služba stojí
•	cena pro každou oprávněnou osobu za 

jednu jízdu je vždy:

•	Šenov 20 Kč

•	Havířov, Vratimov, Petřvald 30 Kč

•	Ostrava (kromě Poruby), Frýdek-Místek 
50 Kč

•	Ostrava Poruba 100 Kč

•	bez ohledu na ujetou vzdálenost (za do-
provod se poplatek nepožaduje) – částka 
se platí při nástupu do vozu přímo řidiči.

Kam je možné se v rámci služby 
přepravovat
•	přeprava je zajišťována do zdravotnických 

zařízení na území Šenova, Vratimova, Pet-
řvaldu, Havířova, Ostravy a Frýdku – Míst-
ku.

Jak a kde podat žádost
•	žádost se podává na předepsaném for-

muláři na městském úřadě v Šenově, úsek 
sociální péče – Bc. Eliška Červenková, Rad-
niční náměstí 300, Šenov, v úředních hodi-
nách.

•	žádost se podává bezplatně.

Co je třeba k žádosti doložit
•	občanský průkaz,

•	průkazovou fotografii žadatele cca 
3,5 x 4,5 cm (na fotografii musí být součas-
ná identifikovatelná podoba žadatele),

•	v  případě podání žádosti zmocněncem 
žadatele je nutno doložit plnou moc.

Pravidla služby Senior Expres 
Šenov
•	 služba bude poskytnuta pouze po před-

ložení průkazu oprávněné osoby přeprav-
ci a zaplacení paušálního poplatku při 
nástupu do vozidla,

•	přepravu lze realizovat pouze z místa ná-
stupního do výstupního bez možnosti 
zastávek v  jejím průběhu umožňujících 
nástup či výstup přepravovaných osob 
nebo naložení či vyložení nákladu a věcí 
z vozidla,

•	 služba je poskytována pouze  v  pracovní 
dny od 6:00 do 16:00 hodin,

•	 službu lze využít pouze na základě před-
cházející telefonické objednávky nejméně 
jeden den před požadovanou jízdou,

•	 služba může být přepravcem odmítnuta 
v případě, že:
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•	požadovaný termín je již obsazen dřívěj-
ším objednatelem,

•	objednávka je učiněna v den, ve kterém je 
přeprava požadována,

•	bude-li přepravovaná osoba v  silně pod-
napilém nebo znečištěném stavu,

•	objednávka je v rozporu s Podmínkami pro 
poskytování služby Senior Expres Šenov,

•	na poskytování služby není právní nárok.

Jak učinit objednávku
•	objednávky jsou přijímány telefonic-

ky v pracovní dny od 6:00 do 16:00 hodin,

•	při objednání je nutno sdělit:
•	číslo průkazu oprávněné osoby,
•	nástupní a výstupní místo,

•	datum a čas odjezdu,
•	zda bude doprovod, přepravované 

osoby.

Kontakt pro přijímání objednávek 
733 605 479.

Bc. Eliška Červenková

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast.

Rozloučili jsme se …
Alena Ščurková

Zdenka Maňáková

Júlia Uřinovská

Josef Kapusta

František Labuda

Miroslav Tomsa

Nejmladší občánci města
Veronika Jarošíková
Jakub Pavelka

Roman Klimša

K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

Anna Káňová

Jiří Kaufmann

V měsíci březnu 2022 oslaví významná životní jubilea tito šenovští občané:
BAUEROVÁ VIERA

BLAŽKOVÁ VĚRA

BŘENKOVÁ JARMILA

BUROŇOVÁ RŮŽENA

CYGOŇOVÁ DRAHOSLAVA

GODLA MARIÁN

HULEŠOVÁ VLASTA

KÁŇOVÁ ANNA

KAUBOVÁ ALENA

KOČÍ JIŘÍ

KOLÁŘOVÁ OLGA

KOZEL MIROSLAV

MÁCHOVÁ ĽUDMILA

MRVA VLADIMÍR

NITKOVÁ DÁŠA

OPRCHALSKÁ PAVLA

ORŠULÍKOVÁ JIŘINA

PĚTVALSKÝ RUDOLF

PIECZKOVÁ ŠTĚPÁNKA

PINKAVOVÁ EVA

Dne 23. 1. 2022 uplynulo 30 let,
kdy nás navždy opustil

pan Ing. Miroslav Pastrňák.
S láskou vzpomínají a nikdy nezapomenou

manželka Soňa, dcera Hana a syn Jan s rodinami.

Nebýt toho fatálního pádu v listopadu 2014, 
slavili bychom dne 7. března 53. narozeniny 

našeho drahého Petra Grochola.
Všichni, kdo jste jej měli rádi, věnujte mu společně 

s námi tichou vzpomínku zapálením svíce.
Děkujeme Vám za to. Grocholovi a Kubasovi

Dne 14. 3. 2007 nás opustila naše babička, 
prababička, maminka a teta,

paní Helena Gavelčíková.
Vzpomínají dcera Magda a vnučka Táňa 

s rodinou.

V březnu by oslavil devadesáté narozeniny 
náš milovaný

MUDr. Boleslav Taraba,
který nás navždy opustil již před dvaceti lety.

S vděkem vzpomínají synové s rodinami.

Loučení žádné, už nezbyl čas,
jen bolest zůstala v nás.

Dne 8. 2. 2022 zemřel František Labuda.
Děkuji všem, kdo se přišli rozloučit

na poslední cestě.
Družka Lidka s rodinou,

 dcery Zita, Kamila a Anežka s rodinami.

Rádi bychom touto cestou poděkovali všem 
přátelům, kamarádům a známým,

kteří s námi doprovodili na poslední cestu
našeho tatínka a dědečka, 

pana Jiřího Kaufmanna,
který zemřel 15. 2. 2022 v 86 letech.

Zarmoucená rodina.

PÍŠOVÁ JARMILA

REHOVIČOVÁ MIROSLAVA

SLÁDEČKOVÁ IRENA

SUMÍK ANTONÍN

ŠEBESTOVÁ JAROSLAVA

ŠKUTA LADISLAV

ŠUMSKÁ MIROSLAVA

TĚŽKÝ KAREL

TICHÁČEK PETR

TOMAN JAROSLAV

TOMISOVÁ ALENA

UHER EMIL

VAJČOVEC DUŠAN

VALKOVÁ DAGMAR

WIEWIÓRKA JOSEF

WOZNICOVÁ ANNA

ZAJÍCOVÁ LENKA

ZEMAN MARTIN
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MP Šenov:                     604 128 113
Policie ČR:      604 127 288 
Tísňová linka:        156, 158
E-mail:                              mpolicie@mesto-senov.cz  

Rok 2022 ve znamení dopravních komplikací v Šenově
Správa silnici Moravskoslezského kraje 
(SSMSK), resp. vysoutěžená stavební firma 
Strabag a.s. začne začátkem dubna s  opra-
vou ulice Hlavní a  Frýdecká na  silnici II/473. 
Ve  dvou etapách v  Šenově a  jedné převážně 
ve  Václavovicích se postupně opraví povrch 
silnice od  benzínové pumpy v  Šenově až 
po konec Václavovic.
První etapa, která by měla trvat od  dubna 
do konce srpna 2022, bude zahrnovat opravu 
silnice II/473 od  benzinové pumpy po  odbo-
čení na ulici Volenská. Oprava kompletně pro 
dopravu uzavře most přes silnici I/11 (Rudnou) 
a most přes Lučinu z důvodu nutnosti opravy 

krajních opěr obou mostů. Následně proběh-
ne oprava povrchu vozovky. 
Druhá etapa, která by měla trvat od  září 
do  půlky listopadu 2022, zahrnuje opravu 
ulice Frýdecká od odbočení na ulici Volenská 
až po  odbočení na  ulici Tichá. Při této opra-
vě se bude měnit nejen povrch vozovky, ale 
také kompletní podloží. Zároveň bude opra-
ven, resp. vybudován chodník až po odboče-
ní na ulici Tichá. V blízkosti odbočení na ulici 
Tichá budou vybudovány nové autobusové 
zastávky.
Třetí etapa od  odbočení na  ulici Tichá až 
po  konec Václavovic obnáší opravu povrchu 

komunikace a  také dokončení chybějící části 
chodníku mezi Šenovem a Václavovicemi. Eta-
pa by měla začít v polovině listopadu a po pře-
rušení v zimním období by měla být dokonče-
na v dubnu 2023.
Bližší informace ohledně objízdných tras 
zveřejníme neprodleně na  stránkách města 
a v dubnovém Oběžníku po schválení přísluš-
nými orgány (Policie ČR a Magistrát města Os-
travy, odbor dopravy). Postupně budeme také 
zveřejňovat výlukové jízdní řády a  případné 
další informace, které obdržíme od  SSMSK či 
stavební firmy.

 ČINNOST SAMOSPRÁVY
78. schůze rady města dne 08.02.2022 m.j.:

 vzala na  vědomí zprávu Senior klubu 
Šenov

 schválila rozpočtové opatření č. 1 
a 3/2022

 rozhodla o  nákupu energií pro město 
Šenov prostřednictvím DSO Regionu 
Slezská brána a  o  uzavření Smlouvy 
o společném postupu zájemce při cent-
ralizovaném zadávání na dodávky elek-
trické energie a zemního plynu

 rozhodla v zadávacím řízení pro veřej-
nou zakázku „Rekonstrukce ZUŠ Viléma 
Wünsche, Šenov“ na  základě zprávy 
o hodnocení nabídek o pořadí uchaze-
čů na 1. až 3. místě:

 1. KAMI PROFIT s.r.o., Ostrava-Poruba

 rozhodla o  uzavření kupní smlouvy 
na akci „Pořízení vozidla na alternativní 
pohon - Město Šenov“ se společností 
Auto Hruška s.r.o., Ostrava

tajem.

Ztráty a nálezy
Aktuální stav nalezených věcí najdete 
vždy na našich webových stránkách 
města Šenov https://mesto-senov.
cz/obcan/ztraty-a-nalezy/, případně 
tel.: 596 887 147, 774 402 276.

SO/Sommerlíková

INFORMACE – ZPRAVODAJSTVÍ

22. 1. Pravděpodobnou příčinou této doprav-
ní nehody bylo nepřizpůsobení rychlosti jízdy 
stavu vozovky. Řidič dostal při odbočování 
smyk a čelně narazil vozidlem do sloupu veřej-
ného osvětlení na přechodu pro chodce. Věc 
šetří DI Policie ČR.  

30. 1. a 3. 2. Došlo v našem městě k vloupání 
do objektů, kdy neznámí pachatelé způsobili 
větší škodu na majetku. Věc šetří Policie ČR.

3. 2. Strážníci dostali oznámení o ležící osobě 
v centru města. Veškerá snaha byla marná a lé-
kař RZS nakonec musel konstatovat smrt. Věc 
šetří Policie ČR.

5. 2. Zprvu to vypadalo, že srnu na silnici I/11 
u výjezdu z Šenova na Ostravu srazil neznámý 
řidič. Když strážníci na místě čekali na příjezd 
myslivce, tak se na místo vrátil řidič, který až 
v Ostravě zjistil, že má od srny poškozené vo-
zidlo. O srnu se postaral myslivec a o řidiče 
Policie ČR.

8. 2. Na parkovišti v ulici Kostelní řidič špatně 
zajistil své vozidlo proti pohybu. Auto se v ne-
střeženou chvíli rozjelo a skončilo po několika 
metrech v příkopu. Strážníci vypátrali řidiče, 
který se nacházel v blízkém objektu. Naštěstí 
k žádné větší škodě nebo zranění nedošlo. 



4 
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 03/2022

8. 2. Strážníci v  Zámeckém parku tentokrát 
zjistili dva muže, kteří za pomocí detektoru 
kovů pátrali po artefaktech ukrytých pod 
zemí. V minulosti jsme zaznamenali také oso-
by, které si zde chtěly zastřílet z kuší nebo si 
přišli zazávodit s drony. K  těmto účelům Zá-
mecký park neslouží.

10. 2. Dopravní nehoda dvou vozidel na kři-
žovatce ulic Frýdecká - Šenovská se obešla 
bez zranění. Vozidla však byla při nárazu silně 
poškozena. Strážníci spolu s policisty usměr-
ňovali provoz po dobu likvidace následků 
nehody.

17. 2. Silný nárazový vítr potrápil také Šenov. 
Strážníci spolu s  hasiči zasahovali u několika 
událostí. Tento den padaly k zemi stromy, ale 
také létaly vzduchem trampolíny nebo pří-
střešky.

UPOZORNĚNÍ
Pokud zjistíte v místě svého bydliště a jeho okolí pohyb podezřelých osob nebo vozidel, neváhejte a ihned volejte hlídku MP Šenov na telefon-
ním 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

Sběrný dvůr města Šenov, ul. Na Sedlácích
Otevírací doba od 04.02. do 17.12.2022
Úterý, pátek:  14:00 – 17:45 hod.
Středa:   12:00 – 19:00 hod.
Sobota:  09:00 – 12:00 hod. 

odběr a uložení odpadů komunálních:

 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 (labora-
torní chemikálie, vyřazené léky, barvy a obaly znečištěné od ba-
rev, …),

 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, des-
ky, 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 mě-
síc přívěsný vozík z jednoho čísla popisného nebo jednoho po-
zemku parc. č. v případě, že se na tomto pozemku nenachází 
stavba – rodinný dům, rekreační chatka apod.,

 kovy – odpadní – (např. lehátko pouze konstrukce bez čalouně-
ní, apod.).

Odpady vzniklé ze stavební činnosti - cihly, drobný beton 
bez armování, omítka, kachličky, zemina, kamení, keramic-
ké 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
400 l (malý vozík do rozměru 1,5m x 1,10m x 0,30m)  650 Kč
750 l (větší vozík do rozměru 2,3m x 1,30m x 0,35m)  1200 Kč

Úhradu za dovezené množství provedete 
po příjezdu do sběrného dvora u obsluhy.
Nadále nejsou na  sběrném dvoře přijímány stavební a  demolič-
ní odpady - asfaltová lepenka, izolační materiály, azbest, skelná vata, 
umakart, sádrokarton, záchody, vany, umyvadla, suť smíchaná s přímě-
semi plastu, papíru, dřeva, skla, … a pneumatiky.
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UPOZORNĚNÍ
Křovinořez, motorová pila, motorová sekačka
 nejedná se o elektrozařízení, které by patřilo do zpětného od-

běru. Do  objemného odpadu také nepatří, protože obsahuje 
i  nebezpečné odpady (benzín, olej). Řešením je nejbližší ko-
vošrot/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 od-
padech.

UPOZORNĚNÍ 
Popelnice určené k vývozu, prosím, přistavujte na místo, kde 
budou nádoby dobře viditelné (např. před plot, k hlavní ces-
tě  apod.) nejlépe večer den před svozem. Odvoz komunálních 
odpadů (plast, papír, směsný komunální odpad) se provádí od 
6 hod. ráno!

Svoz BIO odpadů na základě individuální 
smlouvy mezi občanem a firmou OZO Ost-
rava s.r.o. je pro rok 2022 stanoven na úterý 
v sudém týdnu.  První svoz bude realizován 
05.04.2022 (tj. 14. týden roku 2022) a poté 
každých 14 dní, až do 29.11.2022, kdy by měl 
proběhnout poslední svoz.

Trénink paměti  -Mozkový jogging

Knihovna a Šenovské muzeum

dne 16. 3. 2022

od 16. 00 hod. do 18 hod. – Stará škola Šenov

www.senov.cz

Výbor ZO Českého svazu včelařů v Šenově zve všechny 
své členy a zájemce o včelaření na členskou schůzi, která se 
bude konat dne 19.03.2022 v budově Staré školy - muzea. 
Začátek schůze bude v 9:00 hodin. Dozvíte se o zdravotním 
stavu svých včelstev a sousedních základních organizacích 
včelařů. Bude zde taky možnost objednání včelích matek.

Velmi rádi taky přijmeme nové členy do naší ZO. 

Srdečně zve výbor ZO ČSV v Šenově

ZAHRÁDKÁŘI 
INFORMUJÍ

DNE 2. 4. 2022 SE USKUTEČNÍ VÝROČNÍ 
ČLENSKÁ SCHŮZE ZAHRÁDKÁŘŮ. ZAČÁTEK 
VE 14.00 HOD NA HORAKŮVCE. ÚČAST 
NUTNÁ Z DŮVODU PRODEJE ČLENSKÝCH 

ZNÁMEK.

DNE 12. 4. 2022 POŘÁDAJÍ ZAHRÁDKÁŘI 
VÝSTAVU VELIKONOČNÍCH VAZEB VE 
STARÉ ŠKOLE - KNIHOVNĚ OD 13.00 HOD 
- 17.00 HOD. JE MOŽNOST ZAKOUPENÍ 
VELIKONOČNÍCH VAZEB, BYLINEK, 

BALKONOVÝCH KVĚTIN ATD....  

ZA VÝBOR LAMPART JAN
PŘEDSEDA ORGANIZACE.

Zdymadlo Baťova kanálu u Babic

ZO ČZS ŠENOV POŘÁDÁ 
DNE 11.06.2022
JEDNODENNÍ ZÁJEZD NA BAŤŮV KANÁL, 
VELEHRAD A MODROU. CENA ZÁJEZDU 
ČINÍ 700 KČ A ZAHRNUJE:
DOPRAVU, PLAVBU PO BAŤOVĚ KANÁLU, 
PROHLÍDKU VELEHRADU S PRŮVODCEM, 
PROHLÍDKU SKANZENU MODRÁ 
S PRŮVODCEM.  ODJEZD OD RESTAURACE 
NA ŠPICI BUDE UPŘESNĚN.

PŘIHLÁŠKY 
NA TEL: 739 930 376.

ZA VÝBOR ZO ČZS

Lampart Jan - předseda organizace
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Na únor jsme měli naplánovány a těšili se na zimní 
radovánky. Zima a sníh nám ale bobování a kou-
lovačku nedopřály. Skaut má být ovšem připra-
ven a proto jsme uskutečnili plán B. Vydali jsme 
se do nejbližší CHKO. Podle plánu jsme za svítání 
čekali na vlak směr Poodří. Vlaku jsme se ovšem 
nedočkali. Opět připraveni jsme díky tomu měli 
dobrodružnou jízdu, při které jsme vystřídali čtyři 
typy dopravních prostředků. V samotném Poodří 
jsme pak, mnozí z nás poprvé, viděli velké vypuš-

těné rybníky, Rezavku plnou rákosí vyšší než většina účastníků a třeba 
strom po úderu blesku. Dokonce jsme na okamžik zahlédli i srnky. Děti 
se vyřádily při několika hrách a naši čtyřnozí kamarádi si užili bahna do 
půl těla. Mnoho z nás bylo v CHKO Poodří poprvé i přes to, jak blízko ji 
máme. Shodli jsme se, že bychom se do oblasti rádi podívali znovu v 
jarním období, kdy bude vše rozkvetlé a koryta plná vody. Nyní již vyhlí-
žíme příští výpravu pro změnu do větších nadmořských výšek.

Za 4. skautský oddíl Šenov Daniel Novotný

Zápis do 1. třídy
Život se pomalu vrací do starých kolejí a my jsme velmi rádi, že opět můžeme přivítat děti i rodiče 
v naší škole.

Zápis dětí do 1. ročníku proběhne dne 7. dubna 2022 od 8.00 do 17.00 na ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily v období od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016.  K zápisu je nutný rodný 
list dítěte a občanský průkaz.

Pro odklad povinné školní docházky je zapotřebí vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a vyjádře-
ní odborného lékaře (dětského lékaře).
Rodiče mohou při zápisu označit budovu školy, kterou by chtěli upřednostnit. Ředitelství školy si však vyhrazuje 
právo na rozhodnutí o zařazení dítěte na jednotlivé budovy (Radniční nám. 1040 nebo Těšínská 286) z  důvodu 
vytvoření vyrovnaných tříd.
Na budoucí prvňáčky se již těší paní učitelky i žáci školy.

Upozornění:

Ve školním roce 2022/2023 budou na naší škole ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040 (včetně odloučeného pracoviště – Těšínská 286) otevřeny 
3 třídy 1. ročníku. Děti budou přijímány podle těchto kritérií:

1. Dítě má trvalý pobyt v Šenově. (zákon 561/2005 Sb.)
Doplňující kritérium (v případě volných míst).

2. Starší sourozenec je již žákem školy.

Ve dnech 28.3. – 1.4.2022 bude na stránkách školy spuštěna aplikace „ZápisyOnline“, kde budete moci předem vyplnit všechny formuláře  po-
třebné k zápisu a čas strávený s dětmi ve škole si tak budete moci lépe užít.

    ředitelství školy

Soutěž v anglické konverzaci
Dne 03.02.2022 proběhlo školní kolo konverzační soutěže 
v anglickém jazyce. Žáci měli za úkol vyjádřit se k zadaným 
tématům, hodnotila se bohatost slovní zásoby, výslovnost 
a gramatická přesnost.
Šesté a sedmé ročníky mluvily o rodině, domově nebo ško-
le a koníčcích. Žáci osmých a devátých ročníků měli na vý-
běr téma shopping, sport, bydlení.
Výkony některých žáků, jazyková pohotovost a  kreativi-
ta nás velmi mile překvapily. Děkujeme všem 34 žákům 
za  účast, vítězům blahopřejeme a  přejeme hodně štěstí 
v okresním kole.

Vyučující angličtiny 2. stupně

ŠKOLSTVÍ

SKAUTING
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Krajská zimní liga v Raškovicích, Palkovicích a Brušperku (leden – únor 2022)
SK Šenov U11

Turnaj č. 3 
Šenov - Frenštát 1:2 
Šenov - Příbor 1:2 
Šenov - Raškovice 0:7
Šenov - Brušperk 2:2 
Šenov - Oldřichovice 2:3 
Naše starší přípravka ukázala, že hrát umí, ale 
bohužel tým zradila koncovka. Šance si kluci 
dokázali vytvořit, ale chyběl klid a důraz v za-
končení. 

Turnaj č. 4
Šenov – Poruba C  1:8 a 1:8
Šenov – Čeladná  1:3 a 3:5
Šenov – Poruba D  1:3 a 1:3
Naši hráči se v Palkovicích snažili, ale soupeři 
byli herně lepší. Vyrovnané souboje kluci sved-
li s Porubou D a Čeladnou. I přes výsledkový 
nezdar musíme pochválit tým za nasazení a 
bojovnost ve všech zápasech. Kvůli covidu se 
zúčastnily pouze 4 týmy.

SK Šenov ml. žáci
Turnaj č. 3 
Šenov – Fryčovice  4:1
Šenov – Příbor  3:0
Šenov – Metylovice  5:1
Šenov – Raškovice  0:0
Šenov – Vítkovice  2:1 
Náš tým mladších žáků odehrál bez prohry 
opět všechny turnajové zápasy. Kluci hráli vel-
mi dobře a zaslouženě získali 13 bodů a v tur-
naji opět zvítězili. 

SPORT

Olympijské hry
Počasí nám letos nepřálo a sněhu jsme se nedo-
čkali. Proto jsme se rozhodli uspořádat olympij-
ské hry pro děti ze školní družiny v  prostorách 
školy. Po slavnostním zahájení oběma hymnami, 
českou a  olympijskou, rozvíjely děti sportovní-
ho ducha na  sedmi připravených stanovištích. 
Vyzkoušely si, mimo jiné, štafetu, hokej, sjezd 
a nejvíce oblíbený curling. Mottem celého odpo-
ledne bylo: „Není důležité vyhrát, ale zúčastnit se.“ 
Odměnou byl na závěr diplom a sladká odměna. 
Pevně věřím, že si děti odpoledne užily, protáhly 
svaly a vyzkoušely něco nového.

Silvie Valová, vedoucí ŠD

Hurá, letos jsme se konečně dostali na Lyžařský kurz. 
I když příprava byla velmi náročná, dokázali jsme  nakonec vypravit 
dva turnusy žáků 7., 8. a 4. ročníků. Kurzy proběhly opět v lyžařském 
středisku Bílá, kde máme skvělé zázemí nejen pro začátečníky, ale 
i pro pokročilé lyžaře. Sněhové podmínky byly perfektní a všichni 
žáci odjížděli z kurzu jako zdatní lyžaři.

Pobyt byl doprovázen celolyžákovou soutěží, která vyvrcholila po-
slední večer závěrečným ceremoniálem.

Tým tělocvikářů

Turnaj č. 4 
Šenov – Kozlovice  3:0
Šenov – Hrabová  1:0
Šenov – Vítkovice  1:0
Šenov – Brušperk  2:2
Šenov – Staré Město  1:0 
Mladší žáci odehráli bez porážky i poslední tur-
naj. Přestože nám chyběli 2 klíčoví hráči, kluci 
zahráli výborně zejména v  obraně. V  turnaji 
jsme obsadili 2. místo. Celkově jsme vyhráli 3 
turnaje a v jednom turnaji jsme byli druzí. Po-
stoupili jsme tak do březnového finále v Bru-
šperku. Vedení SK Šenov celému týmu gratu-
luje !!!

SK Šenov st. žáci
Turnaj č. 3 
Šenov – Čeladná  0:3
Šenov – Lískovec  4:1
Šenov – Poruba  0:1
Šenov – Václavovice  4:4
Šenov – Kravaře  0:6
Kluci odehráli další turnaj, tentokrát v Brušper-
ku. Ve velmi oslabené sestavě (chyběli 3 hráči 
základní sestavy) bojovali a hráli s velkým na-
sazením, ale proti silným soupeřům nestačili 
a se 4 body obsadili 5. místo. Nejdramatičtěj-
ším a divácky nejatraktivnějším zápasem bylo 
utkání s Václavovicemi.

Mužstvo mladších žáků SK Šenov
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ZUŠ
ZUŠ Viléma Wünsche v Šenově informuje 
Informujeme širokou veřejnost o akcích, které proběhnou ve 2. pololetí školního roku 2021/2022. 
Přesné termíny jednotlivých akcí naleznete také na webových stránkách školy www.zus-senov.cz.

Den Datum Začátek Akce Pedagog

út 15. 03. 2022 17:00 Absolventský koncert – v Knihovně & Šenovském muzeu Soňa Trčková

út 24. 05. 2022 17:00 Třídní koncert v ZUŠ Petr Miller

Z důvodu omezené kapacity školy již v předstihu informujeme veřejnost o talentových přijímacích zkouškách do hudebního a výtvarného oboru, 
které se budou konat v těchto termínech:

Talentové přijímací zkoušky do hudebního oboru se uskuteční v pon-
dělí 6. června 2022 od 14.00 do 17.00 hodin (housle, klavír, EKN).
Talentové přijímací zkoušky do hudebního oboru se uskuteční v úterý 
7. června 2022 od 14.00 do 16.00 hodin (sólový zpěv).
Talentové přijímací zkoušky do hudebního oboru se uskuteční v úterý 
7. června 2022 od 14.00 do 17.00 hodin (klarinet, saxofon, zobcová 
flétna).
Talentové přijímací zkoušky do hudebního oboru se uskuteční ve stře-
du 8. června 2022 a ve  čtvrtek 9.  června 2022 od 14.00 do 17.00 
hodin (kytary).
Talentové přijímací zkoušky do komplexní výtvarné tvorby budou 
v pátek 3. června 2022 od 16.00 do 17:00 hodin.
Talentové přijímací zkoušky do multimediální tvorby proběhnou 
ve  středu 8. června 2022 od 14.00 do 15.30 hodin.

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 zá-
kladnímu uměleckému vzdělávání do 30. června 2022.
Pokud máte vážný zájem, můžete se již nyní přihlásit prostřednictvím 
našich webových stránek (https://www.zus-senov.cz/cs/prihlaska-ke-
-studiu.html). Po obdržení přihlášky Vás budeme obratem kontaktovat. 
Na budoucí nové žáky se těší všichni pedagogové hudebního i výtvar-
ného oboru.

Uzávěrka přihlášek do hudebního oboru je 3. června 2022, do mul-
timediální tvorby 6. června 2022 a do komplexní výtvarné tvorby 
8. června 2022.

Gratuluji Marku Čížovi za 1. místo v okresním kole soutěže ZUŠ – Hra 
na dechové nástroje, které proběhlo dne 17. února 2022. Pod vedením 
pana učitele Karla Smyčka postupuje Marek Číž do krajského kola. Po-
chvalu poroty získala také paní Mgr. Regina Bednaříková za klavírní do-
provod.
Lenka Filipová se připravuje na mezinárodní „Kocianovu houslovou 
soutěž“ a také na houslovou soutěž „O cenu Václava Krůčka“.
Oběma přejeme muzikantské „zlomte vaz“.

Těšíme se na Vaši návštěvu! 
Vlasta Urbášková , ředitelka školy

 Foto 
Zdeněk Tomis

 Foto 
Ema Borkovská

Foto  
Kristýna 

Runčáková
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Upozornění
Uzávěrka příspěvků do dubnového Oběžníku 

bude dne 20.03.2022.

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

INZERCE

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.

Frézování komínů
Vložkování komínů
Kontroly a čištění
spalinových cest

www.kominictvi-lukovsky.cz

Tel.: 602 930 888

helena 
 2022 

jubilejní 
cz/sk tour 

charlie band & host

generální mediální partner

                                                  
www.agenturamm.cz
www.vondrackova.cz                  

1.4.
od 19.00 hod. 

Karviná
Městský dům
Karviná

předprodej

Ticketportal
www.medk.cz

105x148 karvina.indd   1105x148 karvina.indd   1 16.02.2022   13:3116.02.2022   13:31

Poděkování
Chci veřejně poděkovat poctivému nálezci mých osobních dokladů

panu Petru Košťálovi, který je našel 29. 1. 2022 na ulici Frýdecká, 
vrátil mi je a odmítl jakoukoli odměnu.

Ještě jednou děkuji Ján Kubík
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INZERCE V ŠENOVSKÉM OBĚŽNÍKU
Inzeráty je možné podávat jako plošné – šíře je dána 9 cm a výšku si stanoví zájemce podle velikosti. 

Pro šenovské občany je 1 cm2 za 10,- Kč, pro mimošenovské 15,- Kč.

Inzerci je možné podávat osobně na podatelně MěÚ nebo e-mailem isommerlikova@mesto-senov.cz.

V případě, že součásti inzerátu je logo nebo obrázek, musí být zpracován elektronicky a zaslán e-mailem.

Drobné prodeje, služby apod. je možné inzerovat v řádkové inzerci, jeden šedesátiúhozový řádek stojí 50,- Kč 

a každý další začínající 25,- Kč.
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PODLAHY MASNÝ
Kompletní realizace podlah včetně podkladů.
Dodávka a prodej podlah.
Zaměření a konzultace zdarma.

- Broušení a lakování parket
- Nivelace podlah
- Suché systémy podlah z Liaporu
- Pokládka parket, vinyl, PVC, koberce, OSB desky, palubky aj.
- Schodiště z koberců, vinylu, PVC

Pavel Masný        605  876 955
Na Sedlácích 1638, Šenov            podlahy.masny@seznam.cz
      www.podlahymasny.cz

Přihlaste se k nám 
do 31. března 2022

na očkování pro
čtyřčlennou rodinu 

Kčaž
Získejte

Klientské centrum

Kč
na sportovní 
ochranné pomůcky

až

Ostrava
Nová Karolina Park 
28. října 3348/65 

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

MS ČČK ŠENOV VÁS ZVE NA MS ČČK ŠENOV VÁS ZVE NA 
RETRODISCOMDŽRETRODISCOMDŽ

Kdy: 26. 3. 2022Kdy: 26. 3. 2022
Kde: restaurace Na ČepaníkuKde: restaurace Na Čepaníku
Cena: 350 KčCena: 350 Kč – večeře, káva a zákusek – večeře, káva a zákusek

Desinfekční stanici otevíráme v Desinfekční stanici otevíráme v 18.30 hod18.30 hod. . 
Za dárky do tomboly srdečně děkujeme.Za dárky do tomboly srdečně děkujeme.

Vstupenky si zajistíte u p. Evy Uxové Vstupenky si zajistíte u p. Evy Uxové (tel. 739 665 669)(tel. 739 665 669)..
Retro oblečení a doplňky vítány.Retro oblečení a doplňky vítány.

Na společný krásný večer se těšíNa společný krásný večer se těší
výbor místní skupiny ČČK Šenov.výbor místní skupiny ČČK Šenov.

Do konce měsíce dubna nabízíme:

PALIVOVÉ DŘEVO za akční ceny
V prodeji také: 

VZROSTLÉ STROMY, 
OVOCNÉ A OKRASNÉ DŘEVINY 

ARBOR MORAVIA, Klimšova 1878, 
tel. 605 248 991

sekretariat@arbormoravia.cz
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