Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek
Z důvodu neuspokojivého stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu, realizuje Správa silnic Moravskoslezského kraje rekonstrukci vozovky a navazujících stavebních objektů na silnici II/473 (ul. Frýdecká/Hlavní). V rámci stavby budou nově vybudovány
autobusové zálivy včetně nástupiště a přístupových chodníků, výstavba opěrné zdi včetně prodloužení stávajícího chodníku v blízkosti křiž. s ul.
Tichá, rekonstrukce propustků, silničního odvodnění komunikace a také mostních objektů přes řeku Lučinu a přes silnici I/11 (Rudná). Rekonstrukcí dojde ke zlepšení stavebně-technického stavu vozovky a zvýšení bezpečnosti silničního provozu na průtahu městem Šenov u Ostravy a obcí
Václavovice.
Práce spojené s rekonstrukcí vozovky a navazujících objektů budou prováděny v době od 04.04.2022 do 17.04.2023.
Samotný termín ukončení stavby bude však závislý na celkové délce zimního přerušení stavby.

Stavba je rozdělena na tyto etapy:
1. etapa – 04.04. – 31.08.2022
2. etapa – 01.09. – 13.11.2022
3. etapa – 14.11. – 17.04.2023

ul. Hlavní/Frýdecká, úsek od čerpací stanice EuroOil po křižovatku s ul. Volenská
úsek od křižovatky s ul. Volenská po křižovatku s ulicí Tichá
úsek od křižovatky s ul. Tichá po konec obce Václavovice (bude v průběhu roku upřesněno)

V každé etapě stavby bude zajištěn průchod chodců a cyklistů za pomocí vymezených koridorů pro pěší a dočasných konstrukcí zajišťující bezpečnost chodců a cyklistů pohybujících se v bezprostřední blízkosti stavby. Díky tomu se budou tedy moci chodci a cyklisté bezpečně dostávat do
centra města Šenov, aniž by museli využít stanovenou objízdnou trasu pro individuální dopravu.
V každé etapě bude v daném úseku vyloučena tranzitní doprava. Individuální doprava bude vedena po vyznačených objízdných trasách. Příjezd
bude umožněn k budově Radnice, k nemovitostem s jediným přístupem z ul. Frýdecká/Hlavní a zároveň příjezd k nemovitostem na dopravně slepých komunikacích napojených na ul. Frýdecká, vyjma doby, kdy budou probíhat práce na komunikaci. V době pokládky nových živičných vrstev,
nebude příjezd umožněn a bude vyloučena také dopravní obsluha, o čemž bude zhotovitel občany, firmy a ostatní subjekty (které mají výjezd
pouze na ul. Frýdecká/Hlavní) dopředu informovat prostřednictvím informačních letáků, ve kterých budou uvedeny veškeré potřebné informace
o délce a rozsahu samotného omezení.
Všem účastníkům silničního provozu a obyvatelům dotčeného města Šenov u Ostravy a obce Václavovice děkujeme za trpělivost po celou dobu
realizace této stavby.
Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace.
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Modernizace silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek
Objízdné trasy pro individuální dopravu:
1. etapa – úsek od čerpací stanice EuroOil po křižovatku s ul. Volenská, v termínu 04.04. – 31.08.2022
Obousměrná objízdná trasa pro osobní vozidla jedoucí po komunikaci II/473 od Frýdku-Místku a dále i v opačném směru povede po ulici Volenská,
poté po silnici III/4701 (ulice Václavovická) a následně pokračuje po silnici II/478 a III/4703 (ulice Šenovská). Objízdná trasa dále pokračuje po ulici
Pod Bažantnicí a Dvorové, kde se následně připojuje na silnici II/479 (ul. Těšínská) ve směru do Šenova.
2. etapa – úsek od křižovatky s ul. Volenská po křižovatku s ulicí Tichá, v termínu 01.09. – 13.11.2022
Objízdná trasa pro osobní vozidla jedoucí po silnici II/473 od Frýdku-Místku a dále i v opačném směru povede po silnici III/473 10 (ulice Vratimovská), poté po silnici III/4701 (ulice Václavovická) a následně bude pokračovat po ulici Volenské, na jejímž konci dojde k napojení na silnici II/473 (ul.
Volenská).
3. etapa – úsek od křižovatky s ul. Tichá po konec obce Václavovice, v předpokládaném termínu 14.11. – 17.04.2023
Objízdná trasa pro osobní vozidla jedoucí po komunikaci II/473 od Frýdku-Místku a dále i v opačném směru povede po silnici III/4734 přes obec
Kaňovice a následně po silnici III/4739 přes obec Dolní Datyně.

Provoz MHD Dopravní podnik Ostrava
1. etapa – úsek od čerpací stanice EuroOil po křižovatku s ul. Volenská
• Linka č. 29 beze změn
• Linka č. 28
• Bude vedena z Hranečníku ve své trase po zastávku „Bartovice, Ještěrka“, dále přes obratiště Ještěrka zpět a vlevo na ulici Dvorovou, Pod
Bažantnicí (obsluha všech zastávek), vlevo Šenovská (bez zajíždění na Václavek), vpravo Václavovická, zastávka „Volenství“ a dále dle trasování
do Václavovic.
• Kyvadlová linka č. X28
• Bude vedena v úseku „Bartovice, Ještěrka“ (obratiště) po ulicích Těšínské, Kaštanové, Hlavní na konečnou zastávku „Šenov, náměstí“. Otáčení
společně s linkou č. 29.
2. etapa – úsek od křižovatky s ulicí Volenská po křižovatku s ulicí Tichá
• Linka č. 28
• Bude vedena z Hranečníku ve své trase po zastávku „Škrbeň“, dále všechny spoje na ulici Volenskou, vlevo Václavovická, vlevo Vratimovská,
přes „Václavovice střed“ zpět na Vratimovskou, vlevo Frýdecká, konečná zastávka „Václavovice, rest.u Čepaníků“
3. etapa – úsek od křižovatky s ul. Tichá po konec obce
• Linka č. 28 ve standardní trase
Výlukové jízdní řády autobusových linek budou zveřejněny na webových stránkách města.

Město Šenov
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov
okres Ostrava-město
Dne 26. 4. 2022 v 16:00 hodin se v zasedací místnosti Radnice
koná
24. zasedání zastupitelstva města

Program:
•
•
•
•
•
•
•

Schválení účetní závěrky města Šenov k 31.12.2021
Závěrečný účet města Šenov za rok 2021
Zpráva o činnosti a hospodaření MěPOS za rok 2021
Kontrola plnění uložených úkolů
Zpráva o činnosti rady města
Rozpočtové opatření
Organizační záležitosti

Zveme všechny občany a členy zastupitelstva města!

Informace ke
splatnosti poplatku
za komunální odpad
Poplatek za komunální odpad je pro letošní rok
splatný do 30.06.2022.
Poštou byly předpisy již odeslány. Z důvodu přechodu na nový ekonomický systém budou předpisy
e-mailem zaslány na přelomu měsíce března/dubna
2022.
Úhradu je možné provést bankovním převodem, pomocí QR kódu, který je v předpisu uveden.
Je možné využít i osobní návštěvy městského úřadu
a uhradit poplatek v hotovosti, či platební kartou na
pokladně.

Ing. Jan Blažek, starosta
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Nejmladší občánci města
Martin Moták
Sofie Durczoková
Reina Kotásková

Patrik Holek
Melánie Schmidt
Veronika Voldánová Jakub Matoušek
Zora Lipinová

K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

Rozloučili jsme se …
Marie Peňáková

Antonín Peichl

Hildegarda Poláčková

Jaroslav Gřibek

Milada Dobešová

Františka Růžičková

Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast.

V měsíci dubnu 2022 oslaví významná životní jubilea tito šenovští občané:
BERAN JIŘÍ

HRUŠKA JOSEF

MOTLOCH LADISLAV

TĚŽKÝ KAREL

BERNATÍK LADISLAV

CHOBOTOVÁ ANNA

NAVRÁTILOVÁ JANA

VARNUŠKOVÁ JANA

BLAŽEK ZDENĚK

JAKEŠOVÁ JARMILA

PASTRŇÁKOVÁ ROZÁLIA

VÁVRA JAROSLAV

BUJOKOVÁ VLADISLAVA

KAHÁNEK BOHUMÍR

POLAČKO JÁN

VINOVSKÁ JARMILA

BYSTROŇ VÁCLAV

KOLÁŘOVÁ LENKA

POLÁČKOVÁ JANA

WLOSOK BRONISLAV

ČAJKA RADOMÍR

KUBEČKA JIŘÍ

PTÁČEK JIŘÍ

ŽIDEK OTAKAR

ČEŠKOVÁ EVA

KWAPULINSKI ZDENĚK

RUSNOK JIŘÍ

GUŇKOVÁ MARIE

LAZAR GERHARD

SKÝBOVÁ JANA

HAJÁŠ JOSEF

MAŘÁDKOVÁ EVA

ŠEBESTOVÁ HILDEGARDA

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

Čas běží a bolest v srdci zůstává.
Dne 29. 4. 2022 vzpomeneme
10. smutné výročí úmrtí

paní Ludmily Vellechové

a zároveň 14. 11. 2022 vzpomeneme
24. smutné výročí úmrtí

pana Jaroslava Vellecha.

S láskou vzpomínají dcery Zdena a Marie
s rodinami a syn Lubomír s rodinou.

Tak čas letí, 16. 4. tomu bude 10 let,
co nás náhle a bez rozloučení opustil
náš syn Pavel Lipina.
Vzpomínkami slzy kanou, srdce volá
na shledanou. Děkujeme všem, kteří si spolu
s námi uchováte na něj milou vzpomínku.
Rodiče a sestra Katka s rodinou.
Dny plynou jako tiché řeky proud,
jen bolest trvá a nedá zapomenout.
Dne 4. 4. 2022 to budou 4 roky,
co nás opustil pan Jaroslav Karas.
S láskou vzpomíná maminka,
sestra Eva a dcery Kristýna a Nikola s rodinami.
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 04/2022

Dne 8. 4. uplyne 30 let
od úmrtí mé maminky

Kristýny Wiercigrochové.
S láskou vzpomíná dcera Pavla
s rodinou.
Loučení žádné, už nezbyl čas,
jen bolest zůstala v nás.
Dne 3. 4. 2022 vzpomeneme
1. výročí úmrtí pana Jana Koláře.
S láskou vzpomínají manželka Lýdie,
dcery Jana, Věra, syn Kamil s rodinami
a sestra Pavla s rodinou.
Dne 21. dubna 2022 vzpomeneme
nedožitých 100. narozenin

paní Věry Kožušníkové.

S vděčností a láskou vzpomínají
dcera Soňa, vnuk Kamil, vnučka Dagmar
s rodinami.

Dne 14. dubna si připomeneme
10. smutné výročí,
kdy nás navždy opustil náš tatínek,
dědeček a pradědeček,

pan Antonín Kyška.

Dne 24. března by oslavil 91 let
a paní Hermína Kyšková
by dne 22. března oslavila 95 let.
S láskou vzpomínáme
a nikdy nezapomeneme.
Dcera Miluška a vnučky Jana a Hanka
s rodinami.
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INFORMACE – ZPRAVODAJSTVÍ
MP Šenov:
Policie ČR:
Tísňová linka:
E-mail:

		
		
		

20. 2. Nebezpečně nakloněný strom zkomplikoval pohyb po ulici Lipová. O strom se postarali přivolaní hasiči. Strážníci po dobu likvidace následků usměrňovali silniční provoz.

604 128 113
604 127 288
156, 158
mpolicie@mesto-senov.cz
26. 2. Strážníci jeli prověřit oznámení o psovi,
který měl uváznout v rouře v lese Bobčok. Pes
byl v lesním prostoru nalezen a majitel „nimrod“ uvedl, že se lovecký pes připravuje na
zkoušky z norování.

12. 3. V části Škrbeň, když ráno majitel přišel
ke svému vozidlu, zjistil, že mu neznámý zloděj odcizil katalyzátor. Věc šetří Policie ČR.
14. 3. Procházka spojená s konzumací alkoholu muže natolik zmohla, až si dal šlofíka na trávě u ohraničeného výběhu pro koně na ulici
U Garáží. Tato pauza mu evidentně prospěla
a v pořádku se vydal nazpět do sousedního
města. Za své jednání se strážníkům omluvil.

28. 2. Dopravní nehoda na ulici Šenovská se
obešla bez zranění. O likvidaci následků nehody se postarali hasiči a o usměrňování provozu strážníci.
9. 3. Dopravní nehoda na ulici Frýdecká, kde
jedno z vozidel skončilo v příkopu a v plotě, se
naštěstí obešla bez zranění. Strážníci na místě
usměrňovali provoz. Příčinu nehody šetří Policie ČR.

15. 3. K uhašení otevřeného ohniště strážníci
použili písek z blízké hromady u rekonstruovaného objektu, aby nedošlo k jeho rozšíření
mimo ohniště, kde se v té době už nikdo nenacházel.

23. 2. Dopravní nehoda, při které skončilo
vozidlo v příkopu na ulici Tichá, se obešla bez
zranění. Hasiči se postarali o vytažení vozidla.
Strážníci na místě odkláněli dopravu. Přesnou
příčinu nehody šetří Policie ČR.

PREVENCE – BESIP – VYSTUPOVÁNÍ Z AUTA

Vystupujeme směrem k chodníku.
Když bezpečně přijedeme do cíle např. k základní škole, bezpečně také vystoupíme. Nejlepší je
to směrem k chodníku.
Proč k chodníku? Silniční provoz ohrožuje naše zdraví i životy. Hrozí, že nás srazí právě projíždějící vozidlo, nebo urazí právě otevřené dveře.
Zdroj: www.ibesip.cz

23. 2. V odpoledních hodinách strážníci asistovali zdravotníkům při transportu pacienta
do vrtulníku LZS a následně zajistili jeho bezpečný odlet krátkým omezením silničního
provozu na ulici Kaštanová.

4

OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 04/2022

PREVENCE – BESIP – NA PŘECHODY NENÍ VIDĚŤ

Bezpečně přejít po přechodu pro chodce je
v mnoha městech takřka nemožné. Přes auta
parkující u přechodu totiž chodci často nevidí
do vozovky – a řidiči zase nemají možnost včas
zareagovat na chodce.
Jelikož se silnice na ulici Hlavní v Šenově táhne z obou směrů do zatáčky, nestačí limit pěti
metrů před přechodem.

Proto jsou v Šenově u přechodu z obou stran
umístěny dopravní značky zákaz zastavení
a zákaz stání. V praxi se to ale nedodržuje, pro-

tože místo před školou často obsadí bezohlední řidiči vezoucí svého potomka nejlépe až
do lavice. Úsek před přechodem přitom není
jediné ignorované místo, kde je zakázáno zastavení a stání – stejně tak nelze parkovat pět
metrů před křižovatkou dle § 27 odst. 1 písm.
d) zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu.
I v takových případech vznikají nebezpečné situace, které mohou skončit nehodou.

Prevence – Besip – zastavení a stání
§ 25 odst. 3 zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu
Při ZASTAVENÍ musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.

Od dubna do listopadu letošního roku 2022
bude probíhat po etapách rozsáhlá rekonstrukce silnice II/473 (ulice Hlavní, Frýdecká)
a bude na ně zakázán vjezd z bočních ulic. Řidiči proto budou muset využívat vyznačených
objízdných tras. Ulice Hlavní v centru města
bude od 4. dubna 2022 zcela neprůjezdná.
Příjezd k základní škole v centru tak bude zneOBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 04/2022

Při STÁNÍ musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně
3 m pro každý směr jízdy.

možněn. Rodiče, budou muset své děti vysadit
z auta dříve před zákazem vjezdu a děti pak
budou muset pěšky dojít do školy.
Občané o této uzavírce a jejím průběhu budou městem průběžně informováni prostřednictvím webových stránek města a Oběžníku.
Po dobu uzavírky silnice II/473 se MP Šenov
v rámci svých možností zaměří na dodržová-

ní zákazu vjezdu a na průjezdnost místních
komunikací. Špatně zaparkovaná vozidla pak
zbytečně komplikují průjezd vozidel složek
IZS, především hasičů, zdravotníků a také při
odvozu komunálního odpadu. Proto svá vozidla zaparkujte ve dvoře. Děkujeme.
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STATISTIKA Z RADARŮ VE MĚSTĚ

Větší bezpečnost chodců a klidnější doprava.
To je výsledek ze stažených dat z pěti rychlostních radarů umístěných v Šenově. Ukazatele mají zklidnit dopravu na nejfrekventovanějších silnicích.
To se podařilo a v průměru 73 % rychle jedoucích vozidel (více než 53 km/h) zpomalilo. Statistický pokles překročení rychlosti a zklidnění situace
potvrzuje také měření rychlostním radarem městskou policií na stejných ulicích.

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.

PODĚKOVÁNÍ
Touto cestou bychom chtěli poděkovat místní firmě
FOX HILL AGRO, s.r.o., sídlící v Šenově na ulici Hlavní
11 pod restaurací Horakůvka, za poskytnuté krmivo
pro odchycené psy.

M. Kretek, velitel MP

MP Šenov

ČINNOST SAMOSPRÁVY
79. schůze rady města dne
22.02.2022 m.j.:


schválila předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky
„Pořízení svozového vozidla pro svoz
komunálního odpadu“

23. zasedání zastupitelstva
města dne 22.02.2022 m.j.:


vzalo na vědomí zprávu komise pro
projednání přestupků za rok 2021



vzalo na vědomí vyhodnocení Strategického plánu rozvoje města Šenov



schválilo rozpočtové opatření č. 2/2022



rozhodlo o poskytnutí dotace Farnímu
sboru Českobratrské církve evangelické
v Šenově ve výši 150 000 Kč na rekonstrukci střechy kostela
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vydalo po ověření, že Změna č. 1 Územního plánu Šenov není v rozporu s poli-

tikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem,
se stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajského úřadu



schválila odpisové plány příspěvkových
organizací



schválila záměr pořízení Změny č. 2
Územního plánu Šenova, která bude
řešit změny na pozemku p.č. 2477/15
v k.ú. Šenov u Ostravy tak, aby bylo
možné realizovat stavbu nákupního
centra a dále požadavky ze strany města Šenov



rozhodla o rozdělení dotací z rozpočtu
města pro rok 2022 v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora
a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov
na rok 2022“



rozhodla uzavřít Kupní smlouvu na akci
„Pořízení svozového vozidla pro svoz
komunálního odpadu“ se společností Komunální technika, s.r.o., s cenou
2.569.000,00 Kč bez DPH

80. schůze rady města dne
08.03.2022 m.j.:


schválila rozpočtové opatření č. 4/2022



schválila dotaci Farnímu sboru Slezské
církve evangelické na projekt „Oživení
kulturního dědictví – kaple na Sedlácích v Šenově“ ve výši 49 000 Kč



schválila ukončení školního roku Základní umělecké školy Viléma Wünsche
ke dni 17.06.2022 z důvodu rozsáhlé rekonstrukce budovy školy

81. schůze rady města dne
17.03.2022 m.j.:


schválila rozpočtové opatření č. 5 –
8/2022

tajem.

OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 04/2022

Město Šenov připravuje
Město Šenov ve spolupráci s kulturní komisí pro Vás v měsících květnu a červnu připravuje další představení:

ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY

Datum:
čtvrtek 19. května 2022 v 19.00 hodin
Místo konání: restaurace Horakůvka

LIGA PROTI NEVĚŘE (div. představení, hrají: Ivo Šmoldas, Veronika Arichteva, Michaela Kuklová, Petr Mácha).
Datum:
středa 8. června 2022 v 19.00 hodin
Místo konání: restaurace Horakůvka

Předprodej vstupenek bude zahájen na podatelně Městského úřadu v Šenově od 11. 4. 2022, podrobnější informace k představením budou
zveřejněny na webových stránkách města Šenov a v příštím vydání Oběžníku města Šenov.

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.

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.).

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 (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),

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.

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.

UPOZORNĚNÍ
Popelnice určené k vývozu, prosím, přistavujte na místo, kde
budou nádoby dobře viditelné (např. před plot, k hlavní cestě 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 Ostrava 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.

Další informace k odpadům naleznete na webových stránkách města Šenov www.mesto-senov.cz v sekci odpady.
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ODPADY 2021 v číslech
V následující tabulce jsou uvedeny údaje o množství odpadu, které
jsme vyprodukovali v domácnostech a odevzdali svozové společnosti
OZO a kolik nás stál odvoz a likvidace odpadu.
OZO 2021
sklo
plast
papír
bio
směsný komunál

Hmotnost (t)
111,750
128,620
110,920
721,310
1115,760

Celkem OZO

Vytříděné popelnice

Cena v Kč vč. DPH
118 111
3 561 955
722 850
1 271 645
4 775 465
10 450 026

Sběrný dvůr, kde je možno odevzdat velkoobjemový odpad, elektrospotřebiče, zeleň včetně větví, nebezpečné odpady, případně to, co se
nevejde do domovních nádob, provozoval MěPOS a byl občany hojně
využíván.
Sběrný dvůr MěPOS (2021)

Hmotnost (t)

Cena v Kč vč. DPH

Velkoobjemový odpad

184,08

580 290

BIO

148,44

211 591

dřevo

68,22

16 509

trafin oil

3 681

provoz sběrného dvora
nebezpečné odpady

515 980
9,57

Celkem MěPOS

104 064
1 432 115

Náklady na likvidaci odpadů z veřejných prostranství (autobusové zastávky, odpadkové koše, černé skládky) zatížil rozpočet města dalšími
293 tisíci korunami.
Celkové náklady na shromažďování, svoz a likvidaci odpadu přesáhl částku 12,1 milionů Kč.
Od občanů bylo na poplatcích v roce 2021 vybráno 3.950.744 Kč.
Příspěvek od společnosti EKOKOM za třídění odpadů v roce 2021 činil
1.150.326 Kč.
Svoz a likvidace odpadů z rozpočtu města byla dotována částkou přes
7 milionů korun.
Proč stále opakuji, že je třeba třídit, třídit a zase třídit, dokreslují fotky z několika popelnic na komunál, které byly v den svozu vysypány
na plachtu a dotříděny. Obsah některých nádob rázem zmenšil svůj obsah i o polovinu. Především nevytříděný objemný papír, plasty a sklo
jsou příčinou toho, že objem nádob domácnostem nestačí. Množství
potravin odložených do komunálu je zarážející.

Ing. Jan Blažek, starosta

Zrušení sobotního provozu na pobočce pošty Šenov u Ostravy
Česká pošta, s. p. oznamuje všem svým klientům, že od 01.05.2022 dojde ke zrušení sobotního provozu na pobočce pošty Šenov u
Ostravy, sídlem: Radniční náměstí 300/0, 739
34, Šenov.
Hlavním důvodem pro zrušení sobotního
provozu je potřeba otevřít maximální počet
přepážek v době od 16:00 do 18:00 hodin
v pondělí a ve středu. V tomto časovém úseku
jsou na poště řešeny požadavky klientů na časově náročné služby Czech POINTu a Poštovní
spořitelny a je potřeba odbavit ostatní klienty,
kteří přicházejí na poštu s méně časově náročnými službami.
Všechny služby na naší pobočce poskytujeme
v prostředí, kdy se snažíme dodržet maximální otevřenost přepážek po celou dobu hodin
pro veřejnost a s tím spojené rychlé a plynulé
odbavení klientů tak, aby v hale pro veřejnost
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nedocházelo k jejich kumulaci při vyřizování
časově náročných operací.
Služby Czech POINTu jsou na naší pobočce
stále více klienty využívány. Tyto služby jsou
poskytovány po celou dobu hodin pro veřejnost občanům a právnickým osobám z širokého okolí.
V pondělí a středu je čas do 18:00 hodin využíván převážně pracujícími občany, kteří si tak
mohu vyzvednout své uložené doporučené
zásilky. V případě potřeby je možné nechat si
své zásilky přesměrovat na jinou ukládací poštu, např. v místě svého pracoviště.
K dispozici je rovněž služba Průkaz příjemce
umožňující zmocnit kohokoliv k přebírání většiny zásilek a poukázek.
Služby poskytované v rámci sobotního provozu pobočky pošty se omezily v průběhu času
na výměnu stíracích losů, které si klienti mohu

vyměnit i u jiných prodejců sázkových her.
Uložené balíkové zásilky si občané mohou vyzvednout na pobočce pošty nebo v Balíkovně
Krámek pro zvířata na adrese Radniční náměstí 9999/0. Většinu těchto zásilek si lze vyzvednou na kód kýmkoliv a kdykoliv.
Důležitou službou pro občany jsou služby
Poštovní spořitelny ČSOB a.s. Na naší pobočce
pošty si tak občané mohou vyřídit služby v oblasti Osobních účtů, spořících produktů, ČMSS,
Penzijního připojištění, je možné zprostředkovat i náročnější produkty v oblasti pojištění či
investic u našich vyškolených expertů.
Děkujeme všem občanům a firmám, že využíváte naše služby a těšíme se na Vás na
naší pobočce v Po, St 10:00 – 12:00 a 13:00
– 18:00 a v Út, Čt, Pá 8:00 – 12:00 a 13:00 –
16:00.

Česká pošta, s. p.
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ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA ŠENOV PRO ROK 2022

Rada města na své 81. schůzi dne 17. 3. 2022 pod bodem 81/c/1. rozhodla o rozdělení dotací
z rozpočtu města Šenov pro rok 2022 v rámci vyhlášeného dotačního programu:
„Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2022“ takto:

1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.

Název organizace / účel dotace
Myslivecký spolek Václavovice u Frýdku-Místku, z. s.
III. Lavicové sety do přístřešku
Český svaz včelařů, z. s. , základní organizace Šenov
I. vlastní činnost – materiální zajištění činnosti spolku, udržování kvalitních a zdravých včelstev
Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šenov
II.Výstavy 2022 - materiální a technické zajištění výstav: přednášky, ukázky velikonočních a
vánočních vazeb
II. ZÁJEZD PRO ŽÁKY ZŠ - doprava a vstupné účastníků
Myslivecký spolek Šenov Obecní
I. vlastní činnost - nákup krmiva, pachových ohradníků, léčiv
III. nákup materiálu - vybudování a opravy stávajících budek, posedů, krmelců, zásypů, slanisek,
sklápěcích nor
Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Šenov - Podlesí, z. s.
II. CELOŠKOLNÍ PROJEKTOVÁ VÝUKA - materiální a technické zajištění
III. nákup materiálu - uchovávání výukových materiálů pro opakovaná využití, propagaci
Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Šenov Lapačka
I. vlastní činnost - materiální a technické zajištění činnosti a tradičních akcí spolku
Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ostrava
I. vlastní činnost - vnadící směsi a nástrahy, terče, povolenky, startovné, výukový a vzdělávací
materiál

II. BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP K RYBNÍKU A DOKONČENÍ ODPOČINKOVÉ ZÓNY - lavičky okolo rybníku Odona
Urbance v Šenově, vybavení kamerami, odpadkové koše
III. Oprava a údržba UNIMO buněk, areálu

8.

Český kynologický svaz ZKO Šenov - 164
I. vlastní činnost - mat. a tech. zajištění činnosti spolku, tradičních akcí, nájemné, cestovné, propagace
II. ŠENOVSKÝ ZÁVOD - mat. a technické zajištění akce
III. náklady na obnovu a údržbu výcvikového prostoru

9.

Sportovní klub Relax Šenov
I. vlastní činnost – materiální a technické zajištění činnosti spolku
II. RELAX PRO DĚTI - DĚTSKÝ DEN - materiální a technické zajištění akce
III. renovace a údržba areálu SK Relax
Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Šenov
I. vlastní činnost – materiální a technické zajištění tradičních akcí
Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Šenov
II. DĚTSKÝ DEN + HALLOWEEN - materiální a technické zajištění akce
Asociace TOM ČR, TOM 19216 KLUBKA
I. vlastní činnost - materiální a technické zajištění tradičních akcí
Prime tennis club, z. s.
I. vlastní činnost - materiální a technické zajištění činnosti spolku
II. PŘÍMĚSTSKÉ TENISOVÉ TÁBORY - mat. a tech. zajištění táborů
Místní skupina ČČK Šenov
I. vlastní činnost – dovybavení lékárniček, materiální zajištění činnosti spolku, nepeněžní odměny
pro důvěrníky a dobrovolné sestry
II. ZÁJEZD ČČK - 70 LET ČČK V ŠENOVĚ - materiální a tech. zajištění akce

10.
11.
12.
13.

14.
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Schválená
částka v Kč
9 000
30 000

16 000
19 000
9 000
10 000
10 000
6 000
15 000

0
15 000
11 000
9 000
7 000
15 000
5 000
5 000
35 000
15 000
30 000
15 000
18 000
*

12 000
11 000
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15.
16.

17.
18.

19.

20.
21.

Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Šenov
I. vlastní činnost - materiální zajištění pro venkovní i vnitřní využití areálu, zajištění akcí spolku
Myslivecký spolek Ostrava - Radvanice, zapsaný spolek
I. vlastní činnost - materiální a technické zajištění činnosti spolku
II. NAVRÁCENÍ KOROPTVÍ DO PŘÍRODY - mat. a technické zajištění akce
III. - opravy myslivec. zařízení, údržba polních a lesních cest, chodníků, trávních porostů
Sportovní klub Šenov, z. s.
I. vlastní činnost - mat. a technické zajištění činnosti spolku, tradičních akcí, nájemné, startovné
Tělocvičná jednota Sokol Šenov
I. vlastní činnost - materiální a technické zajištění akcí spolku, nájemné, startovné
II. AKTIVNÍ SENIOŘI TJ SOKOL ŠENOV - materiální a technické zajištění akce
Sportovní klub Lapačka, z. s.
I. vlastní činnost – materiální a technické zajištění tradičních akcí
III. renovace a údržba areálu SK Lapačka
Junák - český skaut, středisko Šenov, z. s.
I. vlastní činnost - materiální zajištění pro venkovní i vnitřní využití, zajištění akcí spolku
Jezdecká škola Jurášek z. s.
I. vlastní činnost - materiální a technické zajištění činnosti spolku

30 000
0
8 000
8 000
48 000
8 000
8 000
6 000
42 000
35 000
10 000
530 000
530 tis. Kč

CELKEM:

Objem fin. prostředků k rozdělení:

*) bude řešeno formou individuální dotace

Usnesením č. 81/c/2. Rada města Šenov pověřila finanční odbor uzavřením veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotace s jednotlivými žadateli.
SO / Preinová

ŠKOLSTVÍ
Zkoušky Cambridge English

Šenovská základní škola již několik let umožňuje
svým žákům vykonat
zkoušky
Cambridge English, a to ve spolupráci s JŠ Cloverleaf. Rádi vás
informujeme
o tom, že šest žáků 9. ročníků získalo mezinárodně uznávaný certifikát,
tentokráte již na úrovni KET B1, jsou to: Antonín K. (9.A), Jakub K. (9.A),
Jeroným Jan S. (9.B), Dorotka P. (9.C), Matěj K. (9.C) a Jan K. (9.B). Je to
poprvé, kdy jsme žáky přihlašovali na tuto vyšší úroveň zkoušek, kde
měli prokázat zdatnost ve všech čtyřech jazykových kompetencích
a všichni tito žáci dosáhli maximálního možného počtu bodů.
Dne 22.02.2022 byly žákům certifikáty a dárečky předány z rukou
Mgr. Poláškové a paní ředitelky Mgr. Pavliskové. Nutno dodat, že se
k této zkoušce žáci připravovali sami, o to více gratulujeme .
Zájem o přípravné kurzy na ZŠ Šenov ke zkouškám YLE (- young learners - 6. a 7. ročník) je již tradičně velmi vysoký. V tomto školním roce
připravujeme ke zkoušce úrovně KET také žáky 8. ročníků, budou ji skládat letos v červnu.

☺

Mgr. Karla Polášková, předmětová komise cizích jazyků

Těžko na cvičišti, lehko na bojišti.

I takto bychom mohli představit obvodní kolo recitační soutěže,
do které se zapojilo celkem třicet čtyři malých i velkých recitátorů. Reprezentace se zhostily nejen děti Základní školy Střed a Podlesí, ale také

sousední Václavovice. Dovedností každého
recitátora je obsahová znalost
přednášeného
díla. Takže pokud vám není
známo, na kterém
cvičišti
čtyři svišti piští,
děti rozhodně
ví, o koho jde,
a co se na daném místě odehrává. Mnozí rovněž ovládají přiměřené mluvní tempo
a poutavě intonují v přirozeném postoji i výrazu.
Každý recitátor si zaslouží potlesk a ocenění, přestože ten největší patří
těm, kteří postupují do kola krajského. Za nultou kategorii se umístili
Meda D. a Antonín S. z 1.A, Vítězslav V. z 1.C a Paulína L. z Václavovic.
V první kategorii se umístili na postupujících místech Nela M. z 2.C,
Štěpán S., Eliška Ch. ze 3.D a Klára F. z Václavovic. Z nejstarších postupujících se umístili Matyáš F. z 5.A, Lukáš V. z 5.B a Filip V. a Anna V.
z Václavovic.
Byla by škoda pojmout přednes jako splněný domácí úkol v rámci povinné školní docházky. Tvůrci poezie i prózy svými díly dokáží pobavit, dát podnět k zamyšlení a především novou interpretací recitátora
zprostředkovat zážitek před publikem, který zůstane na celý život.
Postupujícím dětem přejeme do dalšího kola nejen úspěch, ale především radost z vlastního projevu a z umělecké atmosféry.

Andrea Liolia a Eva Draisaitlová

Stránka 2 z 2
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Ponožkový den

Ponožkovým
dnem
jsme si 21. 3. s dětmi
ve školní družině připomněli Světový den
Downova syndromu.
Tento den nám každoročně připomíná, že
jsou mezi námi lidé,
kterým příroda nadělila jeden chromozom
navíc. Toto datum je
zvoleno zcela záměrně, je to totiž právě
jednadvacátý chromozom, který lidem s tímto postižením přebývá.
A protože chromozomy svým tvarem nápadně připomínají ponožky,
v České republice podporu spoluobčanům s mandlovýma očima i jejich rodinám projevujeme už desátým rokem takzvaným Ponožkovým
dnem. Během Ponožkového dne si lidé oblékají nesourodý pár ponožek, čímž dávají najevo, že souzní s myšlenkou celé akce, tedy že být
odlišný, je normální. Abychom tyto děti podpořili i my, vyrobily děti
ze všech oddělení papírovou ponožku, kterou jsme následně vyvěsili
na plot. Výrobky dětí byly velmi kreativní a nápadité. Tak zase za rok ...

Prvňáčci zpátky ve školce …

že by se dětem z 1. B ve škole nelíbilo? To určitě ne. Byly pouze pozvat
předškoláky z MŠ Lapačka k zápisu do první třídy. Žáci nacvičili krátký
program, ve kterém hravou formou představili, jak pracují ve vyučování. Každý předškolák dostal pozvánku k zápisu a malý dárek. Na závěr si
děti společně zazpívaly.
Vystoupení se všem líbilo a za odměnu jim budoucí školáci a paní učitelka připravili malou „bojovku”, ve které si žáci museli najít záložky
do učebnic.
Na všechny budoucí prvňáčky se moc těšíme!

		

Mgr. V. Kravčíková

Silvie Valová vedoucí ŠD

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

čt-pá

Začátek

Akce

Pedagog

07.04.–08.04.2022

Krajské kolo soutěže ZUŠ
Hra na dechové nástroje

Karel Smyček

ne

10. 04.2022

houslová soutěž „O cenu Václava Krůčka“

Petr Kupka

po

03.–07.05.2022

Kocianova houslová soutěž

Petr Kupka

út

24.05.2022

Třídní koncert

Petr Miller

17:00

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 pondělí 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 středu 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 základnímu uměleckému vzdělávání do 30. června 2022.
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 04/2022

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
výtvarného oboru.
Uzávěrka přihlášek do hudebního oboru je 3. června 2022, do multimediální tvorby 6. června 2022 a do komplexní výtvarné tvorby 8. června
2022.
Gratuluji Marku Čížovi za 1. místo v krajském kole soutěže ZUŠ – Hra na
dechové nástroje, které proběhlo dne 14. března 2022. Dále gratuluji
Ondřeji Čížovi za 1. místo v okresním kole soutěže ZUŠ – Hra na dechové nástroje. Pod vedením pana učitele Karla Smyčka postupuje Ondřej
Číž do krajského kola.
Naše žákyně Lenka Filipová se připravuje na mezinárodní houslovou
soutěž „O cenu Václava Krůčka“, která proběhne v termínu 9. – 10. dubna 2022 a na mezinárodní „Kocianovu houslovou soutěž“, která se uskuteční začátkem května 2022“.
Všem přejeme muzikantské „zlomte vaz“.
Doprovodné obrázky jsou práce žáků Multimediální tvorby. Ve školním
roce 2022/2023 bude otevřená nová skupina, již nyní můžete zasílat přihlášky ke studiu MMT.
Těšíme se na Vaši návštěvu!

Vlasta Urbášková , ředitelka školy
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Kristýna Runčaková

Claudia Karin Tichá (18 let)

Natálie Exnerová (12 let(

SPORT
DVA STŘÍBRNÉ KOVY PŘIVEZLA LUKOSTŘELBA ŠENOV

z 29. mistrovství ČR v halové lukostřelbě mladšího a staršího žactva, který proběhl ve dnech
5.- 6. března 2022 v Kostelci na Hané.
Nejprve v sobotu odstřílela soutěžící mládež
na tomto národním šampionátu základní
kvalifikační sestavu na vzdálenost 18 m, a to
mladší žactvo na terč o průměru 80 cm a starší
žactvo na terč o průměru 60 cm.

12

V kategorii mladších žáků (divize holý luk)
šenovský David Trčka překvapivě skvělým
finišem se dostal v kvalifikaci do čela soutěžního pole nástřelem 417 bodů. A další náš
závodník Matěj Kosňovský nečekaně vybojoval v této fázi závodu čtvrtou příčku. Pro šenovskou lukostřelbu to znamenalo, že oba se
dostali do semifinále a utkali se v eliminačním

souboji o postup do finále. Vítězství v souboji
vybojoval David Trčka se skóre 6:0. Ve druhém
semifinálovém souboji se utkali Vojtěch Čihula
z Libichova versus Oliver Mužík z Humpolce,
výsledné skóre 6:2. Ve finálovém souboji pak
podlehl David Trčka soupeři z Humpolce 6:2
a z národního šampionátu mládeže si odvezl
stříbrnou medaili. V souboji o třetí místo podOBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 04/2022

lehl Matěj Kosňovský soupeři z Libichova 0:6
a potvrdil tím své umístění z kvalifikace. Při
minimální zimní lukostřelecké praxi našich
závodníků, kteří začali střílet na podzim loňského roku, je toto jejich umístění nečekaným
úspěchem.
Naopak v kategorii mladších žákyň (divize holý
luk) se celá soutěž dívek vyvíjela předpokládaným způsobem a naše závodnice Nela Ježková
na základě svých dosavadních výsledků měla

předpoklad právě na stupně vítězů, a to svým
výsledkem 458 bodů (osobní rekord) potvrdila už v kvalifikaci. V základní sestavě nastřílela vítězka této kategorie Lilith Lichtenberg
z Brna vynikajících 498 bodů. A i ve finálovém
souboji předvedla brilantní výkon a porazila
naši závodnici se skóre 6:0. Nela Ježková sice
předvedla ve finále statečný výkon, ale na soupeřku to nestačilo. Přesto stříbrná medaile je
pro naši závodníci očekávanou a zaslouženou

odměnou, když v semifinále zdolala závodnici
z Libichova se skóre 6:2.
Šenovský klub měl zastoupení i v kategorii
starších žákyň (divize holý luk). Alena Křibská
se dostala do čtvrtfinále, kde bojovala srdnatě
s pozdější vítězkou Klárou Machačovou. Nicméně vyrovnaný duel pro ni skončil skórem
4:6 a tím i účinkování na MČR.

Krajská zimní liga v Brušperku a Smilovicích (březen 2022)
SK Šenov U11

Malé finále
Šenov – Václavovice
1:3 a 1:2
Šenov – Brušperk
0:3 a 0:0
Šenov – Kateřinice
1:1 a 3:2
Hráči v Brušperku bojovali, upřít snahu jim nelze, ale vyrovnané souboje skončily většinou
neúspěšně pro náš tým. Malého finále se zúčastnily pouze 4 mužstva. Turnaj hráčům ukázal, že je co zlepšovat.

SK Šenov ml. žáci

Finále
Šenov – Václavovice
1:0
Šenov – Brušperk
1:3
Šenov – Poruba
1:4
Šenov – Vřesina
0:5
Šenov – Vítkovice
1:6
Náš tým mladších žáků hrál v brušperském
finále proti velmi silným soupeřům. Kluci bojovali, snažili se, ale neproměňovali šance a
dopouštěli se chyb v obraně, které soupeři
trestali góly. Bohužel se během třetího zápasu
zranil náš klíčový hráč, což bylo pro tým velké
oslabení. Přesto je s celkovým 5. místem z 36
týmů KZL velká spokojenost. Hoši, děkujeme!!!

SK Šenov st. žáci

Družstvo mladších žáků SK Šenov

Turnaj č. 4
Šenov – Poruba
4:2
Šenov – Raškovice
4:1
Šenov – Lískovec
3:0
Šenov – Oldřichovice
3:2
Šenov – Kravaře
3:2
Kluci odehráli závěrečný turnaj KZL ve Smilovicích. Od úvodního zápasu hráli výborně
a s velkým nasazením. V každém utkání měli
spoustu šancí a se silnými soupeři zvítězili ve
všech zápasech. Získali 15 bodů s celkovým
skórem 17:7. Klobouk dolů, jak kluci skvěle zahráli. Snad jim to vydrží i v jarní sezóně.

SK Šenov muži

Tým mužů SK Šenov se připravuje na jarní část
fotbalové sezóny, hráči během zimní přípravy
absolvovali soustředění v Kunčicích pod Ondřejníkem, trénovali na umělé trávě ve Vratimově a sehráli několik přípravných zápasů.
Sezóna začíná 26. 3. v 15 hodin domácím zápasem proti Gascontrolu Havířov. Přijďte náš
tým povzbudit!
Družstvo U11 SK Šenov
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 04/2022
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SKAUTING
Na výpravě v únoru jsme uklidili část lesa Bobčok. Původně jsme to neměli v plánu. Chtěli jsme si v lese postavit lanovku a užít si jízdu
na ní, ale všude se válelo tolik odpadků, že bychom se na nich mohli zranit. Proto jsme se rozhodli aspoň část lesa uklidit. Nacházeli jsme převážně sklo a staré plechovky. Náš největší nález
byla stará pneumatika od traktoru, kterou jsme
museli vyhloubit ze země. Bylo nás hodně, proto nám to nezabralo ani celou hodinu a Šenov
je zase o trochu hezčí. Nasbírali jsme toho celý velký přívěsný vozík
a odvezli ho do místního sběrného dvora. Nakonec zbyl čas i na jízdu
na lanovce a na první opékání párků v tomto roce.

Za oddíl skautů Agenti Lukáš Vrána-Kapr
V pátek 11. 3. jsme měli oddílovou schůzku a protože tyto schůzky
mají letos téma superhrdinů, bavili jsme se o tom, proč jsou podle
nás skauti také superhrdinové a co dělají proto, aby svět zanechali
lepším než jaký byl, když sem přišli. Na fotce můžete vidět naše

odpovědi na otázku “Co pro nás znamená skauting?”. Některé důvody
se opakovaly, některé jsou pro každého jedinečné, ale všichni jsme se
shodli na tom, že jsme rádi za skupinu kamarádů, se kterými se snažíme hledat Pravdu a Lásku (jak říká skautský slib).

Za 4. skautský oddíl , Michaela Záškolná - Pipi

V sobotu 12. 3. jsme se sešli na šenovském nádraží, abychom
společně vyrazili na výlet do Beskyd. Naše cesta započala
v Kunčicích pod Ondřejníkem na vlakovém nádraží, odkud
jsme vyrazili po modré turistické značce na vrchol Skalka,
a pak dále k chatě Ondřejník. Tam jsme využili místního občerstvení a posilnili se dobrotami na zbylé kilometry. V průběhu cesty jsme si záhráli hry, kochali se výhledy a užívali si
hezkou sobotu. Všichni jsme si výlet moc užili, a už se těšíme
na další akci, kterou společně podnikneme.

Za 4. skautský oddíl Šenov Markéta Sulková - Kety
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Mobilní hospic Ondrášek
navzdory situaci, která teď zasáhla celý svět, nadále bez omezení doprovázíme naše pacienty a jejich rodiny.
Ani nám není osud lidí z Ukrajiny lhostejný a snažíme se pomáhat tam, kde je to potřeba. Nezapomínáme ale
na naše poslání pečovat o nevyléčitelně nemocné dospělé i děti až do konce důstojně a doma. Protože oni nás
potřebují pořád.
Přinášíme vám proto zprávy z Ondrášku. Přečtěte si, co nového chystáme. Rezervujte si termín našeho prvního
běhu, jehož výtěžek bude použit na péči.

Běh na dlouhou trať
Chystáme náš první běh! Ponese název Běh na
dlouhou trať… každý krok pomáhá, protože
veškerý výtěžek pomůže našim pacientům splnit jejich přání zůstat doma s rodinou.
Běh bude virtuální a proběhne od 22. 4. do
13. 5. 2022. To znamená, že si koupíte startov-

né, dostanete startovní číslo a během těchto
necelých třech týdnů můžete běhat kdekoliv
po světě.
Nezáleží na tom, jestli jste zkušený běžec nebo
teprve chcete začít. Jestli budete běhat pravidelně nebo to zvládnete jen jednou. Dokonce

ani nemusíte běhat. Počítají se i procházky či
jízda na kole. Důležitý je záměr. Pohybem pomáhat těm, kteří už sportovat nemohou.
Tak připravujte tenisky! O spuštění registrace
vám dáme brzy vědět.

Zahrádkáři informují
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.

MS Českého rybářského svazu Šenov pořádá dne
9. 4. 2022 tradiční rybářské závody pro děti a dospělé
na rybníku Odona Urbance. Závody začínají v sobotu
od 6:00 hod, předprodej místenek v pátek od 15:00 hod.
Zveme všechny rybáře a širokou veřejnost. Jídlo a pití
zajištěno, možnost výhry živých kaprů v tombole.

Srdečně zve Výbor MS – Šenov.

Upozornění
Uzávěrka příspěvků
do dubnového Oběžníku
bude dne 20.04.2022.

Hrají: Lukáš Hejlík
Pavla Dostálová

Úterý 26.4.2022 v 18.30

Restaurace Horakůvka, Šenov, Hlavní 11

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

OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 04/2022

Vstupné 150,-

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

16. 4. 2022 od 9.00 do 13.00

POHŘEBNÍ SLUŽBA
MARIE MEJSTŘÍKOVÁ

p. HORVáTHOVá

NONSTOP & 596811231,
725 108 646, 602 544 149

OBČERSTVENÍ:

Převozy zesnulých nepřetržitě, sjednání pohřbu
včetně víkendů a svátků.

V ŠENOVĚ U OSTRAVY, UL. K POTOKU 77, NEJSME RYBNÍK
U HLAVNÍ CESTY, ODBOČTE DLE CEDULE U STK
www.rybysenov.cz

SMAŽENý KAPR + BRAMBOROVý SALáT
RYBÍ HRANCLE, KARBENáTKY, RYBÍ SALáT, PIVO, LIMO,
MEDOVINA, SVAŘáK, SLIVOVIČKA, BECHER atd.
PRO INFO VOLEJTE 737 959 458

PRODEJ RYB BEz OMEzENÍ

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

Potravinářská společnost Astrafood a.s. hledá zaměstnance
OZZ/OZP do Šenova (Šachetní 1268):
• pracovníky výroby, manipulační dělníky a skladníky.
Tel. kontakt: 605 237 395 nebo 603 943 540,
e-mail: personalista@astrafood.cz, hr.office@astrafood.cz

KAMENOSOCHAŘSTVÍ
Cienciala se sídlem v Šenově

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

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.

OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 04/2022

nabízí:
zhotovení nových pomníků
zhotovení a opravy písma
(zlacení, stříbření, barvení)
doplňky – lampy, vázy
čištění, broušení teraca
veškeré kamenické práce
opravy, rekonstrukce dle domluvy
Příjem objednávek:
Hřbitov Šenov - stará obřadní síň
každý čtvrtek od 16.00 do 17.00 hod.
nebo kdykoli po telefonické domluvě
na tel.: 607 901 738

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
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Český svaz zahrádkářů Šenov a Knihovna & Šenovské muzeum
Vás zvou dne 12. dubna 2022 do prostor Staré školy od 13 do 17 hod. na

VELIKONOČNÍ
VÝSTAVU
• prodej velikonočních vazeb a dalších produktů pro vás připraví žáci a žákyně Střední
zahradnické školy pod vedením své mistrové paní A. Jaterkové
• také jsme připravili soutěž o nejlepšího velikonočního beránka; podmínka účasti v soutěži
je, že beránka musí soutěžící přinést mezi 13 a 14 hodinou; vyhodnocení soutěže pak bude
před koncem akce v 16,30hod.
• také po celou dobu bude probíhat ukázka pletení karabáčů
s možností uplést si vlastní karabáč

OBĚŽNÍK města Šenov – periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník, č. 4/2022, 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, https://mesto-senov.cz. Den vydání: 1. 4. 2022, uzávěrka příštího čísla: 20. 4. 2022, tisk: Jesenické nakladatelství JENA Šumperk. Prodejní cena Oběžníku města Šenov: 11 Kč.
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