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Rekonstrukce sportoviště na Lapačce

Práce na opravě sportoviště v areálu na Lapačce spějí ke konci. Tento moderní sportovní areál
bude po kolaudaci sloužit široké veřejnosti.

Začala oprava budovy ZUŠ

Ing. Tomáš Holuša, místostarosta

Představení studií budoucí
podoby náměstí
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Městu se podařilo vysoutěžit zhotovitele stavby Rekonstrukce budovy
základní umělecké školy na Zámecké ulici. V rámci stavby bude provedena venkovní přístavba výtahu s navazující úpravou střechy, výměna
střešní krytiny, zateplení fasády a další drobné úpravy. Práce byly zahájeny po Velikonocích a hotovo by mělo být do konce prázdnin.

V lednu byly osloveny 3 architektonické kanceláře se žádostí o zpracování studie budoucího uspořádání Radničního náměstí. Všem architektům byly předány náměty zaslané Vámi, občany.
Ve stanoveném termínu všichni oslovení studie předložili – viz návrhy.
V pátek 13.05.2022 od 16 do 18 hodin proběhne na druhém pavilonu
základní školy v centru města veřejné projednání návrhů za účasti zpracovatelů studií. Občané tam mohou přijít s dotazy, na které jim odpoví ti
nejpovolanější. Vnést své připomínky nebo hlasovat o dle Vás nejvhodnějším návrhu budete moci přímo na místě u zástupců města nebo je
můžete poslat e-mailem na: namesti@mesto-senov.cz do 31.05.2022.
Do studií budete mít možnost rovněž nahlédnout v zasedací síni na
Radnici v pondělí 16., 23. a 30. května v 16 hodin.
Dalším krokem budou jednání odborné hodnotící komise směřující
k vyhlášení vítěze. Vítěz bude osloven k dopracování studie.

Ing. Jan Blažek, starosta

Ing. Blažek, starosta
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autobusová zastávka
s pobytovým schodištěm

odpočinková zóna

stromy jako filtr

navržený objekt - pouze hmotové řešení

zvýšená komunikace - zpomalení

parkování v zeleni

pobytové terasy
s vodním prvkem
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stávající zeleň

návrh fasády
obchodního střediska

místo pro umělecké dílo (skulpturu, plastiku...)

zpevněná plocha náměstí

travnatá pobytová plocha
s dřevěným dětským prvkem

dřevěný altán s vyhlídkou / yogapoint

NÁVRH Č. 1
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NÁVRH Č. 2
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OBCHODNI PARTER, BYDLENI

POBYTOVÝVNITROBLOK

ADMINISTRATIVA, OBCHODY, SLUŽBY

\
CAFÉ, KUL TURNI SÁL

- VODNI PRVEK, POSEZENI

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ

PŘEDPROSTOR RADNICE

OBCHODNI DŮM HRUŠKA

BUDOVA RADNICE
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pěší lávka od školy př
veřejné parkoviště pro
zastávka pro autobusy
veřejné parkoviště pro
vodní prvek - kašna (p
centrální plocha námě
veřejné parkoviště pro
- regulované parková
08 rozptylová plocha pře
09 pěší chodníky a ploch
10 služební parkoviště za
11 stavební úprava / odst
12 restaurační zařízení a
13 zázemí restaurace
14 služby - informační ce
15 služby - cukrárna / ka
16 vinotéka
17 služby - holičství a kad
18 veřejné parkoviště pro
19 venkovní prostor resta
20 plocha zeleně

16
17
18
19
20

NÁVRH Č. 3
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BUS

01
02
03
04
05
06
07

pěší lávka od školy přes komunikaci
veřejné parkoviště pro osobní vozidla
zastávka pro autobusy veřejné dopravy
veřejné parkoviště pro osobní vozidla u městského úřadu
vodní prvek - kašna (příprava pro samostatnou soutěž)
centrální plocha náměstí
veřejné parkoviště pro osobní vozidla u městského úřadu
- regulované parkování s časovým omezením
08 rozptylová plocha před prodejnou potravin
09 pěší chodníky a plochy
10 služební parkoviště zaměstnanců
11 stavební úprava / odstranění přístavby
12 restaurační zařízení a společenský sál
13 zázemí restaurace
14 služby - informační centrum / copycentrum
15 služby - cukrárna / kavárna
16 vinotéka
17 služby - holičství a kadeřnictví, pedikůra, nehtové studio
18 veřejné parkoviště pro osobní vozidla u služeb
19 venkovní prostor restaurace - předzahrádka
20 plocha zeleně
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Ing.arch.Arnošt Hradil, ADI design
Šenov, Řadová 442 739 34
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Ing.arch.Arnošt Hradil, ADI design
Šenov, Řadová 442 739 34
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03

16

vinotéka
služby - holičství a kadeřnictví, pedikůra, nehtové studio
veřejné parkoviště pro osobní vozidla u služeb
venkovní prostor restaurace - předzahrádka
plocha zeleně
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ČINNOST SAMOSPRÁVY
82. schůze rady města dne 12.04.2022 m.j.:


vzala na vědomí stavy peněžních fondů
příspěvkových organizací k 31.12.2021



schválila účetní závěrky příspěvkových
organizací města, sestavené k rozvahovému dni 31.12.2021 a výši zlepšených
výsledků hospodaření příspěvkových
organizací za rok 2021, včetně jejich

rozdělení do peněžních fondů příspěvkových organizací


schválila poskytnutí finančního daru
společnosti SOS Adra – Pomoc Ukrajině
ve výši 20 000 Kč



rozhodla o přijetí účelové dotace ve
výši 221 000 Kč z rozpočtu MSK v rámci

dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2022


rozhodla o přijetí účelové dotace ve
výši 180 000 Kč z rozpočtu MSK v rámci
dotačního Programu podpory aktivit
v oblasti kultury v Moravskoslezském
kraji na rok 2022
tajem.

Pozvání – vzpomínka
u Pomníku padlých
U příležitosti výročí osvobození Šenova pořádá vedení
města
ve středu 04.05.2022 v 16:30 hod.
setkání u Pomníku padlých, na kterém vzpomeneme na
padlé šenovské občany ve světových válkách.
Zveme představitele organizací, spolků, politických stran
i širokou veřejnost.

Ukrajinci v našem městě
Dovoluji si touto cestou poděkovat všem, kteří dobrovolně pomáhají lidem
zasaženým válkou na Ukrajině. Někteří pomáhají v centrech pomoci, jiní
přispívají finančně či materiálně. Někteří naši spoluobčané nabídli přístřeší
pro běžence, takže nyní máme v Šenově přihlášeno 16 Ukrajinců. I město
přispělo na humanitární pomoc částkou 20 tisíc korun, zakoupilo matrace
a spacáky pro 20 osob, pomáhá materiálně konkrétním osobám, které našly
azyl v Šenově.
Děkuji všem za ochotu pomáhat lidem v nouzi. Važme si toho, že žijeme
v míru.

Ing. Jan Blažek, starosta

Ing. Jan Blažek, starosta

Opravené komunikace

Březůvka

Okružní

Bartovická

Obecní

Vybrané místní komunikace s poškozeným a popraskaným asfaltem se dočkaly zasloužených oprav. Město Šenov provedlo v měsíci
dubnu opravu povrchu části ulic Bartovická, Březůvka, Okružní a Obecní.
Již v tuto chvíli je připraven seznam dalších komunikací, které čekají na svou opravu.
Ing. Tomáš Holuša, místostarosta
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Nejmladší občánci města

Rozloučili jsme se …

Max Mrázek
Beáta Ďuranová

Ladislav Ponča

Anna Beránková
Jakub Folwarczny

K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

V měsíci květnu 2022 oslaví významná
životní jubilea tito šenovští občané:
BABILON VLADISLAV

ORAWSKI JAROSLAV

BERNATÍKOVÁ ANNA

PÍŠTĚK LUDĚK

ČERVENKA JAROSLAV

RAMÍKOVÁ MILUŠE

FILKA JIŘÍ

RUSNÁKOVÁ JITKA

HRICOV JÁN

SAKMAR JAN

CHLAPKOVÁ STANISLAVA

SLÍVOVÁ HANA

CHRÁSTEK BOHUMÍR

STIBOROVÁ ANNA

JASCHKOVÁ KARLA

ŠEBESTA ADOLF

KOTULOVÁ ZITA

ŠEBESTOVÁ ELIŠKA

KUBINA JOSEF

ŠPILOVÁ ANNA

MICHALCOVÁ MARCELA

TRONCZYK PETR

MIZERA JAROSLAV

VÁCLAVEK PETR

Rádi bychom poděkovali všem,
kteří se s námi rozloučili s naší milovanou

maminkou Danuší Němečkovou

z Bartovic, která nás opustila
19. 3. 2022 v 85 letech.
Děkujeme za účast na pohřbu a květinové dary.
S láskou vzpomínají dcery Šárka
a Darja s rodinami.

Dne 31. 5. 2022 vzpomeneme
nedožité 100. narozeniny naší drahé a milované

paní Zdeňky Pončové.

S láskou vzpomíná celá její nejbližší rodina.

Dne 29. 5. 2022 si připomeneme
1. výročí úmrtí

paní Květoslavy Smékalové.
Kdo jste ji znali, vzpomínejte s námi.
Manžel Petr s rodinou.
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Michal Skulina

Anežka Pětvalská

Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast.

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

V hlubokém zármutku
oznamujeme všem příbuzným,
přátelům a známým, že nás navždy opustil syn,
bratr, vnuk, bratranec, synovec, strýc a švagr,

pan Lukáš Vicher.

Zemřel náhle dne 19. dubna 2022
ve věku 39 let.
S láskou vzpomínají maminka Libuše,
sestra Jana s rodinou, babička Marie,
všechny sestřenice, bratranec, přátelé
a celá zarmoucená rodina.

Dne 10. 5. 2022 by se dožil 100 let
náš milovaný tatínek, dědeček a pradědeček,

pan Jan Stavinoha.

V září si připomeneme 30 let od jeho úmrtí.
S láskou a úctou vzpomeňte s námi.
Synové Karel, Jan a dcera Alena s rodinami.

Prázdné zůstalo místo mezi námi,
chybíš nám a nic Tě nenahradí.
18. května tomu bude 10 let, co nás náhle
opustila naše milovaná

paní Miroslava Liszoková.

Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi. Manžel
Mirek, dcera Zuzka, Petra a mamka Marta.

Čas běží a bolest v srdci zůstává.
Dne 21. 5. 2022 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí

paní Věry Fajkošové.

S láskou vzpomínají manžel
a děti s rodinami.
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INFORMACE – ZPRAVODAJSTVÍ
MP Šenov:
Policie ČR:
Tísňová linka:
E-mail:

		
		
		

20. 3. Strážníkům muž podivného vzezření
a chování oznámil, že má obavy z jakési sekty, která údajně za pomocí parazitů unáší lidi.
Muž tak skončil v péči zdravotníků.
20. 3. Před areálem ČOV došlo k požáru suché
trávy. Uhašení požáru provedla jednotka SDH
Šenov a Havířov.

604 128 113
604 127 288
156, 158
mpolicie@mesto-senov.cz
7. 4. Přes inzerát koupil vozidlo, když pak chtěl
řešit jeho přepis, zjistil, že mu vozidlo prodala
jiná osoba než ta, která je zapsaná v technickém průkazu a při následném kontaktu s ní
zjistil další skutečnosti. Věc tak pravděpodobně skončí podáním trestního oznámení na Policii ČR.
8. 4. V jednom z místních areálů došlo ke krádeži nafty, kdy neznámý pachatel poškodil palivovou nádrž u nákladního vozidla. Kamerový
systém městské policie jistě dopomůže k dopadení pachatele. Věc šetří Policie ČR.

26. a 29. 3. V části Podlesí v průběhu těchto
dnů došlo v nočních hodinách k několika pokusům krádeží ze zahrad i vloupáním do objektů, při kterých tak vznikly nemalé škody.
Věc šetří Policie ČR.
30. 3. V jedné z místních prodejen potravin
byl přistižen zloděj, který za zboží nechtěl zaplatit. Zadržen byl pozornou obsluhou a byl
náležitě odměněn strážci zákona.

9. 4. Dva muži, kteří byli pod parou, se rozhodli, že se s vozidlem projedou po blízkém
okolí. Jízda rovně jim ještě šla, ale problém
nastal při odbočení, kdy projeli křižovatkou
tvaru „T“ rovně a skončili v příkopu. Provedená dechová zkouška potvrdila u řidiče, který
navíc nevlastnil řidičský průkaz, požití alkoholu. Věc šetří Policie ČR.

11. 4. Pravděpodobně to byli dělníci, kteří
na korbě vozidla zapomněli hřebíky, které se
rozsypaly na silnici. Strážníci tak spolu s občany provedli jejich úklid, aby zabránili možným
defektům pneumatik.

8. 4. Strážníci na ulici Hlavní zjistili poškozený kryt na sloupu VO, kryt provizorně zajistili
a místo ohraničili páskou městské policie zakazující vstup.
O nápravu se následně postaral MěPOS, který
dodal nový kryt.

5. 4. Řidič nedbal zákazových značek a v místě uzavřené silnice 473 vjel s vozidlem do výkopu. Po odrazu vozidlo skončilo na střeše
o kus dále. Záchranáře přivolal až náhodný
kolemjdoucí, který tudy procházel. Zraněný
řidič skončil v jejich péči. Věc šetří Policie ČR.
Preventivně informujeme občany, že se v měsíci květnu zaměříme na dodržování nejvyšší
dovolené rychlosti ve městě.
9. 4. Na rozhraní katastru Šenova a Bartovic
byl zjištěn spadlý sloup VN, který se nacházel
v korytě řeky Lučiny. Společnost ČEZ Distribuce v dohledné době sjedná nápravu.

7. 4. Zaběhlé zvíře uteklo svému majiteli
na cizí pozemek, kde způsobilo škodu. Majitel
psa tak musel poškozenému uhradit veškeré
vzniklé náklady na opravy. Upozorňujeme
majitele zvířat, že jsou plně zodpovědní za svá
zvířata a případnou způsobenou škodu musí
uhradit.

8

UPOZORNĚNÍ
Pokud zjistíte v místě svého bydliště a jeho
okolí pohyb podezřelých osob nebo vozidel, neváhejte a ihned volejte hlídku MP
Šenov na telefonním čísle 604 128 113, které upřesněte popis osob, typ vozidla, popř.
registrační značku. Také nám velmi pomůže,
pokud se Vám podaří vozidlo nebo osoby
zaznamenat např. mobilním telefonem.
M. Kretek, velitel MP
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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),

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! V případě, že popelnice nebude k vývozu přistavena včas, dojde k vývozu až v dalším pravidelném termínu.
Svozová firma není povinna odpady uložené mimo popelnice
odvážet! (např. pytle s odpadem, krabice, … apod.). V případě,
že máte odpadu více, lze využít sběrný dvůr nebo se informovat na MěÚ úseku životního prostředí o dalších možnostech.

Jak jsme se v roce 2021 podíleli na ochraně životního prostředí?
Díky svým obyvatelům se město Šenov může
v roce 2021 pochlubit sběrem starého elektra určeného ke zpětnému odběru a recyklaci o hmotnosti 31,61 t. Na každého obyvatele
tak připadá 4,92 kg vysloužilých spotřebičů.
Byla tím uspořena spotřeba elektřiny a produkce skleníkových plynů, celosvětově omezena těžba ropy a železné rudy, a recyklací se
pokryla i část dodávek mědi nebo hliníku pro
průmyslovou výrobu.
Konkrétní přínos obyvatel vyčísluje Osvědčení
o podílu na zlepšení životního prostředí, které
na základě dosažených výsledků vystavil kolektivní systém pro sběr a recyklaci vysloužilých spotřebičů Elektrowin.
Vyplývá z něj, že díky obyvatelům došlo
za rok 2021 k úspoře produkce CO2 o 371,96
tun. Víte kolik smrků pohltí stejné množství
CO2? – 144 ks.
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 05/2022

Nebylo nutné vytěžit 18.533,62 litrů ropy.
Představte si, že z tohoto množství se pokryje
spotřeba pohonných hmot auta např. na cestu
z Prahy do Brna po dálnici D1 a to 694krát.
Došlo také k úspoře 190.788,75 kWh energie.
Asi stejné množství, jako kdybychom spustili
cyklus myčky nádobí 190.789krát.
Podařilo se recyklovat 18.199,86 kg železa.
Toto množství recyklovaného železa by bylo
možné použít pro výrobu 746 ks nových praček bez nutnosti těžby železné rudy.
Recyklací vysbíraných spotřebičů se podařilo
získat 641,29 kg mědi, což by postačilo pro ražbu 114.007 1€ mincí nebo 778,31 kg hliníku,
který by stačil na výrobu 51.888 ks plechovek
o objemu 0,33 l.
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Můžu v neděli kosit trávu nebo řezat dřevo?
Někteří z nás vyráží na víkendy nebo ve svátky
za aktivním odpočinkem do hor, ale většina se
věnuje zahradničení, grilování nebo svým koníčkům v okolí svého příbytku. Je logické, že
po celotýdenním pracovním vypětí a stresu si
chceme v klidu odpočinout na zahradě. Město
vyšlo vstříc připomínkám těchto občanů a zakázalo „hlukovou“ vyhláškou o nedělích a svátcích používání hlučných strojů a zařízení (motorové a elektrické sekačky, křovinořezy, pily,
sbíjecí a bourací kladiva, kompresory apod.)
v odpoledních hodinách. Kdo nestihne hlučné
práce vykonat od pondělka do soboty, může
tak učinit ještě v neděli nebo o svátcích, ale
pouze v době od 8,00 do 12,00 hodin. Respektujme právo na klid a odpočinek ostatních
alespoň ve sváteční dny odpoledne, jak nám
ukládá Obecně závazná vyhláška č. 2/2021
o regulaci hlučných činností.
Výjimku v uvedené vyhlášce mají činnosti vykonávané:
a) při průmyslové či zemědělské výrobě,
b) při údržbě pozemních komunikací a údržbě veřejného prostranství,

c) při údržbě veřejně prospěšných zařízení,
d) při výstavbě staveb občanského vybavení, staveb technického vybavení a staveb
pro dopravu.
Od 01.10.2021 je účinná rovněž Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí,
zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.
Čl. 2 je věnován povinnostem týkající se
čistoty ulic a jiných veřejných prostranství. Ten, kdo způsobí znečištění ulice nebo
veřejného prostranství, je povinen znečištění
neprodleně odstranit. Totéž se vztahuje na
znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zvířete, toto znečištění odstraní neprodleně osoba, která má zvíře v dané
chvíli ve své péči.
Čl. 3 stanovuje povinnost vlastníka nebo
uživatele veřejné zeleně tuto udržovat formou pravidelných sečí, které jsou stanoveny
následovně:

• první seč musí být provedena do 30. 6.
kalendářního roku,
• druhá seč musí být provedena do 30. 9.
kalendářního roku.
Dále je každý povinen počínat si tak, aby
nezpůsobil znečištění či poškození veřejné
zeleně. Na plochách veřejné zeleně je zakázáno:
a) rozdělávat oheň,
b) stanovat (mimo plochy k tomu určené),
c) vjíždět vozidly.

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.
června 2022 (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 7. června 2022 (čtvrtletní odečet). Po tomto datu již odečty nebudou prováděny a každé
neodečtené odběrné místo bude považováno za neměřené.
MěPOS, příspěvková organizace, čj. 88/Pa/2022 z 14. 4. 2022
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ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠENOV OD ROKU 2022-2023
Srdečně Vás všechny zveme k zápisu do naší Mateřské školy Šenov.
Zápis proběhne:
1. FYZICKY:
V úterý 10. 5. 2022 OD 8:00 -16:00 HODIN
Zápis proběhne v budově MŠ Šenov, Lipová 861
a to pro obě MŠ
• K zápisu přistupují rodiče jednotlivě během celého dne, nezáleží na pořadí zapsaných dětí.
• Celkový zápis bude zpracován až po ukončení zápisu všech dětí.
• Fyzický zápis dne 10. 5. 2022 proběhne v budově MŠ Lipová a to pro obě MŠ.
• Zápis proběhne bez přítomnosti dětí a za dodržení všech protiepidemiologických opatření (rozestupy, respirátory..).
• Upozorňujeme na zákonnou povinnost a tou je povinné předškolní vzdělávání dětí poslední rok před zahájením
školní docházky (děti, které mají trvalý pobyt v Šenově, se musí dostavit k zápisu, nebo musí dát MŠ Šenov vědět, že
se tyto děti vzdělávají v jiné MŠ).
• Rodiče, kteří budou žádat individuální vzdělávání, se také dostaví k zápisu a podají žádost o individuální vzdělávání.

Zákonní zástupci předloží k zápisu:
• Svůj doklad totožnosti a rodný list dítěte (slouží pouze pro nahlédnutí).
• Rozhodnutí soudu s nabytím právní moci (razítko soudu) v případě rozvodu, pěstounské péče apod.
• Další dokumenty, které je možné stáhnout z webu MŠ (mssenov-zápis- dokumenty ke stažení, nebo: mssenov-základní informace - dokumenty), nebo: je vyplnit při samotném zápisu. (Žádost o přijetí do MŠ, potvrzení lékaře,
dohoda o organizaci docházky a evidenční list dítěte).
• Na lékařské zprávě musí být v den zápisu lékařem doloženo minimálně řádné očkování dítěte, lékař může zaslat
i naskenované e-mailem. Pokud nelze dítě v této pandemické době vyšetřit, další informace o zdravotním stavu dítěte musí být doplněny nejpozději v den nástupu dítěte
do MŠ.
• Upozorňujeme, že zákonný zástupce má povinnost informovat mateřskou školu o všech skutečnostech a zdravotním stavu dítěte, které mají vliv při vzdělávání v MŠ.
• Ředitelka MŠ stanoví dle zákona č. 561/2004 Sb. kritéria
pro přijímání dětí, kterými se při zápisu řídí (viz. níže příloha).
• Každé dítě dostane přiděleno registrační číslo.
• Seznam přijatých dětí bude vyvěšen pod registračním
číslem na budovách MŠ nejpozději do 15 dnů po termínu
zápisu. Toto zveřejnění seznamu přijatých dětí v souladu
s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona nahrazuje
oznámení rozhodnutí o přijetí. Proto se rozhodnutí o přijetí nebude doručovat v písemné podobě.
• Rozhodnutí o nepřijetí dítěte bude doručeno zákonným
zástupcům písemně.
• Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude zasláno
rozhodnutí o nepřijetí poštou nejpozději 15 dnů od data
zápisu.
Michaela Michálková, ředitelka MŠ

OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 05/2022
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Mateřská škola Šenov, příspěvková organizace, Lipová 861, 739 34 Šenov
KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ V MATEŘSKÉ ŠKOLE
OD ŠKOLNÍHO ROKU 2022/2023
Pro rok 2022/2023 lze přijmout k předškolnímu vzdělávání 40 dětí.
Ředitelka mateřské školy stanoví v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou MŠMT č. 14/2005 Sb. následující
kritéria, podle kterých bude mateřská škola postupovat při stanovení pořadí přihlášených dětí a následně při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.
V souladu s ustanovením § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, se

PŘEDNOSTNĚ PŘIJÍMAJÍ DĚTI:
1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky s místem trvalého pobytu v Šenově (příslušný školský obvod).
2. Děti, které před začátkem školního roku 2022/2023 dosáhnou nejméně třetího roku věku, pokud mají místo trvalého pobytu v Šenově (příslušný školský obvod),
v případě cizinců místo pobytu v příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3 školského zákona) nebo jsou umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.
V případě vyššího počtu žádostí o přijetí dětí splňujících toto kritérium se uplatní následující další kritéria, a to v uvedeném pořadí. To znamená, že
kritérium s vyšším pořadovým číslem se uplatní až po kritériu s nižším pořadovým číslem.
1. Starší děti mají přednost před mladšími.
V případě volných míst po vyřízení žádostí o přijetí dětí splňujících výše uvedená kritéria se uplatní následující další kritéria, a to v uvedeném pořadí. To znamená, že kritérium s vyšším pořadovým číslem se uplatní až po kritériu s nižším pořadovým číslem.
1. Děti mladší tří let s trvalým pobytem ve školském obvodu MŠ Šenov. Při počtu žádostí převyšujícím počet zbývajících volných míst
mají přednost starší děti před mladšími.
2. U dětí s trvalým pobytem mimo školský obvod MŠ Šenov je rozhodujícím kritériem věk dítěte, když starší děti mají přednost před
mladšími.
Seznam přijatých dětí bude pod přiděleným registračním číslem vyvěšen na budově MŠ do 15 dnů od data zápisu. Toto zveřejnění seznamu přijatých dětí v souladu s ustanovením § 183 odst. 2 školského zákona nahrazuje oznámení rozhodnutí o přijetí. Proto se rozhodnutí o přijetí nebude
doručovat v písemné podobě.
Rozhodnutí ředitelky o nepřijetí dítěte bude doručeno zákonným zástupcům písemně.

Michaela Michálková, ředitelka MŠ Šenov

Na základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů a na základě rozhodnutí Rady města Šenov

zveřejňuje město Šenov svůj záměr:
prodej automobilu VW POLO, verze SG1N14
Popis stávajícího stavu:

• Rok výroby a prvního uvedení do provozu 2006 (vozidlo užíváno městem
Šenov)
• Druh vozidla: osobní, počet míst k sezení 5, 5 dveřový
• Palivo: benzín, varianta: ABSBMDX0, verze: SG1N14, najeto: 91903 km
• Technický stav: funkční, doposud v provozu
• STK a EMISE do 19. 1. 2024 doklady k vozidlu, servisováno
• Odprodej z důvodu neupotřebitelnosti

Prodejní cena: nejvyšší nabídka, minimálně 30.000 Kč.
Svou nabídku, ve které bude uvedeno jméno, příjmení, adresa zájemce, telefonní, popřípadě e-mailový kontakt odevzdávejte v písemné formě v uzavřené
obálce s označením NEOTVÍRAT! VW POLO prostřednictvím poštovních služeb
nebo osobně na podatelně MěÚ Šenov, Radniční nám. 300, 739 34 Šenov, v termínu doručení do 10 h dne 31. 5. 2022.
Bližší informace Vám budou poskytnuty na telefonu č. 733 128 296, nebo na
e-mailu: sfrydecka@mesto-senov.cz,
kde si je také možno sjednat prohlídku
vozidla. Prohlídka vozidla bude možná
26. 5. 2022 v čase od 12:30–13:00.
Rada města Šenov si vyhrazuje právo neodprodat výše uvedený majetek
žádnému ze zájemců.
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V pátek 10. 6. 2022 zveme do evangelické hřbitovní
kaple v Šenově, ul. Na Sedlácích. Kaple bude otevřena od 15.00 do 20.00 hod.
Program: Čtení z Knihy pamětí Kryštofa Bernarda
Skrbenského z Hříště (1615-1686): PAMĚTI HORNOSLEZSKÉHO BAROKNÍHO ŠLECHTICE s hudebním
doprovodem a zpěvem (Tomasz Szchanek) od 15.00
hod.
Po celou dobu je možné shlédnout výstavu 6 obrazů (Portréty z rodu Skrbenských), výstavu kreseb hraběnky Henrietty Skrbenské, která se přátelila s Josefem Mánesem a maketu šenovského
zámku.
Renata Firlová,
farářka z Havířova Bludovic

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
VÝBĚR PENĚZ NA ZÁJEZD BAŤŮV KANÁL
SE USKUTEČNÍ DNE 15.05.2022
OD 14.00 – 14.30 HOD.
V DOMĚ ZAHRÁDKÁŘŮ.
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 05/2022

ŠKOLSTVÍ
RECITAČNÍ SOUTĚŽ - KRAJSKÉ KOLO

Aprílová výuka

Dne 1. 4. se uskutečnilo krajské
kolo recitační soutěže ve SVČ
Korunka Ostrava. Naši školu reprezentovali dva žáci, kteří postoupili z okresního kola. Opět
se soutěžilo ve čtyřech kategoriích, kdy žáci přednesli své básně či prózu. I v tomto kole byli
naši žáci velmi úspěšní. Vítězslav V. z I. C a Štěpán S. z III. D se
umístili na nejvyšších příčkách.
Krajské kolo bylo pro 0. a I. kategorii závěrečné.
Výhercům blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme další úspěchy.
tř. učitelky PaedDr. Kozáková A., Mgr. Stejskalová J.

V pátek proběhlo naše vyučování v 1. B trochu
jinak. Vždyť první duben je k tomu stvořen.
Proto jsem oslovila budoucí kolegy z našich
devátých tříd, aby si vyzkoušeli, do čeho jdou.
Tak si deváťáci zahráli na učitele. Někteří vážněji, jiní méně. Dětem se aprílová škola moc
líbila. Soutěžily, vybarvovaly, přiřazovaly obrázky, počítaly. Děkuji statečným deváťákům
Káje, Terce, Elišce a Kubovi, že do toho šli a prvňákům tak oživili výuku.

V. Kravčíková

OKRESNÍ KOLO OLYMPIÁDY Z ČESKÉHO JAZYKA
Převaha cizojazyčných soutěží a cizokrajných
slov v projevech náctiletých neznamená, že
se čeština snad vůbec nepoužívá či nevyučuje.
Pravda, není to příliš oblíbený předmět. Neuvidíte zde hanbaté obrázky zvířat nebo domorodých obyvatel dalekých zemí. V češtině si
nespočítáte, kolik přeplatíte na hypotéce, ani
zde nenaprogramujete robota, který přejede
paní uklízečce ve 2. patře nohu.
Můžete se v ní třeba ale naučit, jak někoho v
podstatě zadarmo potěšit a udělat radost li-

dem kolem sebe, slovem i písmem.
Je nám velkým potěšením představit vám naši
letošní úspěšnou účastnici okresního kola češtinářské olympiády - Dorka P. z 9. C se umístila
na skvělém děleném 6. – 10. místě mezi téměř
stovkou soupeřů.
Gratulujeme !!!
P. S. Píše čarokrásné slohovky a je neuvěřitelně
milá a skromná.

Mgr. Alice Borová

Jarní turnaje

Konečně jsme se zbavili covidu a mohli tak po dvou letech obnovit naše školní soutěže sportovních her. Na vyučujících tělocviku bylo vidět nadšení, které se projevilo při přípravě. Jarní
turnaje proběhly 16. a 17. 3. 2022. Soutěžily v nich mezi sebou
všechny ročníky druhého stupně. Dívky 6. a 7. ročníků se utkaly
v přehazované, v níž zvítězily třídy 6. D a 7. C. Chlapci zápasili ve
florbalu, zde vybojovaly první místa třídy 6. B a 7. D. Žáci vyšších
ročníků se utkali v házené a ve futsalu.
V házené patřilo zlato žákyním 8. A a 9. B, ve futsalu chlapcům
8. C a 9. A.
V tělocvičně vládla úžasná atmosféra a bylo vidět, že nám tyto
akce všem moc chyběly. Poslední vteřiny jsme se zatajeným dechem sledovali napínavé koncovky zápasů. Z hlediště se ozýval
křik oddaných spolužáků při fandění svému týmu. Pro hráče se
stala tělocvična bojištěm o každý bod a rozhodčí nemilosrdně
odpískali každý faul.
Vítězům moooooooc gratulejeme a těšíme se na další podobné
akce.

Tým tělocvikářů
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 05/2022
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Velikonoční tvoření u ZŠ Šenov-Podlesí

Sdružení rodičů a přátel při ZŠ Šenov-Podlesí, z.s. (Sdružení) uspořádalo dne 13. 4. 2022
od 15:30 hodin v nově vybudované venkovní
třídě před školou pro děti a jejich rodiče Velikonoční tvoření. Děti si měly přinést pouze
2 vyfouklá vajíčka a veselou náladu. Sdružení
poskytlo různé ozdoby a pomůcky. Děti tvořily zápichy do květináčů různými metodami
a měly možnost si uplést pomlázku.
„Umělci“ si vyzkoušeli zdobení vajíček ubrouskovou metodou, lakem na nehty nebo lepe-

ní ozdob na polystyrénová vajíčka. Záleželo
na fantazii každého malého i velkého kreativce. Zdobily nejen děti, ale i rodiče. Na tvářích
jsme viděli úsměvy, protože se všichni dobře
bavili a výtvory byly opravdu krásné.
Chlapci za pomoci šikovných tatínků si upletli pomlázku. Nakonec se učily plést karabáče
i děvčata, maminky a paní učitelky. Všechny
zúčastněné děti si pak výrobky odnesly domů
a ještě obdržely sladkou odměnu od Sdružení.
Sdružení pro zúčastněné děti i rodiče připra-

vilo něco dobrého na chuť a k pití se podávala limonáda a káva. Sluníčko hřálo, takže děti
mohly ke svému skotačení využít celé hřiště
a venkovní prostory před školou. Vše proběhlo
ve spolupráci s pedagogy, kteří s námi strávili
příjemné odpoledne. Věříme, že se akce líbila
a příští rok ji s podporou rodičů a učitelů rádi
zopakujeme.

Tým SRP při ZŠ Šenov-Podlesí, z. s.

SKAUTING
Skauti nejsou z cukru
V sobotu 2. dubna se už od brzkých ranních hodin začali na území Staré školy seskupovat skauti
a skautky všech věkových skupin. Dlouho očekávaná akce Závod Vlčat a Světlušek započala v 9:00, tentokrát v duchu mimoňů z filmu “Já padouch”. Účastníci i organizátoři se nejprve shromáždili na nástupu
uvnitř Staré školy, kde byla 9 družinám vysvětlena
pravidla a po nich se budova rozezněla sborovým
zpěvem Junácké hymny.
Až 6 členné skupiny věkového rozmezí 7 - 11 let se nezalekly ani sychravého počasí, kterému po cestě různorodých stanovišť musely čelit. Na stanovištích účastníci plnili úkoly z odvětví první pomoci, táboření, manuální
zručnosti, kuchařské dovednosti nebo ze schopností vyhledávat informace.
Krátce po 14 hodině se v tělovýchovném sále budovy vyhlásily výsledky.
První místo za klučičí kategorii vlčat zaslouženě získala družina Agenti.
Za děvčata se o první příčku podělily světlušky družin Berušek a Včeliček.
Za svůj výkon byly obě družiny odměněny marcipánovým dortem s motivy mimoňů.
Po závěrečném nástupu se organizátoři pustili do úklidu. Jako odměnu
za svůj čas a úsilí si pak dopřáli příjemné posezení u grillu a občerstvení.
Největší díky pak patří Radce Sulkové - Žábě, hlavní organizátorce akce.

Za šenovské skautské středisko Antonín Tomis - Tonny

Oddíl Agentů informuje
Vlčata z našeho oddílu mají jednou za měsíc jednodenní výpravu. Ale
výprava v březnu byla hodně speciální. Speciální v tom, že si každý ušil
svůj vlastní rytířský kostým na letošní skautský tábor s tématem “rytířství”.
Kluci si stříhali látku i šili kostýmy sami. Měli k dispozici čtyři šicí stroje
s šikovnými švadlenkami. Kdo zrovna nepracoval na výrobě kostýmu, ten
hrál venku hry. Všechno šlo jako po másle a všichni jsme si to užili.

Za 1. oddíl AGENTI Matyáš Krátký
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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

po

Začátek

Akce

Pedagog

3. - 7. 5. 2022

Kocianova houslová soutěž

Petr Kupka

čt

5. 5. 2022

Kytarová smršť - Opava

David Papala
Martin Tomeš

út

10. 5. 2022

Městská knihovna Ostrava – koncert mezi
Petr Miller
knihami

út

24. 5. 2022

17:00

Třídní koncert

Petr Miller

út

31. 5. 2022

17:00

Třídní koncert

Vlasta Urbášková

út

31. 5. 2022

17:00

Třídní koncert

Eva Dostálová

Z důvodu omezené kapacity školy již v předstihu informujeme veřejnost o přijímacích talentových zkouškách do hudebního a výtvarného oboru.
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.
4. Pokud žák navštěvuje pedagogicko-psychologickou poradnu, prosíme posudek
sebou.
Ředitelství školy si vyhrazuje právo na rozhodnutí o přijetí dítěte k základnímu 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 výtvarného oboru.

Kristýna Runčáková

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 8. dubna 2022.
Gratulujeme naší žákyni Lence Filipové
ke 2. místu na mezinárodní houslové soutěži „O cenu Václava Krůčka“, která proběhla
v termínu 10. dubna 2022. Lenka se v současné době připravuje na mezinárodní „Kocianovu houslovou soutěž“, která se uskuteční
ve dnech 3. – 7. 5. 2022.
Děkuji našim pedagogům paní Bednaříkové,
panu Kupkovi a panu Smyčkovi za skvělou
přípravu našich žáků na soutěže.
Všem přejeme muzikantské „zlomte vaz“.

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Vlasta Urbášková
ředitelka školy

Paní učitelka Soňa Trčková a její absolventi Eliška Gurníková, Kryštof Knebel a Tereza Bendová.

Jan Vaněk

Doprovodné obrázky jsou práce žáků Multimediální tvorby. Ve školním roce 2022/2023 bude otevřená nová skupina, již nyní můžete zasílat přihlášky
ke studiu MMT.
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 05/2022
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Knihovna & Šenovské muzeum
Dne 12. dubna 2022 proběhla v prostorách Staré školy ve spolupráci
s Českým svazem zahrádkářů Šenov a Střední zahradnickou školou
v Ostravě Velikonoční výstava. Součástí celé akce byla soutěž o „nejlepšího velikonočního beránka“.
První místo i cenu návštěvníků získala paní Oldřiška Bernatíková. Nejmladší účastnice „beránkové“ soutěže měla čtyři a půl roku a vyhrála
třetí místo. Velké díky patří panu Oliveru Blšťákovi za úžasnou ukázku
pletení karabáčů.
Další podrobnosti a fotografie naleznete na stránkách naší knihovny:
www.senov.cz. Jsme potěšeni, že přišlo takřka 200 návštěvníků.

SPORT
Zápasy týmů SK Šenov v dubnu
Mistrovské utkání U9

Ostrava - Svinov – SK Šenov
16:7
Naše mladší přípravka sehrála první jarní zápas, domácí tým byl před utkáním favoritem.
Hráči Šenova se snažili, ale na soupeře to nestačilo.

Mistrovské utkání U11

TJ Sokol Václavovice – SK Šenov
12:4
Naše starší přípravka sehrála těžký zápas s Václavovicemi, který byl před utkáním favoritem.
Hráči Šenova bojovali, ale soupeř byl lepší a
zaslouženě zvítězil.

Mistrovská utkání ml. žáků

TJ Slavoj Rychvald – SK Šenov
1:5 (1:2)
Tým ml. žáků podal slušný výkon, dobře kombinoval, ale selhal v koncovce, spoustu šancí
neproměnil. Přesto náš tým zaslouženě získal
3 body.

SK Šenov – TJ Hrabová
5:2 (3:1)
Mladší žáci hráli proti soupeři, který pouze
bránil a podnikal brejky. Kluci ve středu hřiště
výborně kombinovali, ale před brankou hostů
se nedokázali prosadit. Opět náš tým trápilo
zakončení, nakonec ale kluci vyhráli.

Mistrovské utkání st. žáků

SK Šenov – Ostrava – Jih B
8:4 (4:4)
Na úvod jarní sezóny odehráli starší žáci velmi
těžké utkání. V 1. poločase byla hra vyrovnaná
a na obou stranách padlo po 4 gólech. Tým SK
Šenov se ve 2. poločase zlepšil a v nervózním
utkání nakonec zvítězil.
TJ Dolní Lhota – SK Šenov
0:15 (0:9)
Tým starších žáků odehrál před Velikonocemi
první venkovní zápas. Po jednoznačném průběhu si kluci zastříleli a neškodného soupeře
jasně přehráli.

Mistrovské utkání mužů

SK Šenov – Velká Polom
0:6 (0:2)
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 hostů dominoval a jasně
vyhrál.
TJ Sokol Václavovice – SK Šenov 5:3 (1:0)
Muži SK Šenov odehráli derby ve Václavovicích. Byl to bojovný zápas, který navštívilo
spoustu diváků. Domácí dali více gólů a zaslouženě zvítězili.

Open rapid šach Šenov 2022
V sobotu 9. dubna 2022 proběhl v prostorách
restaurace Na Lapačce další ročník šachového
turnaje Open rapid šach Šenov. Po komplikovaných dvou letech, kdy byl turnaj z důvodu
pandemie předloni zrušen a loni posunut do
září, se ho v tomto roce podařilo uskutečnit v
tradičním dubnovém termínu a zcela bez hygienických omezení. Tento fakt, zařazení turnaje
do Rapid tour festivalu Ostravský koník, a snad
i hlad některých jedinců po šachu, přilákal do
Šenova početnou účast 95 šachistů a šachistek. Mezinárodní punc dodala turnaji účast 20
hráčů z Polska a po 3 zástupcích Slovenska a
Ukrajiny. Značnou část startovního pole tvořila
mládež převážně z ŠK Šenov.
I přes kolizi se závěrečným trojkolem šachové
extraligy se ve startovní listině objevilo
6 hráčů s šachovým titulem, přičemž podle papírových předpokladů se o vítězství v turnaji
mělo utkat duo nejvýše nasazených mezinárodních mistrů Sergej Berezjuk (Interchess)
a Vlastimil Neděla (Slovan Havířov). V rapid
šachu hraném zkráceným tempem však není
nouze o překvapení, v mnoha případech rozhodují v časových tísních rychlá ruka, pevné
nervy i pověstné sportovní štěstí. Každého za-

16

váhání této dvojice se tak chystala využít celá řada dalších silných
hráčů, převážně z Moravskoslezského kraje.
Devítikolový turnaj zahájil v 9
hodin starosta města Šenov pan
Ing. Jan Blažek a po pěti kolech
stanula v čele se 100% bodovým ziskem nejvýše nasazená
dvojice. V 6. kole tak došlo na jejich vzájemný
souboj. Vlastimil Neděla využil mírné výhody
bílých kamenů, soupeře porazil a vykročil za
vítězstvím v turnaji, o které již po 8. kole nemohl přijít. V tom posledním si mohl dovolit rychlou remízu. Pouze jednu další remízu
povolil soupeřům i Sergej Berezjuk a obsadil
2. místo. Pomyslný bronz putoval do Starého
Města k tradičnímu účastníkovi moravských
turnajů Františku Vránovi. Jeho manželka
Zdeňka skončila hned pod stupni vítězů jako
nejlepší žena.
Open rapid šach Šenov 2022 byl i v tomto
roce vypsán jako Přebor Ostravy dospělých a
mládeže v rapid šachu. Mezi dospělými se za
ostravským přeborníkem Patrikem Milatem
(Slavoj Poruba) a Janem Didim (TJ Ostrava)

umístil na 3. místě nejlepší hráč ŠK Šenov Jarmil Kotlář, kterému v celkovém pořadí turnaje
patřila 13. příčka. V kategorii mládeže se za vítězným Stanislavem Oborným (TJ Ostrava) seřadili na stupních vítězů šenovští Jakub Kyška
a Jakub Kutáč.
Turnaj byl po hladkém průběhu a ke spokojenosti účastníků zakončen vyhlášením vítězů v
odpoledních hodinách. Pořadatel turnaje, Šachový klub Šenov, touto cestou děkuje městu
Šenov, NSA, OTU a MSK za podporu při organizaci turnaje. Poděkování patří i personálu
restaurace Na Lapačce za poskytnutí hracích
prostor a občerstvení během turnaje.

Za ŠK Šenov Petr Čížek
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INZERCE

Stavba - Teplo
Energie - Auto
Zahrada - Hobby

Žena a Domov
pořadatel výstavy

Nabízím k pronájmu slunný byt 3kk v centru Šenova
u zámeckého parku.
V případě zájmu volejte na 608 775 221.
Děkuji

Moderní bezúdržbová
čistička odpadních vod
svépomocí i na klíč

Komerční prezentace

rodinná firma Hellstein dodává nejúčinnější ekologickou technologii
na čistění odpadních vod pro domácnosti a průmysl už dvacet let,
bezúdržbová čistička odpadních vod StmH proto patří mezi často
realizované řešení mezi stavebníky nejen na území české republiky.
STMH je jedinou technologií na českém
trhu, která pracuje na principu třístupňového čištění. Odpadní voda se postupně
recykluje ve dvou nádržích a pokaždé odlišným způsobem. Nejdříve se nashromáždí
v jímce, kde se usadí pevná složka a vypaří se běžné čisticí prostředky. Poté voda
přeteče do dalších částí čističky a na řadu
přijdou speciální bakterie, které vodu zbaví
nečistot.
Jinými slovy – pokud čistička odpadních
vod má zajištěnou stabilitu čištění, pro provozovatele čističky odpadních vod je zaručen navíc bezúdržbový provoz. Kdo by také

měl zájem se o čističku odpadních vod jakkoliv starat.
Díky jednoduché konstrukci domovní čistírny STMH zvládne její instalaci každý
šikovný stavebník vlastními silami. Stačí
jen při montáži postupovat podle pokynů
výrobce. Pro zákazníky zprostředkujeme
také variantu tzv. čistička odpadních vod
na klíč. Nejen zajištění projektu a povolení,
inancování bez navýšení, ale také stavební
práce a v neposlední řadě pravidelný
servis a servisní podporu.
Více na www.modernicistirna.cz
www.casopisdomov.cz

OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 05/2022
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KAMENOSOCHAŘSTVÍ
Cienciala se sídlem v Šenově
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
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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

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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POHŘEBNÍ SLUŽBA
MARIE MEJSTŘÍKOVÁ

NONSTOP & 596811231,
725 108 646, 602 544 149

MO KDU-ČSL Šenov Vás srdečně zve na

MÁJOVÝ LIDOVECKÝ PLES
který se koná v sobotu 7. května 2022 v restauraci

„Na Lapačce“ ve 20:00 hodin.

Převozy zesnulých nepřetržitě, sjednání pohřbu
včetně víkendů a svátků.

K tanci a poslechu zahraje hudební skupina „UFO“

Taxi ke sjednání pohřbu pro Havířov a okolí ZDARMA
Havířov-Město, Na Nábřeží 61,
www.pohrebnisluzba-mejstrikova.cz

Předprodej vstupenek u důvěrníků MO KDU-ČSL
a na tel. čísle: 602 191 685.

NAŠE DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI NÁS ZAVAZUJÍ
POMOCI VÁM V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH

a již tradičně vystoupí i taneční skupina „SMRŠŤ“.

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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MĚSTO ŠENOV ZVE K NÁVŠTĚVĚ PŘEDSTAVENÍ

ÚSMĚVY ZDEŇKA TROŠKY

19. 5.

2022

od 19.00 hod.
Vstupné: 250 Kč

RESTAURACE

HORAKŮVKA

Předprodej: od 11. 4. 2022 - podatelna MěÚ Šenov

OBĚŽNÍK města Šenov – periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník, č. 5/2022, 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: 29. 4. 2022, uzávěrka příštího čísla: 20. 5. 2022, tisk: Jesenické nakladatelství JENA Šumperk. Prodejní cena Oběžníku města Šenov: 11 Kč.
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