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Noc kostelů v evangelické kapli Na Sedlácích

Od roku 1892 stojí poblíž ulice Na Sedlácích evangelická kaple 
patřící Slezské církvi evangelické augsburského vyznání. 
Kaple byla slavnostně vysvěcena v roce 1892. Ještě po toleranč-
ním patentu (patent císaře Josefa II. vydaný dne 13.10.1781 
povoloval omezenou nábo ženskou svobodu příslušníkům ne-
katolického vyznání v habsburské monarchii) byli evangelíci po-
chováváni na katolickém hřbitově. Teprve císařský pa tent z roku 
1861 zavdal podnět, že se evangelíci rozhodli založit vlastní 
hřbitov. Stalo se tak hned roku 1862. Občan pan Matyáš/Matěj 
Miksa ze Šenova č. p. 19 věnoval na  tento účel kousek vlastní 
role. Pozemek byl oplocen a v roce 1862 byl nově založený hřbi-
tov posvěcen pastorem bludovického sboru p. Bernardem Fol-
warznym (1816-1894). Souběžně se zrodila myšlenka, postavit 

také evangelickou zděnou kapli. Ta původní kaple byla dřevěná. 
Později byly do kaple dodány dva zvony a taktéž pořízen kříž, 
který stojí uprostřed hřbitova dodnes. O tři cet let později byla 
postavena kaple nová, zděná. Dne 01.11.1892 se konalo slav-
nostní posvěcení.
V pátek dne 10. června 2022 v rámci akce Noc kostelů byla tato 
kaple zpřístupněna veřejnosti. Během celého odpoledne, zpří-
jemněného zpěvem, hrou na varhany a čtením z knihy pamětí 
Kryštofa Bernarda Skrbenského, kapli navštívilo 130 osob a ce-
lou hlavní slavnostní část akce můžete zhlédnout na  youtube 
v příspěvcích Knihovny & Šenovského muzea.  Šenovské muze-
um ve spolupráci se zástupci církve v čele s farářkou p. Renátou 
Firlovou a díky podpoře města Šenov uspořádalo v prostorách 
kaple výstavu věnovanou rodovým portrétům Skrbenských, 
kteří byli šenovskými pány takřka celých tři sta let.   Hlavním 
smyslem celé akce je pomoci udržet pro ty, kteří přijdou po nás, 
to, co vybudovali naši předkové. A že to nebude úkol snadný, je 
zřejmé už nyní. Díky okolní výstavbě rodinných domů se před 
několika lety objevily svislé trhliny po  obou stranách apsidy 
a v roce 2018 byly provedeny sanační práce k zajištění její sta-
tiky.
Všichni, kteří by měli zájem se do kaple podívat, si mohou osob-
ně objednat prohlídku v  Šenovském muzeu a  knihovně nebo 
telefonicky na čísle 552 321 847 
nebo e-mailem: kmsenov@volny.cz.
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 ČINNOST SAMOSPRÁVY

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Rozloučili jsme se …
Růžena Doláková

Libuše Kalinová
Eva Rajnochová

Marie Janoušková

Nejmladší občánci města
Karolína Hnilicová Adriana Rehanková

V měsíci červenci 2022 oslaví významná životní jubilea tito šenovští občané:
ALENA VÍTKOVÁ

ANNA ADAMOVÁ

ANNA KROČKOVÁ

DANUŠE KIELAROVÁ

ELIŠKA URBANCOVÁ

EVA PODLESNÁ

GERTRUDA KOCŮRKOVÁ

HILDA JURÁŠKOVÁ

JAN HORNÍČEK

JARMILA KRÁLOVÁ

JAROMÍR MRŮZEK

JIŘINA DŽOPKOVÁ

JIŘINA KLIMŠOVÁ

JIŘINA KOZIELOVÁ

JIŘINA MOLDŘÍKOVÁ

JOSEF PEŇÁK

KAREL VRBA

LADISLAV GAZDÍK

LUBOMÍR ČERNOTA

MARIE BYSTŘICKÁ

MARIE URBANCOVÁ

MILAN BYSTROŇ

MILAN MOŠKOŘ

MILOSLAV MOKROŠ

K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast.

Dne 11. 7. 2022 uplynou 2 roky,
kdy nás navždy opustil

pan Čestmír Urbanec.
S láskou vzpomínají dcery Jana,

Marie a Jiřina s rodinami.

Dne 29. července 2022 
by se dožil 80 let

pan Milan Daxner.
Stále vzpomínáme.

Manželka, syn a dcera s rodinami.

MIROSLAV KLÍMA

MIROSLAV URBANEC

MIROSLAVA HALADOVÁ

MOJMÍR ŠTOLL

NADĚŽDA BADALOVÁ

OLDŘICH MATEJKO

OLDŘIŠKA BERNATÍKOVÁ

OTAKAR TVRDÝ

PETR MALÝ

STANISLAV ŠČUREK

STANISLAV TOBIAŠ

ŠÁRKA VYKYDALOVÁ

ŠTEFAN VERNARSKÝ

TOMÁŠ SUKAČ

VÁCLAV PAPŘOK

VÁCLAV ŘÍMÁNEK

VĚRA KOČÍ

VĚRA ŠPETÍKOVÁ

VLADIMÍR MICHALEC

ZDENĚK MOŠKOŘ

ZDENĚK SLÍVA

ZDEŇKA DAJDOVÁ

84. schůze rady města dne 07.06.2022 m.j.:

 vzala na vědomí zprávu Městské policie Šenov a zprávu komise 
bezpečnosti

 vzala na  vědomí konečnou výši poskytnutých prostředků ze 
státního rozpočtu pro oblast školství v roce 2022

 schválila rozpočtová opatření č. 13 – 15/2022

 schválila uzavření smlouvy o dílo s firmou ENIS Solutions, s.r.o., 
Ostrava-Zábřeh na  výměnu a  doplnění svítidel VO s  řídícími 
moduly včetně nasvětlení přechodů pro chodce

 rozhodla na základě protokolu z jednání komise o pořadí ucha-
zečů na akci „Oprava veřejného osvětlení MK ul. Dubová v Še-
nově“: 1) ENIS Solutions s.r.o.

 schválila Provozní řád sportovního areálu SK Lapačka

letní provozní doba od 1.7.2022 do 31.8.2022

Po: 8 až 16.30 hod.
Čt: 8 až 16.30 hod.

Muzeum-prohlídka výstav, venkovních expozic a kaple:

také kdykoli po předchozí objednávce (tel. 552 321 847;www.senov.cz)

   

25. zasedání zastupitelstva města dne 21.06.2022 m.j.:

 vzalo na  vědomí zprávu Policie ČR, obv. oddělení Vratimov 
a zprávu MěP Šenov

 vzalo na vědomí zprávu JSDH, krizového štábu a komise bez-
pečnosti

 rozhodlo o vítězném návrhu „Revitalizace Radničního náměstí 
a okolí v Šenově“, který předložili TI2 architekti, Ostrava (návrh. 
č. 1) a uložilo odboru investic, MH a dopravy objednat dopra-
cování vítězného návrhu studie se zpracováním požadavků dle 
návrhu

 rozhodlo o zařazení akce „Zvýšení kapacity MŠ Šenov“ do Stra-
tegického plánu rozvoje města Šenov a do Akčního plánu in-
vestičních akcí a uložilo odboru investic, MH a dopravy zajistit 
projektovou dokumentaci k této akci

 souhlasilo s podáním žádosti o dotaci na projekt „Zvýšení ka-
pacity MŠ Šenov“ a zajištěním spolufinancování akce z rozpoč-
tu města dle požadavku poskytovatele dotace

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

INFORMACE – ZPRAVODAJSTVÍ

18. 5. Na silnici I/11 ve směru na Ostravu řidič 
na  odpočívadle odstavil své vozidlo pro po-
ruchu a  v  tom shonu při zajišťování odtahu 
úplně zapomněl na klíče ve dveřích. 

21. 5. Strážníci poskytli první pomoc zraně-
nému podnapilému seniorovi, který ležel 
na zemi v prostoru autobusové zastávky. Do-
tyčného si všiml projíždějící řidič, který přivo-
lal strážníky. Muž byl předán do péče přivola-
ným zdravotníkům.

25. 5. Na křižovatce ulic Datyňská - Šenovská 
došlo k dopravní nehodě se zraněním. Strážní-
ci na místě poskytli první pomoc a usměrňo-
vali dopravu. Jedno z vozidel po střetu skonči-
lo mimo silnici na louce. Na místě zasahovaly 
všechny složky IZS. Příčinu nehody šetří Poli-
cie ČR.

27. 5. Strážníci jeli prověřit oznámení o pohy-
bu podezřelé osoby v části Podlesí, která měla 
nahlížet do zahrad u rodinných domů. Dle po-
pisu zjistili muže bez přístřeší ze sousedního 
města o kus dále u jedné z popelnic. Po prove-
dené kontrole byl vykázán z místa.

5. 6. Přivolaní zdravotníci si k  transportu pa-
cienta z  jednoho rodinného domu vyžádali 
spolupráci hasičů. Z domu byl pacient úspěš-
ně přemístěn do vozidla RZS a následně zdra-
votníky přepraven do nemocnice. 

7. 6. Při vypalování trávy u  rodinného domu 
došlo k požáru vzrostlých tújí. Na místě tak za-
sahovaly dvě jednotky hasičů. Příčinu požáru 
šetří vyšetřovatel hasičů. 

9. 6. Vydatné dešťové srážky zaměstnaly nejen 
hasiče a strážníky, kteří vyjížděli k zatopeným 
objektům, zahradám nebo k  odstraňování 
naplavenin, ale také vlastníky dotčených ne-
movitostí. Po dobu likvidace v místech zásahu 
byly některé ulice neprůjezdné. 

10. a 11. 6. V tyto dny byli strážníci přivoláni 
k odchytu hadů. V obou případech se jednalo 
o užovku. Jedna se zabydlela v garáži a druhá 
na  zahradě u  dětského koutku. Užovky pak 
byly navráceny zpět do volné přírody.

12. 6. Neznámý poberta na ulici Václavovická 
v místě objízdné trasy, kde je průjezd vozidel 
řízen světelnou signalizací, otočil jeden sema-
for. V místě tak rázem docházelo k dopravním 
komplikacím. Strážníci po oznámení semafor 
dali do původního stavu.
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PREVENCE – OCHRANA MAJETKU
V době vaší nepřítomnosti (dovolené atd.) se 
domluvte se sousedy nebo s vašimi rodinnými 
příslušníky, aby opuštěné prostory kontrolo-
vali. Pokud vlastníte cenné věci např. šperky, 
cenné sbírky apod., uschovejte si je důkladně, 
nejlépe se domluvte se  svými rodinnými pří-
slušníky, popř. je můžete uložit v  peněžních 
ústavech. Doporučujeme si také udělat se-
znam cenností a  jejich fotodokumentaci. Vaši 

nepřítomnost nesdělujte na  sociálních sítích 
– kam vyrážíte a na jak dlouhou dobu. Pokud 
máte objekt napojen na  alarm a  přijde vám 
oznámení o  narušení, kdy si nemůžete sami 
nebo s  domluveným sousedem zajistit jeho 
kontrolu, můžete kontaktovat městskou poli-
cii, která provede obhlídku objektu.
Pokud byste v místě svého bydliště zjistili po-
dezřelý pohyb osob (své sousedy každý dob-

ře zná) nebo vozidel, neváhejte a  ihned nám 
zavolejte na tel. 604 128 113. Při zavolání nám 
upřesněte popis osob, typ vozidla, popř. re-
gistrační značku, také nám pomůže, pokud se 
vám podaří vozidlo nebo osoby zaznamenat 
např. mobilním telefonem. 

M. Kretek, velitel MP

PREVENCE – POHYB ZVÍŘAT VE MĚSTĚ
Povinnosti průvodce zvířete (např. chovatel zvířete, jeho vlastník či doprovázející osoba):

1. vést psa na vodítku (vyhláška města č. 1/2014)

2. odstranit psí exkrementy svého psa (vyhláška města č. 1/2014)

3. odstranit výkaly zvířete (vyhláška města č. 1/2021)

4. zabránit pobíhání zvířat po pozemní komunikaci (§ 60 odst. 1 zákon č. 361/2000Sb.)

5. učinit opatření proti úniku hospodářských zvířat (§ 11 odst. 2 zákon č. 246/1992 Sb.)

6. učinit opatření proti úniku zvířat (§ 13 odst. 1 zákon č. 246/1992 Sb.)

7. dodržovat provozní řády jednotlivých sportovišť, hřišť, hřbitovů nebo Zámeckého parku, na kterých je pohyb zvířat blíže upraven.

Pokud vám zvíře uteče, ihned kontaktujte městskou policii, které sdělte bližší údaje k identifikaci zvířete (např. plemeno, barvu, číslo čipu nebo 
tetování). V případě, že bude strážníky odchyceno, rychleji vás můžeme kontaktovat.

BESEDY S DĚTMI  
V měsíci květnu a červnu navštívili strážníci Městské policie Šenov děti mateřských a základních škol v Šenově. Cílem bylo upozornit děti na riziko-
vé situace, se kterými se mohou setkat cestou ze školy v době, kdy jsou sami doma, nebo surfují na internetu. Pomocí her, do kterých se děti aktivně 
zapojují, si osvojují správné návyky v situacích každodenního života. Děti i jejich učitelé ke konci besed strážníkům poděkovali a převzali od nich 
různé materiály s preventivní tématikou. Všem dětem přejeme krásné prázdniny a těšíme se na další společné besedy.
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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. 

Ve dnech státních svátků 5. a 6. července 2022 bude sběrný dvůr uzavřen.

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.), 

 vyřazené úsporné kompaktní zářivky, výbojky, lineární zářivky, 
LED světelné zdroje a přímo žhavené žárovky včetně halogeno-
vých,

 nebezpečné složky komunálních odpadů od  občanů (labora-
torní chemikálie, vyřazené léky, barvy a obaly znečištěné od ba-
rev, …),

 jedlé oleje a  tuky (uložit vždy do  uzavřených obalů nejlépe 
plastových lahví. U olejů a tuků z kuchyní není nutné odstranit 
z přepálených tuků rozptýlené zbytky),

 separovaný odpad (papír, plasty),

 sklo - do objemného kontejneru pouze tabulové sklo, ostatní 
sklo barevné – sklenice, demižony, lahve a menší skleněné stře-
py do zvonů (drátěné, tvrzené, lepené, kouřové příp. auto-
sklo a zrcadla patří do objemného odpadu), 

 bio - zbytky zeleniny, ovoce, kávovou sedlinu, skořápky, pose-
kanou trávu, listí, zbytky rostlin, listy a kořeny zeleniny, plevele, 
květiny, seno, drobné větvičky z ořezů živých plotů, pařezy ne-
jsou přijímány,

 oděvy, obuv a textil,

 dřevo: odřezky z masivního dřeva, dřevěné obaly, trámy, des-
ky, prkna, OSB deska, překližka, nábytkové dřevo (výhradně 
v rozloženém stavu, nikoli celé např. skříně apod.),

 větve na štěpkování – jsou odebírány v rozsahu max. 1 x za mě-
síc přívěsný vozík z jednoho čísla popisného nebo jednoho po-
zemku parc. č. v případě, že se na tomto pozemku nenachází 
stavba – rodinný dům, rekreační chatka apod.,

 kovy – odpadní (např. lehátko pouze konstrukce bez čalounění 
apod.).

Odpady vzniklé ze stavební činnosti - cihly, drobný beton bez ar-
mování, omítka, kachličky, zemina, kamení, keramické střešní 
tašky. Odpady vzniklé ze stavební činnosti nejsou odpady komunální, 
proto jsou zpoplatněny: 

Ceník          Cena (včetně DPH)
12 l (kbelík)  20 Kč
25 l (pytel)  40 Kč
400 l (malý vozík do rozměru 1,5m x 1,10m x 0,30m)  650 Kč
750 l (větší vozík do rozměru 2,3m x 1,30m x 0,35m)  1200 Kč

Úhradu za dovezené množství provedete po příjezdu do sběrného 
dvora u obsluhy.
Nadále nejsou na  sběrném dvoře přijímány stavební a  demolič-
ní odpady - asfaltová lepenka, izolační materiály, azbest, skelná vata, 
umakart, sádrokarton, záchody, vany, umyvadla, suť smíchaná s přímě-
semi plastu, papíru, dřeva, skla, ... a pneumatiky.

Křovinořez, motorová pila, motorová sekačka
 nejedná se o elektrozařízení, které by patřilo do zpětného od-

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

 na sběrném dvoře města Šenov je možné tato vysloužilá 
zařízení odevzdat v případě, že budou bez náplní (benzín, 
olej) a budou zbavena plastových dílů.

Sběrný dvůr města Šenov není určen pro ukládání odpadů vzni-
kajících z podnikatelské činnosti, a to ať právnických nebo fy-
zicky podnikajících osob!!! Uvedené subjekty jsou povinny od-
pady likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

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 přista-
vena 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 informo-
vat na MěÚ, úseku životního prostředí o dalších možnostech.
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Proč má smysl třídit jedlé oleje a tuky?
Že je dobré třídit sklo, papír, elektroodpad, tex-
til a spoustu dalších materiálů, které můžou být 
díky recyklaci znovu užitečné, je nám už dáv-
no jasné. Ale jak je to s olejem, o  jehož třídění 
někteří donedávna možná ani neslyšeli? I  tady 
vám ukážeme, proč opravdu stojí za  to oleje 
vytřídit – a proč vám naopak nedoporučujeme 
likvidovat je „postaru“. 
Co se stane, když olej lijeme do dřezu nebo zá-
chodu? 

Na to přijde dřív nebo později každý. Olej se v odpadových trubkách 
a sifonu postupně usazuje, sráží se a potahuje stěny trubek. Potah se 
neustále zvětšuje a nabaluje další mastnotu, zbytky potravin a špínu, 
vodní kámen i celé kolonie bakterií. Kromě čím dál nepříjemnějšího zá-
pachu tak jednoho dne nevyhnutelně dojde k úplnému ucpání potrubí. 
Vy pak musíte odpad rozebrat a vyčistit nebo použít drastické chemické 
čističe. 

Odpadní voda s vylitým olejem navíc z vašeho i mnoha dalších domovů 
pokračuje dál do veřejné kanalizační sítě. A tady dochází ke stejnému 
procesu usazování a ucpávání – jen v mnohem větším měřítku. Litr k li-
tru z tisíců domácností, to jsou hektolitry olejů a tuků, které se pomalu 
usazují v kanalizacích a každou chvíli hrozí havárií. Zkuste si někdy za-
googlovat a najít si, co je to „tukovec“ a jakých rozměrů může dosáh-
nout. 

Na konci každé kanalizační sítě je čistička odpadních vod, ať už ta do-
mácí nebo velká obecní. Také tady dokáže mastnota pořádně škodit. 
Blokuje průtok, zabraňuje účinnosti měřicích přístrojů a v nádržích vy-
tváří na hladině krustu, pod níž čisticí bakterie a prvoci nemůžou dýchat 
a nedokážou správně likvidovat nečistoty. Dokonce i ve vyčištěné vodě, 
vypouštěné z čističek zpět do řek, mohou zůstávat malé kuličky tuku, se 
kterými si čističky neporadí.

A když olej vyliju někam ven?
Možná jste byli zvyklí lít olej na  kompost, na  zahradu nebo někam 
do  lesa. Je přece z  přírody, ona si s  ním zase poradí. Není to pravda. 
Běžně prodávané oleje, zejména ty určené pro tepelnou úpravu, bývají 
rafinované, tedy zbavené většiny přirozených složek. 

A po použití už v olejích vůbec nezůstane moc látek, o které by příro-
da stála. Olej vylitý kamkoliv do půdy proto nejenže nic nepohnojí, ale 
dokonce uškodí rostlinám a živočichům. Jako všude jinde i tady olej vše 
umaže, oblepí, obalí a nakonec zadusí. 

Co když olej používám opakovaně, takže už z něj skoro nic nezby-
de?
Tak tento způsob využití oleje je přímo zdraví nebezpečný. Olej jako 
takový samozřejmě škodlivý není. Naopak, naše tělo kvalitní tuky 
a mnohé v nich obsažené látky potřebuje a prospívají mu. Záleží ovšem 
na tom, po jakém oleji sáhnete, a hlavně jak s ním zacházíte.

Při vysokých teplotách, přepalování a opakovaném používání při tepel-
né úpravě dochází ke změnám poměrů zdravých tuků a k chemické pře-
měně vnitřních struktur. Vznikají tak zdraví škodlivé látky, některé z nich 
se mění na rakovinotvorné. Olej použitý při tepelné úpravě jídla tedy 
nikdy nepoužívejte znovu a vytřiďte jej do toho správného kontejneru. 

A když olej sliju, ale lahev s ním vyhodím do běžného odpadu?
A není to škoda? Jestli jste už olej doma vyseparovali, dejte mu šanci 
být znovu užitečný. Zatímco v běžném odpadu se váš olej musí složitě 
likvidovat, třídění ho dokáže vrátit do hry. Po vyčištění a dalším zpra-
cování se stane hodnotnou surovinou pro výrobu moderních biopaliv 
do letadel. Tím, že jednou vypěstovaný olej je použit hned dvakrát, šet-
říte půdu, vodu, ovzduší a další přírodní zdroje. Věděli jste například, že 
každý recyklovaný litr oleje uspoří přes 90 % emisí ve srovnání s klasic-
kým fosilním palivem? 

A vydělá na tom i vaše obec. Skládkování komunálního odpadu je nej-
dražší a nejméně ekologický způsob „likvidace“ odpadu. Odpad, včetně 
oleje, se při něm v lepším případě jen rozloží, rozhodně však neudělá 
nic užitečného. Navíc se rozkládá pomalu a provoz skládek a jejich ná-
sledná rekultivace stojí další peníze, a to nemluvíme o ekologických do-
padech. Je tedy v zájmu obcí, aby recyklovaly co největší část odpadů.  

Tak co, přesvědčili jsme vás? Zkuste to s námi. Až se vám poprvé povede 
nevylít olej do dřezu či do záchodu a přelít ho do PET lahve, mrkněte 
na www.tridimolej.cz – kde si v sekci Mapa popelnic najdete nejbližší 
olejovou popelnici projektu Třídím olej. A čím víc nás bude třídit, tím 
hustější síť popelnic ve vašem okolí bude. 

Pojďme si ještě na závěr zrekapitulovat přínos třídění olejů:
1. Neucpeme odpadní trubky u nás doma
2. Neucpeme kanalizaci v našem městě
3. Snížíme náklady na servis a údržbu čistíren odpadních vod
4. Zlepšíme kvalitu přečištěných odpadních vod
5. Snížíme obsah CO2 vypouštěného do atmosféry
6. Snížíme poplatky v obcích za skládkování odpadu

Jedlé oleje a  tuky před vhozením do  popelnice uložit vždy jen 
do uzavřených plastových obalů, např. PET lahví (skleněné obaly 
nikoliv!). Stanoviště, kde v Šenově naleznete popelnice na olej:

ul. Na Sedlácích (sběrný dvůr před bránou) 1ks  
ul. Těšínská (u Hrušky)  1ks 
ul. V Družstvu (u býv. potravin)  1ks 
ul. Vráclavská (u rybníka)  1ks
ul. Pod Školou (u ZŠ)  1ks
ul. U Hřiště (Lapačka)  1ks 
ul. Škrbeňská  1ks
ul. Václavovická (u VOKD)  1ks
ul. Václavovická (zastávka U Blažka) 1ks

Děti vidí z posedu zajíčka neposedu…
Ve Václavovicích v  oblasti biocentra Lunčiska 
byl nově vybudován krásný posed – pozorova-
telna pro děti. Ten postavili myslivci z Václavo-
vic za materiální pomoci města Šenov v rámci 
rozvoje aktivit spolků.   
Z něj děti už dnes pozorují nejen „zajíčka ne-
posedu“, ale také všechna ostatní zvířátka 
v krásném prostředí meandrů potoka Datyňky. 
Z  vysokého posedu získají děti nový pohled 
na přírodu a život zvířátek v ní.
Cílem je, aby naše děti viděly zvěř v  lese, do-
kázaly zvířátkům porozumět a  neseděly jen 
u počítačů a tabletů.

Ing. Ivan Hoch, předseda Mysliveckého 
spolku Václavovice
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Kostel pro všechny
Tento název i pár slov popisu jsem si vypůjčil 
od bratří z Orlové.
Evangelický kostel v Šenově stojí v centru měs-
ta u ulice Hlavní. Někteří spoluobčané Šenova 
mi na Noci kostelů řekli, že jsou v něm poprvé, 
a  to už tady bydlí více let. Měl jsem možnost 
se v něm s Vámi setkávat 20 let. Jeden člověk 
mi řekl: „Tak vy opravíte střechu a další a pak 
vás vyhodí?“ Odpověděl jsem, že to tak není. 
Před více jak rokem jsem sboru oznámil, že již 
nebudu kandidovat do dalšího období. Volba 
mi končí 30. června tohoto roku, proto se chci 
s  Vámi, drazí spoluobčané města Šenov, roz-
loučit a  popřát Vám vše dobré a  taky abyste 
našli cestu do tohoto kostela, on není jen farní 
obce, ale slouží všem. Otevírá se jednotlivcům, 
stejně jako větším skupinám lidí. Kostel je spe-
cifickým místem, kde je možno prožít osobní 
ztišení nebo na základě oslovení Bohem udě-
lat zásadní rozhodnutí. Je to místo, v dnešním 

rychlém tempu života, velmi žádané. Přes tuto 
skutečnost u mnohých lidí přežívá povědomí, 
že jde o  prostor určený jen úzce profilované 
skupině lidí. Šenovský farní sbor si ovšem my-
slí, že jeho kostel je kostelem pro všechny lidi. 
Když se podíváte dobře na  tu fotografii, tak 
věž kostela je jako  zdvižený ukazovaček, který 
ukazuje k nebi.� Na té věži je symbol kříže, 
a na kříži zemřel nevinný za nás každého Pán 
Ježíš Kristus, který z mrtvých vstal a je v nebi, 
On také řekl: „kdo ke mně přijde, toho nevyže-
nu ven“ (Evangelium Jana 6,37). A o tom to je. 
Ježíš mne nikdy nezklamal, rozumí mým po-
třebám i trápením, mohu za Ním přijít kdykoliv 
a s čímkoliv. Na této zemi je vše dočasné i čas, 
který spolu prožíváme, On je věčný, a  pro-
to s  Ním také chci kráčet dál a  budu sloužit 
na jiné farnosti, kde budu také ukazovat k nebi 
na Ježíše, protože On je životem mým a chce 
být i Vaším.

Bůh Vám žehnej a provázej Vás. 
S úctou farář Štěpán Marosz

Vedení města připojuje poděkování p.  faráři 
Štěpánu Maroszovi za  jeho práci pro farnost, 
ochotu a  vstřícnost při spolupráci s  městem 
a  při konaní městských akcí. Přejeme mnoho 
úspěchů v novém působišti.

Nejlepší žáci naší ZŠ Přívalový déšť opět 
páchal škody

9. června v odpoledních hodinách krátký pří-
valový déšť napáchal výrazné škody na  ma-
jetku občanů i  města. Postižena byla hlavně 
lokalita Vráclav, kde voda a zemina z polí za-
plavovaly sklepy a  přízemní prostory rodin-
ných domů, komunikace i zahrady. Na čerpání 
vod ze zatopených objektů se podíleli nejen 
šenovští hasiči, ale i dobrovolní hasiči okolních 
hasičských sborů.

Vedení města a  základní školy přijalo 21. 6. 
nejlepší deváťáky na  Radnici. Žáky navrhli 
na ocenění třídní učitelé, případně spolužáci. 
Oceněni byli žáci devátých tříd S. Blažková, 
J. Vajdová, J. Kyška, A. Belasová, Š. Kubina, J. J. 
Soszka, D. Pastrňáková, T. Šelongová, E. Něm-
cová, N. Horáková, K. Chomisteková a M. Žar-
novický.  

Třídní učitelé ocenili u dětí především vynika-
jící prospěch, úspěchy při reprezentaci školy 
na  soutěžích, snahu stmelit kolektiv a  pomá-
hat spolužákům. Děti diskutovaly o  možnos-
tech trávení volného času ve městě i budoucí 
podobě náměstí.

Ing. Jan Blažek, starosta
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ŠKOLSTVÍ
Nejlepší je nezačít…
…byl název programu primární prevence pro žáky letošních 7. 
a 9. tříd na naší škole ve dnech 3. 5. a 5. 5. 2022.
Ve třídě přednášely a s žáky debatovaly o kouření dvě lektorky ze 
Zdravotního ústavu Ostrava.
Součástí těchto přednášek byla práce s magnetickými tabulemi, 
projekce i  modelové situace. Nechyběl brainstorming a  diskuze 
na závěr.
Cílem bylo informovat o  faktech a zdravotních účincích kouření 
a také dosažení toho, aby se dítě stalo vědomě nekuřákem.

Mgr. Fukalová Lenka - metodik prevence ZŠ

Městská policie ve škole, konkrétně v 8. D
Žádný průšvih, žádný problém…to jen zástupci policistů ze Šenova  přijali naše pozvá-
ní do občanské výchovy.
Právě v  hodinách OV probíráme zajímavé téma PRÁVO, a  tak jsme se chtěli zeptat 
na praxi. 
Dozvěděli jsme se mnoho informací o důležitých paragrafech, předpisech a pravidlech, 
o náročnosti této profese i o tom, jak důležitá je prevence. Zajímavé byly konkrétní pří-
klady. V závěru jsme společně besedovali nad možnostmi řešení různých situací. Akční 
také byla ukázka zbraní…
Beseda všechny zaujala 😆.  

 Děkujeme 8. D + Štrbi

Soutěž v německém jazyce
Dne 16. 6. 2022 se konala soutěž v německém jazyce. Soutěžili žáci de-
vátých tříd.
Jednalo se o PDF prezentaci na téma VOLNÝ ČAS A KONÍČKY, kterou 
připravovali na základě daných kritérií. Poté ji měli představit mluve-
ným projevem porotě a zúčastněným žákům. Žáci si takto mohli ověřit 
své jazykové znalosti.

Porota vybrala tři místa: 1. místo Patricie C., 9. D, 2. místo Tomáš V., 
9. B, 3. místo Jana V., 9. A.
Žáci pak vybírali CENU PUBLIKA, tu získala Klára Ch., 9. D. Hodnotil se 
nejen obsah, plynulost, výslovnost, gramatika jazykového projevu, ale 
i  kreativita. Výhercům blahopřejeme. Všem zúčastněným patří velký 
dík za účast, odvahu, zodpovědnost a pečlivost, s jakou se k dané té-
matice postavili.
Chválíme soutěžící za podané výkony.

Blanka Fabianová a Renáta Mastíková
učitelky jazyka německého

Putování po Evropě
Dobrý den, ciao, guten Tag, dzień dobry, salut, dobrý deň se ozývalo 
po  chodbách a  ve  třídách ZŠ Podlesí, kde se kluci a  holky celý květnový 
týden toulali skrz naskrz vybraným evropským státem. Ke konci týdne jsme 
všichni spojili naše nabyté zkušenosti a vědomosti a podělili jsme se o ně 
nejen s kamarády, ale také s našimi nejbližšími. Prostřednictvím mluvy v ci-
zím jazyce, tance, krátkých scének nebo návštěvy mafiánů v Palermu jsme 
ve čtvrtek společné putování po Evropě představili rodičům a příbuzným 
a dohromady jsme si ještě zasportovali při eurohumoriádě na našem škol-
ním hřišti. Všem děkujeme za moc fajn projektový týden a těšíme se na dal-
ší společné akce.

Veronika Lasoňová

Závěr školního roku
Prázdniny jsou už opravdu ve vzduchu. Přesvědčil nás o tom nejen uply-
nulý víkend, ale i poslední školní hodiny, v nichž je patrné, že i leckteří 
žáci jsou už myšlenkami na dovolené:-) 
Chápeme je a vůbec se jim nedivíme – letošní školní rok byl opět pozna-
menán kovidovými opatřeními a neustálé testování a střídání vyhlášek, 
karantén a distanční výuky dalo všem zabrat. Prázdniny tedy opravdu 
budou jak potřebné, tak zasloužené.
Než vypukne dovolenková sezóna v plné síle, chtěli bychom proto závě-
rem roku vyslovit jedno velké “díky” – vám rodičům, prarodičům a dal-
ším přátelům školy a  našich žáků za  pochopení, pomoc a  spolupráci. 
Našim žákům za píli, ochotu a dobrou náladu či úsměvy na tváři, které 
se jim (ať už úmyslně, nebo mnohdy i naprosto nezamýšleně) podařilo 
vyvolat na tvářích našich i svých spolužáků.

Přejeme vám všem krásné léto 
a budeme se těšit v září na viděnou!
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ZUŠ Viléma Wünsche v Šenově informuje
ZUŠ

Závěr školního roku proběhl 
v  naší škole zcela netradičně. 
Koncertní sál nahradily pro-
story hudební nauky nebo 
prostory šenovského muzea.

Po  dlouhých letech se poda-
řilo připravit rozsáhlou re-
konstrukci. Největší dík patří 
zastupitelům a vedení města, 
kteří jsou příznivci umělec-
kého vzdělávání a  uvolnili fi-
nanční prostředky z rozpočtu 
města.

Pracovali jsme za  provozu 
a  nenechali jsme se ničím 
odradit, protože věřím, že vý-
sledek bude stát za  to. Nová 
střecha – včetně generální 
opravy podkroví, klimatizace, 
výtah, nová fasáda, vyřešená 
vlhkost v  přízemí. Vymaluje-
me, uklidíme, vyleštíme vše 
v rekordním čase pro předání do začátku nového školního roku.

Až půjdete v létě kolem, nezapomeňte, budu se těšit na váš zájem, jak pokračuje 
zvelebování naší budovy. Budeme se i nadále snažit, abychom si zasloužili vaši 
přízeň.

Hezké léto přeje

Vlasta Urbášková, ředitelka školy

Vítek Mihajlo

Claudia Karin Tichá

Tereza Hladná

4. skautský oddíl informuje
První sobotní červnové ráno nám nebylo příliš nakloněno s ohledem na počasí. 
Zpočátku velmi intenzivně pršelo a náš plánovaný výlet na kolech byl ohrožen. 
Ale my razíme heslo: „Skaut je nepromokavý!“, proto se nás na  srazu nakonec 
sešlo třináct a vyrazili jsme na svých bicyklech na prohlídku farního kostela sv. 
Petra z Alkantary v Karviné – Dolech. Protože bylo právě po dešti a  také jsme 
preferovali lesní cesty, neobešla se naše společná jízda bez drobných karambolů 
a oděrek. Ale protože skauti jsou „vždy připraveni“, drobná poranění jsme ošetřili 
na místě a pokračovali k cíli. Již při příjezdu nás kostel uchvátil svým „neobvyk-

lým postavením“ a vše bylo ještě umocněno prohlídkou kostela s velmi příjemnou paní průvodkyní. 
Věřte nebo ne, ale na některé z nás opravdu šikmost kostela působila velmi intenzivně. Náš skaut 
Jirka Lyčka si také zkusil zahrát na kostelní varhany, zážitek byl opravdu skvělý pro všechny!

SKAUTING

Na zpáteční cestě jsme dvakrát zmokli, ale protože (do třetice) „skaut je 
nepromokavý“, tak nám to vůbec nevadilo! Všichni jsme si výlet na ko-
lech náramně užili, a proto, pokud jste, milí čtenáři v tomto nedalekém 
kostele nebyli, tak my, skauti, vám všem doporučujeme jeho návštěvu!
Nyní náš oddíl se intenzivně připravuje na letní tábor, který proběhne 
v prvních třech červencových týdnech na Čeladné, kde se z nás stanou 
Mimoni! Všichni se velmi těšíme!

Za 4. skautský oddíl Žába
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SPORT

Roverský kmen na vodě
4. 6. 2022 jsme se my roveři ze Šenova vydali na výpravu na vodu. 
Sjížděli jsme společně řeku Moravu. Naši vodáckou trasu jsme za-
čali v Postřelmově, okres Šumperk. Cestu jsme zakončili v kempu 
v Moravičanech, kde jsme následně i stanovali, a i s ostatními vo-
dáky si společně zazpívali u ohně. 

Za roverský kmen Ještěrka

Jedeme na tábor!
Léto přichází a tak je celé skautské středisko ponořeno do příprav 
na tábory. Balíme výbavu, chystáme programy, a hlavně se těšíme 
na to, co zase letos na táboře zažijeme! Tak nám držte palce, ať vy-
jde počasí a těšte se na příspěvky dokumentující náš čas strávený 
v přírodě s kamarády! 

Za skautské středisko Šenov Pipi

Florbalisté TJ Sokol Šenov zvítězili na mezinárodním turnaji

Florbalový oddíl TJ Sokol Šenov zaznamenal 
o  prvním červnovém víkendu svůj největší 
úspěch v  novodobé historii, když družstvo 
mužů v konkurenci šestnácti týmů ovládlo me-
zinárodní turnaj TS CUP ve slovenském Tvrdo-
šíně.
V  pátek a  sobotu probíhaly boje v  základních 
skupinách. Po  třech přesvědčivých výhrách 
s  celkovým skóre 21:6 jsme v  té naší obsadili 
první příčku. Neděle už patřila jen vyřazovacím 
bojům. Nejprve jsme si v  osmifinále poradili 
po výsledku 6:0 s týmem FBK Veľké Kapušany. 

Odpolední náročný program jsme zahájili vý-
hrou 3:2 proti SK Lido. Poté přišlo asi předčasné 
finále turnaje, když se nám do  cesty postavili 
hráči Slovanu Havířov vystupující v turnaji pod 
názvem FBK Omáčka. Vyrovnaný zápas jsme 
nakonec dovedli do  zdárného konce a  zvítě-
zili 3:2. Finálovým soupeřem byl polský celek 
Akademia Aktywnosci Ruchowej. Zpočátku 
vyrovnané utkání se postupem času změnilo 
v jasnou záležitost a po výsledku 7:1 jsme mohli 
začít oslavovat triumf na celém turnaji. Obdrželi 
jsme pohár, medaile a finanční odměnu.

Turnaj byl tak tečkou za  vydařenou sezónou 
2021/2022, která po  dvou předčasně ukonče-
ných ročnících konečně proběhla v plném for-
mátu. V  ligové soutěži organizované Českým 
florbalem jsme se po  nepovedeném závěru 
umístili na druhé příčce, která ale nakonec sta-
čila na postup do vyšší soutěže. V příští sezóně 
2022/2023 se tak budeme účastnit Moravsko-
slezského přeboru.
Děkujeme Tělocvičné jednotě Sokol Šenov 
a městu Šenov za příspěvky na naši činnost.

Tomáš Ptáček
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SK Šenov – Starší žáciSK Šenov – Mladší žáci

Unie Wing Chun Kung Fu informuje
Unie Wing Chun Kung Fu Šenov pořádá od 1. 
do 29. září  2022 zdarma kurz zaměřený na se-
beobranu a boj zblízka.
Kurz bude probíhat každý čtvrtek, vždy v čase 
od 18:00 do 19:00 v budově Staré školy, Kos-
telní 128. V případě, že by zájemci rádi pokra-
čovali v tréninku i po ukončení kurzu, mohou 
se stát členy spolku Unie Wing Chun Kung Fu 
Šenov.
Wing Chun je jihočínské bojové umění. Styl 
bojující na krátkou vzdálenost. Wing Chun se 

snaží držet lehkých, ale co nejefektivnějších 
pohybů a  úderů. Hlavní zásadou je jednodu-
chost, praktičnost, efektivnost, použití středo-
vé linie těla k  útoku, účinnost úderu v  těsné 
blízkosti protivníka a  využití jeho vlastní síly 
k  protiúderu. Další výhodou je spojení útoč-
né i  obranné stránky v  každé technice a  boj 
na  velmi krátkou vzdálenost. Také techniky 
od sebe neoddělují obranu a útok, ale při kaž-
dém pohybu usilují o obojí a hlavně o neustá-
lou kontrolu protivníka.

Reálná sebeobrana
Reálná sebeobrana využívá jednoduchých 
sebeobranných technik a  pohybů vycházejí-
cích z přirozených reakcí a pudového jednání, 
avšak i tyto jednoduché pohyby se musí natré-
novat, aby je byl člověk schopen v boji použít. 
Nemáme žádná tajemství.
Kontakt: Roman Kocifaj
Tel: 604 834 521
Email: uniewch@email.cz • 
www.uniewingchun.cz

Zápasy týmů SK Šenov v květnu a červnu
Mistrovská utkání U9

SK Šenov – Poruba D  4:10 (2:7)
Naše mladší přípravka sehrála velmi dobrý 
zápas. Malí šenovští fotbalisté měli spoustu 
šancí, ale bohužel je neproměňovali. Soupeř 
byl v zakončení lepší. Nicméně kluci odehráli 
nejlepší zápas jarní sezóny.

Václavovice – SK Šenov  28:1 (16:0)
Mladší přípravka absolvovala poslední ven-
kovní zápas ve velmi oslabené sestavě, chyběli 
nám 4 hráči základní sestavy. Kluci bojovali, 
ale domácí tým hrál lépe a zaslouženě vyhrál. 
Přesto patří velké poděkování za celou sezónu 
jak hráčům, tak rodičům.

Mistrovská utkání U11
Klimkovice – SK Šenov  14:4 (6:0)
Starší přípravka odehrála poslední venkovní 
zápas v Klimkovicích. Šenovští kluci se snažili, 
ale soupeř byl mnohem přesnější v zakončení 
a vyhrál.

SK Šenov – Řepiště  9:2 (3:1)
Hráči Šenova v  posledním domácím zápase 
konečně zvítězili. Ve  2. poločase dominovali 
a nasázeli soupeři celkem devět branek. V ko-
nečné tabulce obsadili celkové 9. místo.

Mistrovská utkání ml. žáků
Václavovice – SK Šenov 5:7 (4:2)
V tradičním derby náš tým ml. žáků podal vy-

nikající výkon, zatímco domácím se nedařilo. 
Mladší žáci SK Šenov ve 2. poločase jasně pře-
hráli tým domácích a zaslouženě získali všech-
ny body.

Baník Ostrava dívky – SK Šenov 2:11 (0:6)
V  zápase se našim hráčům dařilo od  začátku 
utkání, v 10. minutě už vedli o tři branky. I když 
měly baníkovské dívky více ze hry, góly jsme 
dávali my. Bylo z toho jednoznačné vítězství.

Hrabová – SK Šenov 3:9 (0:5)
Hráči SK Šenov nastoupili proti velmi nepří-
jemnému soupeři, který hrál velmi tvrdě a ně-
kdy až na hranici pravidel. Kluci se s tím vyrov-
nali a v nervózním zápase zaslouženě zvítězili.

SK Šenov – Václavovice 1:6 (0:2)
V  úvodu derby naši hráči neproměnili tři ob-
rovské šance, pak se hra vyrovnala a soupeř ze 
dvou brejků skóroval. Ve 2. poločase měli še-
novští fotbalisté mírnou územní převahu, ale 
z protiútoků dostali další góly. Aspoň v závěru 
náš tým zaznamenal čestný úspěch. Přes ne-
příjemnou porážku obsadil tým mladších žáků 
SK Šenov celkové 3. místo. Gratulujeme!

Mistrovská utkání st. žáků
SK Šenov – Svinov 11:1 (3:0)
Starší žáci odehráli další vynikající utkání.  V 1. 
poločase měli mírnou převahu a  vedli o  3 
branky.  Ve 2. poločase naši hráči výkon zlepšili 
a bylo z toho jasné vítězství.

Koblov – SK Šenov 3:22 (1:11)
Tým starších žáků nastoupil proti poslednímu 
týmu tabulky a soupeře jednoznačně přehrál. 
Šenovští fotbalisté oslabenému soupeři nastří-
leli celkem 22 gólů.

SK Šenov – Pustkovec 11:2 (5:2)
Tým starších žáků sehrál poslední zápas se-
zóny v  domácím prostředí. Kluci od  začát-
ku utkání hráli výborně, proměňovali šance 
a s přehledem zvítězili. Lukáš Koziel se stal se 
70 góly nejlepším střelcem soutěže. Starší žáci 
SK Šenov vybojovali skvělé 1. místo a stali se 
celkovými vítězi. Gratulujeme!

Mistrovská utkání mužů
Polanka B – SK Šenov 4:2 (1:2)
Muži SK Šenov nastoupili k  těžkému zápasu 
v Polance. Po 1. poločase vyhrávali, ale soupeř 
ve  druhé půli vystřídal a  začal mít převahu, 
kterou vyjádřil 3 brankami a rozhodl tak utkání 
ve svůj prospěch.

Michálkovice B – SK Šenov  2:6 (1:3)
Tým mužů SK Šenov nastoupil k  poslední-
mu jarnímu zápasu sezóny v  Michálkovicích. 
V  obou poločasech byl šenovský tým lepší 
a  zaslouženě zvítězil. Celkově obsadili hráči 
Šenova 7. místo.
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INZERCE

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

Vyjádření o ceně
obvyklé pro pozůstalostní řízení

Vám vypracuje

MARIE KRUŠINOVÁ
U Společenského domu 1042/3,

739 32 Vratimov, 

mobil 603 530 963, 

e-mail: marie.krusinova@volny.cz.

POHŘEBNÍ SLUŽBA
MARIE MEJSTŘÍKOVÁ
NONSTOP & 596811231,

725 108 646, 602 544 149 
Převozy zesnulých nepřetržitě, sjednání pohřbu 

včetně víkendů a svátků. 

Taxi ke sjednání pohřbu pro Havířov a okolí ZDARMA 

Havířov-Město, Na Nábřeží 61,
www.pohrebnisluzba-mejstrikova.cz

NAŠE DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI NÁS ZAVAZUJÍ 

POMOCI VÁM V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH

                      Potřebujete spolehlivou účetní??? 
Nabízím kompletní účetní, daňové a mzdové 

služby pro menší s.r.o. a OSVČ.
          Volejte na tel.:  774 244 451
       Email: merkovahana@seznam.cz

POJIŠŤOVACÍ KANCELÁŘ

Radniční náměstí 30, nákupní středisko Šenov

Po 8,30 – 11,30 14,00 – 17,00

Út 13,00 – 15,00

St 8,30 – 11,30 14,00 – 17,00

Čt 13,00 – 17,00

Pá 8,00 – 11,00 

Lze domluvit individuální schůzku.

Ivana Klegová – poradce expert, tel: 776790159
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Upozornění
Uzávěrka příspěvků do srpnového Oběžníku 

bude dne 20.07.2022.

    PONDĚLÍ  od  14,00–16,00 
STŘEDA  od  14,00–16,00

Antea shop s.r.o.
 PAPÍRNICTVÍ – HRAČKY

     Ul. Zámecká 1596, Šenov
   V období  prázdnin bude otevřeno:

BARBER & KADEŘNÍK

Prokop Pavlásek
ostříhám, oholím, nabarvím, vyfoukám, 
učešu, poradím
Zkusíte to se mnou?  Budu rád.
 
tel. 721 811 219 tel. 721 811 219 
barberprokop@email.cz
www.barberprokop.eu

Šenov a okolí - domluvíme se, 

přijedu k Vám až domů v hodinu, která Vám bude 

vyhovovat
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Pořízení elektromobilu pro pečovatelskou službu

Město  Šenov  v loňském  roce  uspělo  se žádo s tí  o  dotaci  na  pořízení  dvou  elektromobilů  pro 

pečovatelskou službu v Šenově. Žádost o dotaci byla podána přes Integrovaný regionální operační  

program výzva č. 101  (číslo a název projektu:  CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016672,  Pořízení  vozidla na  
alternativní pohon-Město Šenov).

Výše dotace činí 90 %, z čehož 85 % je z rozpočtu Evropského fondu pro regionální rozvoj a 5 % ze 

státního rozpočtu a zbývajících 10 % je z rozpočtu města.

V měsíci  červnu 2022 byl  první  z těchto elektromobilů předán do užívání pečovatelkám v Šenově. 

Tento  elektromobil  bude  sloužit  k dopravě  pečovatelek  ke  klientům  do  domácího  prostředí  pro 

vykonávání terénních sociálních služeb. Druhý elektromobil, který bude dodán v druhé polovině roku, 

bude sloužit k rozvozu obědů seniorům.

Ing. Tomáš Holuša, místostarosta

EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program
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KNIHOVNA & ŠENOVSKÉ MUZEUM

SPORT

ZUŠ Viléma Wünsche v Šenově informuje

ŽIVOT VE MĚSTĚ

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 vy-
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KNIHOVNA & ŠENOVSKÉ MUZEUM
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