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Skalní příznivci pochodu z oblasti Lapačky, Sokol Šenov
a KČT Horní Datyně - oddíl Šenov Vás srdečně zvou na AKCI S TRADICÍ
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Doporučené (nezávazné) trasy:
6 km z Dobratic z Lapačky autobusem ČSAD v 7:16 
do Frýdku na autobusové stanoviště, pak vlakem v 8:08 
do Dobratic a dále po červené turistické značce na 
Prašivou. Mezizastávka na občerstvení v restauraci s 
pivovarem Kohutka.

12,5 km z Lučiny - z Lapačky autobusem MHD č. 387  
v 6.53 do Lučiny (střed), dále pěšky po červené turistic-
ké značce kolem motorestu přes Vojkovice, nádraží ČD 
Dobratice na Prašivou. Mezizastávka na občerstvení v 
restauraci s pivovarem Kohutka.

23 km od Lapačky - odchod v 5.30 přes Šimšku a 
Dolní Datyně do Žermanic a dále po červené turistické 
značce přes Lučinu, Vojkovice a Dobratice na Prašivou

Cyklotrasa
individuálně

Cíl
Prašivá u turistické chaty asi v 11 hodin - panák za 
odměnu, volná zábava

Závěr
na hřišti u Lapačky, občerstvení

Na zpáteční cestu v případě zájmu zajištění autobusu.  
Čas a místo odjezdu bude upřesněn na místě na Prašivé.

Organizátoři akce: Vlastík Šugar, tel: 724 218 429 a Jarka Lyčková, tel. 777 575 221

Oldřich Harok – výstava na Slezskoostravském hradě

Není snad v Šenově člověka, který 
by neznal některé z děl malíře, so-
chaře, umělce pana Oldřicha Ha-
roka. Jednou z jeho nejznámějších 
soch je mramorový monument 
Prozřetelnosti Boží, který krášlí 
a ozvláštňuje okolí našeho katolic-

kého kostela, tento však pro svou 
velikost, snad jako takřka jediný, 
zůstal na  svém místě. Všechna 
ostatní díla, tedy sochy i  obrazy, 
mohou návštěvníci až do  konce 
měsíce září letošního roku spatřit 
na Slezskoostravském hradě, který 

poskytl dokonalou „kulisu“ dílům 
šenovského umělce. 
Fotografie z  výstavy pořídil p.  Z. 
Šebesta při její vernisáži dne 
30. dubna 2022.
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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

Pokud zjistíte v místě svého bydliště a jeho 
okolí pohyb podezřelých osob nebo vozi-
del, neváhejte a ihned volejte hlídku MP 
Šenov na telefonním čísle 604 128 113, kte-
ré 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

UPOZORNĚNÍ

26. 4. V jednom z bytových domů v části Vo-
lenství došlo k zatopení sklepních prostor. Na 
vině bylo prasklé vodovodní potrubí. Hasiči 
na místě odčerpali vodu a havarijní služba 
provedla opravu přípojky. Strážníci po dobu 
likvidace následků usměrňovali silniční pro-
voz.

27. 4. Také bobři od Volenského rybníku se či-
nili a skáceli „neodborně“ strom, který zasaho-
val do vozovky. Strážníci část stromu odstranili 
mimo vozovku. 

7. 5. Strážníci spolu s hasiči zasahovali u ote-
vření jednoho z bytů v  DPS, kdy si seniorka 
zabouchla dveře.

7. 5., 11. 5., 19. 5. Na ulici Těšínská a na silni-
ci I/11 byly strážníky zjištěny prodejní stánky 
s ovocem a zeleninou, jehož prodejci porušili 
platné nařízení města č. 1/2019 – tržní řád, kdy 
prodej není možný mimo tržiště. Věc oznáme-
na správnímu orgánu.

8. 5. Upozorňujeme, že v  neděli můžete po-
užívat například sekačky na trávu, cirkulárky, 
motorové pily a křovinořezy jen v době od 8 h 
do 12 h. Mimo tuto dobu je to zakázáno Obec-
ně závaznou vyhláškou č. 2/2021, o regulaci 
hlučných činností. Strážníci v  tento den řešili 
několik případů, kdy občané používali hlučné 
stroje po stanovené době. 

12. 5. Strážníci před půlnocí zjistili před jed-
ním domem spícího podnapilého muže, kte-
rý již neměl dostatek sil ke zvládnutí těch pár 
metrů ke dveřím. Po probuzení již v pořádku 
dokráčel domů.

18. 5. V  části Škrbeň se neznámý pachatel 
vloupal do hospodářské budovy, z které odci-
zil jízdní kolo. Věc šetří Policie ČR.

BESEDY s Městskou policií Šenov 
21. 4. a 16. 5. proběhly besedy s  žáky 8. tříd 
zdejší ZŠ Šenov na téma trestněprávní odpo-
vědnost mladistvých a s dětmi v MŠ Lipová na 
téma seznámení s městskou policií.

5. 5. Ve večerních hodinách strážníci provedli 
kontrolu silnice I/11 z důvodu oznámení o je-
doucím vozidle v  protisměru ze směru od 
Ostravy na Havířov. Do akce bylo nasazeno i 
několik policejních vozidel. Podezření se však 
nepotvrdilo. 

PREVENCE – noční klid, zábavní 
pyrotechnika

Pokud budete pořádat soukromou akci 
nebo jen tak posedíte v  pergolách nebo 
na svých zahrádkách, pamatujte přitom 
na své okolí a po 22 hodině uberte na zvu-
kovém a hlasovém projevu, aby jste tímto 
jednáním neporušovali noční klid (22 h 
– 06 h). Během toho také nepoužívejte zá-
bavní pyrotechniku, která je na území měs-
ta zakázána, vyjma Silvestra a Nového roku.
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 ČINNOST SAMOSPRÁVY
24. zasedání zastupitelstva města dne 26.04.2022 m.j.:
 vzalo na  vědomí zprávu o  činnosti 

a hospodaření MěPOS za rok 2021

 vzalo na  vědomí předložené studie 
budoucí podoby Radničního náměstí 
v Šenově

 schválilo účetní závěrku města sestave-
nou k rozvahovému dni 31.12.2021 a zá-
věrečný účet města za rok 2021 

 vyjádřilo souhlas s  celoročním hospo-
dařením města za rok 2021 bez výhrad

83. schůze rady města dne 10.05.2022 m.j.:
 vzala na vědomí zprávu o činnosti JSDH 

za rok 2021

 vzala na vědomí zprávu krizového štá-
bu

 schválila rozpočtová opatření č. 9 – 
12/2022

 schválila uzavření darovací smlouvy 
mezi dárcem firmou Liberty Ostrava a.s. 

a městem Šenov, jejímž předmětem je 
finanční dar ve výši 250.000,00 Kč

 schválila ceník pronájmu sportovišť 
v areálu SK Šenov, ul. Lipová a venkov-
ního víceúčelového hřiště Stará škola 
Šenov pro sezónu 2022

 schválila ceník pronájmu tělocvičen 
ZŠ Šenov a ceník pronájmu víceúčelo-

vého sportoviště ZŠ Šenov s  účinností 
od 16.05.2022

 schválila provozní řád „Sběrný dvůr 
města Šenov“ s účinností od 16.05.2022

 jmenovala hodnotící komisi pro posou-
zení ideových a koncepčních studií „Re-
vitalizace Radničního náměstí a  okolí 
v Šenově“

tajem.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Rozloučili jsme se …
Lukáš Vicher

Milan Sýkora

Ladislav Desort

Marie Kolářová

Andělka Balcarčíková

Helena Kopcová

Nejmladší občánci města
Lilien Volfová
Dominik Bajger
Zora Sulková

Eliška Hečková
Tereza Ježová

V měsíci červnu 2022 oslaví významná životní jubilea tito šenovští občané:
MILUŠE BUNDILOVÁ

JINDRA CEHLÁRIKOVÁ

ZUZANA ČERKOVSKÁ

IVANA DRCMÁNKOVÁ

IRENA DRESSLEROVÁ

DAGMAR HAVLÁSKOVÁ

HANA HOLUBČÍKOVÁ

PETR HURTA

EVA JOKLOVÁ

MIROSLAV KÁŇA

JOSEF KOLÁŘ

STANISLAV KOLÁŘ

JOZEF KOLENČÍK

IVAN KOTULA

IRENA KRMÁŠKOVÁ

MILAN KUBÍNEK

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

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

Dne 6. 6. 2022 si připomeneme
3. výročí úmrtí

paní Josefy Kunderkové.
Kdo jste ji znali, vzpomínejte s námi.

Syn a dcera s rodinou.

Dne 30. 6. 2022 vzpomeneme
2. smutné výročí úmrtí našeho milovaného

manžela, tatínka, dědečka, pradědečka,
tchána, švagra a strýce,

pana Zdeňka Bojdy.
S láskou vzpomíná manželka Marie, syn Petr

a dcera Jana s rodinami.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

MARCELA KUČEROVÁ

RADIM KUCHAŘ

PAVEL KUNC

JARMILA KUNOVSKÁ

PETR LIPINA

ANTONIE NYTROVÁ

JOSEF POLÁČEK

LADISLAV PROCHÁZKA

JIŘINA SLÍVOVÁ

LIBUŠE SLÍVOVÁ

MIROSLAV SMUTNÝ

MIROSLAVA STAŇKOVÁ

KAREL STAVINOHA

SYLVA URBANCOVÁ

MILUŠE VALOVÁ

VLADIMÍR ZUŠTÍK
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Budoucí podoba náměstí
V pátek 13. května proběhlo na druhém pavilonu základní školy veřejné 
projednání zpracovaných studií budoucí podoby Radničního náměstí. 
Přítomní architekti vysvětlovali a obhajovali své představy před obča-
ny. Možnosti vyjádřit se a hlasovat o budoucí podobě náměstí využilo 
80 šenovských občanů. Výsledek hlasování a podněty občanů (včetně 
zaslaných elektronicky) budou předány hodnotící komisi, která připraví 
podklad pro rozhodnutí zastupitelstva.

Ing. Jan Blažek, starosta

UPOZORNĚNÍ NA SPLATNOST 
POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD 
Připomínáme, že splatnost místního poplatku za komunální odpad je 
do 30. 6. 2022.
Splatnost poplatku za psa byla do 31. 3. 2022. Pokud poplatky nejsou 
zaplaceny včas a ve správné výši, může správce poplatku poplatek 
zvýšit až na trojnásobek.

Ukrajinské děti a šenovské školy

Město Šenov
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov
okres Ostrava-město

Dne 21. 6. 2022 v 16:00 hodin se v zasedací místnosti Radnice koná

25. zasedání zastupitelstva města

Program:

• Činnost finančního výboru
• Činnost kontrolního výboru
• Zpráva JSDH
• Zpráva PČR
• Zpráva MěP
• Zpráva krizového štábu
• Zpráva bezpečnosti
• Projednání budoucí podoby Radničního náměstí v Šenově
• Kontrola plnění uložených úkolů
• Zpráva o činnosti rady města
• Rozpočtové opatření
• Organizační záležitosti

Zveme všechny občany a členy zastupitelstva města! 

Ing. Jan Blažek, starosta

• VOLEJBAL •

1972 – 2022
Již 50 let se hraje v Šenově volejbal. Dovo-
lujeme si proto pozvat všechny příznivce 
a hráče z dob minulých i dnešních na spo-
lečné setkání u příležitosti tohoto jubilea, 
které se uskuteční v  sobotu 25. června 
2022. Sejdeme se na volejbalových kur-
tech u fotbalového hřiště na  ulici Lipová, 
a to v 16 hodin. Vítáni jsou všichni, kteří 
někdy podlehli hře u vysoké sítě, a to jak 
na škváře, antuce, písku či v tělocvičně. 
Společně zavzpomínáme na naše začátky 
i úspěchy, na dobu před 10 (20-30) kily, na 
prudké smeče, pohledné rybičky i spoustu 
srandy, kterou jsme spolu při sportu zažili.  
Za přípravný výbor zvou: Pavel Dědic, David 
Valový a Jan Blažek

K datu 16. 5. 2022 našlo azyl v šenovských do-
mácnostech 27 Ukrajinců. Rozhodnutí o tom, 
zda u  nás zůstanou natrvalo, či zda se vrátí 
zpět na  Ukrajinu, zatím odkládají. Chtějí se 
rozhodnout podle toho, jak se bude vyvíjet 
válečný konflikt. 
V  počtu 27 osob jsou započteny i  děti, které 
by mohly navštěvovat naše školy. Jedná se cel-
kem o  4 děti ve  věku 2, 2, 4 a  5 let, které by 
mohly navštěvovat mateřskou školu a  3 děti 
ve věku 8, 9 a 11 let, které by mohly navštěvo-
vat základní školu. 
Povinné předškolní vzdělávání ve  školním 
roce 2022/2023 se vztahuje na děti narozené 
od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2017 – do této kategorie 
spadá v současné situaci jeden Ukrajinec. Měs-
to je připraveno na  variantu, kdyby muselo 
zřídit provizorní prostory pro předškolní děti 
uprchlíků. Malotřídka by vznikla v suterénních 
prostorách školky na Lapačce. Do těchto pro-

stor lze umístit děti dočasně, nikoliv natrvalo. 
K zápisu do šenovské mateřské školy se dosta-
vilo přes 80 dětí. Pro školní rok 2022/2023 lze 
přijmout kolem 40 dětí. Počet přijatých dětí se 
odvíjí od počtu dětí, které odejdou do prvních 
tříd ZŠ. Přesný počet není dosud znám, proto-
že někteří rodiče ještě vyřizují pro děti odklad 
pro nástup do první třídy. 
S přijetím do MŠ nemohou počítat rodiče dětí 
s bydlištěm mimo Šenov. Rodiče dětí ve věku 
2–3 let rovněž nemohou počítat s tím, že jejich 
děti budou zařazeny do tříd, ve kterých je již 
nyní na výjimku 28 dětí. Tyto děti nejsou ještě 
natolik samostatné, aby mohly být zařazeny 
do tak početné třídy. Kapacita MŠ bude napl-
něna na normovaný počet 187 dětí.
S  přijetím dětí do  ZŠ problém není, neboť 
schválená kapacita 850 dětí ještě není naplně-
na. Rezerva je ještě cca 50 dětí. 
Pro oblast školství byl přijat 21. 3. 2022 zákon 

č. 67/2022 Sb. Lex Ukrajina, který upravuje 
opatření v  oblasti školství, která se vztahují 
na  cizince, kterým byla poskytnuta dočasná 
ochrana v  souvislosti s  ozbrojeným konflik-
tem na území Ukrajiny. Pro zápis dětí cizinců 
do  MŠ a  prvního ročníku ZŠ stanovuje tento 
zákon zvláštní termín zápisu v  době od  1. 6. 
2022 do 15. 7. 2022. 
Základní škola stanovila termín zápisu pro ci-
zince dle zákona Lex Ukrajina na 1. 6. 2022.
Mateřská škola stanovila termín zápisu pro ci-
zince dle zákona Lex Ukrajina na 2. 6. 2022.
Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod 
přiděleným registračním číslem ve  školách 
a  na  úřední desce města. O  přijetí rozhodují 
ředitelé příslušných zařízení. 

Ing. Jan Blažek, starosta města Šenov
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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 
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 (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, desky, 
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 
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.).

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.

Od 1. 10. 2021 je účinná Obecně závazná vyhláška č. 1/2021 k zajiš-
tění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochra-
ně životního prostředí, zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně.

Čl. 2 je věnován povinnostem týkající se čistoty ulic a jiných veřej-
ných prostranství. Ten, kdo způsobí znečištění ulice nebo veřejného 

prostranství, je povinen znečištění neprodleně odstranit. Totéž se vzta-
huje na znečištění ulice nebo jiného veřejného prostranství výkaly zví-
řete, 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 ná-
sledovně:
 první seč musí být provedena do 30. 6. kalen dářního roku,

 druhá seč musí být provedena do 30. 9. kalen dářního roku. 
Dále je každý povinen po-
čínat si tak, aby nezpůsobil 
znečištění či poškození veřej-
né zeleně. Na plochách veřejné 
zeleně je zakázáno:
a) rozdělávat oheň,

b) stanovat (mimo plochy 
k tomu určené),

c) vjíždět vozidly.
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MO KDU-ČSL a jednota ORLA

si Vás dovoluje pozvat
na tradiční setkání lidí dobré vůle

„DEN RODIN“
v neděli 19. června 2022 v 15:00 hodin

na hřišti SK Lapačka v Šenově.

Na co se můžete těšit:
*skákací hrad *trampolína *zábavné hry pro děti *občerstvení *gril

*přátelská atmosféra

PŘEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY AKCÍ
SK RELAX ŠENOV NA ROK 2022

4. 6. Sobota – „Relax pro děti“ – Dětský den – start ve 
12:30 hod.

25. 6. Sobota – Pyžamová Párty – start v 16:00 hod.

2. 7. Sobota – Memoriál P. Šebesty a R. Vítka – turnaj 
v kopané - start v 9:00 hod.

3. 9. Sobota – Nevídané disciplíny pro děti i dospělé – 
start ve 14:00 hod.

5. 11. Sobota – Helloween na hřišti – start v 16:00 hod.

Další akce jako střelba ze vzduchovky, turnaj v kužel-
kách, smažení vaječiny, volejbal, nohejbal upřesníme 
na internetových stránkách www.relax.wbs.cz, či na 
facebooku SK RELAX ŠENOV, nebo budou vyvěšeny 
v areálu SK RELAX. Přijďte se pobavit a neseďte doma!
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Skalní příznivci pochodu z oblasti Lapačky, Sokol Šenov
a KČT Horní Datyně - oddíl Šenov Vás srdečně zvou na AKCI S TRADICÍ
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Doporučené (nezávazné) trasy:
6 km z Dobratic z Lapačky autobusem ČSAD v 7:16 
do Frýdku na autobusové stanoviště, pak vlakem v 8:08 
do Dobratic a dále po červené turistické značce na 
Prašivou. Mezizastávka na občerstvení v restauraci s 
pivovarem Kohutka.

12,5 km z Lučiny - z Lapačky autobusem MHD č. 387  
v 6.53 do Lučiny (střed), dále pěšky po červené turistic-
ké značce kolem motorestu přes Vojkovice, nádraží ČD 
Dobratice na Prašivou. Mezizastávka na občerstvení v 
restauraci s pivovarem Kohutka.

23 km od Lapačky - odchod v 5.30 přes Šimšku a 
Dolní Datyně do Žermanic a dále po červené turistické 
značce přes Lučinu, Vojkovice a Dobratice na Prašivou

Cyklotrasa
individuálně

Cíl
Prašivá u turistické chaty asi v 11 hodin - panák za 
odměnu, volná zábava

Závěr
na hřišti u Lapačky, občerstvení

Na zpáteční cestu v případě zájmu zajištění autobusu.  
Čas a místo odjezdu bude upřesněn na místě na Prašivé.

Organizátoři akce: Vlastík Šugar, tel: 724 218 429 a Jarka Lyčková, tel. 777 575 221
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Co se děje ve školce
ŠKOLSTVÍ

ZŠ ŠENOV

Japonská družina

Ve  dnech 4. a 5. 5. 2022 navštívila žáky 
pátých tříd a odpoledne školní družinu ro-
dina žijící v Japonsku. Předvedli žákům ja-
ponskou kulturu, zvyky, tanečky, oblečení 
a  hračky. Žáci si měli možnost vyzkoušet 
obuv, různé předměty denní potřeby i tra-
diční japonské písmo originálními štětci. 
Získali spoustu informací, které znají jen 
domorodí Japonci. Akce byla velmi vyda-
řená a věříme, že se ještě někdy setkáme. 

Silvie Valová, vedoucí ŠD

Zápis:
Letos přišlo k zápisu do mateřské školy 83 dětí 
(77 šenovských) a přijato mohlo být 40. 
Obě mateřské školy máme naplněny našimi 
dětmi i na výjimky (třídy jsou naplněny do 
počtu 28, což je opravdu strop). Počet volných 
míst závisí vždy na počtu předškoláků, kteří 
odcházejí do ZŠ. Děti, které nebyly přijaty, jsou 
děti do 3 let věku.

Co se týče ukrajinských 
dětí:
V  současné době máme v  MŠ pouze jedno 
ukrajinské dítě, které bylo přijato na základě 
jednoho volného místa během školního roku 
a které odchází do ZŠ.

Akce:
Konečně se nám svět ve školce zase pomalu 
vrací do normálu, a proto pro děti můžeme 
pořádat zase více společných akcí, kde se děti 
vzdělávají tím nejlepším možným způsobem
a to je prožitkem.
Na jaře a v létě se obě školky věnují především 
přírodě, bezpečnosti a rodině.
Děti měly například ukázku různých druhů 
ptáků a dravců, dopravní školičku s kouzelní-
kem, besedu se záchranářskými pejsky nebo 
například s městskou policií.

Pokud přijdou ukrajinské děti k  mimořádné-
mu zápisu, který byl stanoven nařízením stá-
tu, jsme připraveni poskytnout těmto dětem 
prostor v MŠ Lapačka, který je v  současnosti 
možno použít pouze jako provizorní.

Také proběhne setkání s  hasiči a předškoláci 
pojedou na IZS 112 v Ostravě Zábřehu.
Zdravý životní styl podporujeme například 
cvičením, nebo péčí o naše zahrady, kde vzni-
kají další příjemná zákoutí.

V  rámci života rodiny proběhla ve spoluprá-
ci se ZŠ beseda o japonské kultuře, kde děti 
poznaly rozmanitost života v této zemi. Ještě 
nás také čeká veliké zábavné odpoledne ,,Den 
rodiny,, , kde děti s  rodinou čeká vystoupení, 
občerstvení, soutěže, poníci a další aktivity.
Na závěr školního roku se slavnostně rozlou-
číme s  našimi předškoláky a zajedeme si na 
výlet na zámek Raduň.
Děkuji za spolupráci všem organizacím a part-
nerům a za pracovní nasazení svému týmu ☺

   M. Michálková
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Den Země na ZŠ Šenov 

2. stupeň
V pátek 29. dubna vyrazili všichni žáci 2. stup-
ně se svými učiteli na sedmikilometrový
pochod po Šenově. Podívali se k hájence, pro-
šli Pežgovským lesem, zavítali i do
sousedních Bartovic. Po cestě na ně čekalo ně-
kolik míst, na kterých museli splnit
netradiční a zajímavé úkoly, většinou spojené 

s  ekologií a  ochranou přírody. Ale hlavně se 
děti dívaly kolem sebe. Žáci i učitelé se shodli 
na tom, že je naše Země opravdu krásná a stojí 
za  to se o  ni starat a  chránit ji. Všechny třídy 
na závěr získaly zaslouženou odměnu, kterou 
jim věnovalo SRPDŠ. 
Zažili jsme v přírodě krásný den plný pohybu, 
pohody a kamarádů.

za organizační tým Š. Tomisová

1. stupeň
V pátek 13. května jsme si to se žáky prvního 
stupně připomněli tradičním Dnem Země. 
Páťáci z „áčka“ a z „béčka“ pod vedením učite-
lek Jarmily Doleželové a  Martiny Válkové pro 
nás připravili spoustu zábavných úkolů, které 
jsme absolvovali my mladší. A tak vedle sebe 

Exkurze se zahrádkáři města Šenov

V pátek 13. 5.  jeli vybraní žáci 7. - 9. ročníku 
na “šprťák” se zahrádkáři města Šenov.
Navštívili jsme Arboretum v Bílé Lhotě, v němž 
se nachází asi 300 různých druhů a  kultivarů 
dřevin rozličných barev a tvarů. Je zde pěsto-
vána i řada vzácných a sbírkových dřevin – na-
příklad japonské javory, vilíny a magnólie. 

Další zastávkou byl zámek Náměšť na  Hané, 
kde jsme absolvovali prohlídku obytných pro-
stor zámku, zakončenou výstavou arcibiskup-
ských kočárů.
Poslední zastávka byla ve  Veteran Areně 
v Olomouci.  Dozvěděli jsme se fakta o histo-
rii československého motorismu, prohlédli si 

Výtvarná soutěž
Žáci naší školy se zapojili do VI. ročníku 
česko - polské výtvarné soutěže vyhlá-
šené SVČ Korunka v Ostravě, tentokrát 
na téma „Tajemství přírody“.
Porota složená z  českých a  polských 
zástupců to neměla vůbec jednodu-
ché, jelikož musela vybírat z  rekord-
ních 1484 prací ty nejlepší. O to víc nás 
mile překvapilo, že mezi autory nejlep-
ších výtvorů byli vybráni i dva naši žáci 
- Zuzana Č. - 7. D a Ondřej J. - 4. A.
Výhercům gratulujeme, zároveň dě-
kujeme všem soutěžícím a  těšíme se 
na další skvělá díla.

Za VV Mgr. Táňa Ševčíková, 
Mgr. Nina Pončová 

a Mgr. Andrea Liolia

Pasování prvňáčků
První rok školní docházky znamená pro kaž-
dého z nás zvládnutí prvních krůčků ve čtení, 
psaní a počítání. Prvňáčci z naší základní školy 
ukázali, že jim čtení už jde. Své umění před-
vedli v  Šenovské knihovně, kde byli v  měsíci 
květnu slavnostně pasováni na čtenáře. Za od-
měnu děti získaly od  paní Simony Slavíkové 
čtenářský průkaz, záložky do  knih a  sladkou 
odměnu.

V. Kravčíková

žáci poznávali přírodniny, běhali štafetu s šiš-
kami, třídili odpad (jenom jako!), také zašli 
zkontrolovat čapí hnízdo, mezitím si zasporto-
vali – jak jinak než pod modrou oblohou. Den 
Země umocnilo krásné počasí plné sluníčka, 
naplněné vůní květin a kvetoucích keřů. 

 Za 1. stupeň Nina Pončová

historické automobily a motocykly. Exkurze se 
vydařila a všem se moc líbila. 
Velké poděkování patří zahrádkářům města 
Šenov a SRPDŠ, díky kterým se exkurze usku-
tečnila.

Mgr. Pavla Mecová
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SPORT
Zápasy týmů SK Šenov v květnu

Mistrovské utkání U9
Hlubina – SK Šenov 20:4
Naše mladší přípravka sehrála další venkovní 
zápas. Malí kluci bojovali, ale na silného sou-
peře to nestačilo. Poděkování patří rodičům, 
kteří klukům po celý zápas fandili.

Mistrovská utkání U11
Krásné Pole – SK Šenov 14:1
Starší přípravka se utkala s týmem Krásné Pole, 
který byl před utkáním mírným favoritem. Hoši 
hráli obětavě, ale soupeř byl lepší a zaslouženě 
zvítězil.

SK Šenov – Vítkovice-Svinov 2:22
Hráči Šenova sehráli těžký zápas s velmi silným 
týmem. I když se kluci snažili, protivník byl nad 
jejich síly.

Mistrovská utkání ml. žáků
SK Šenov – Vratimov 10:2 (5:0)

Tým ml. žáků podal vynikající výkon, dobře 
kombinoval, proměňoval šance a skvěle bránil. 
Mladší žáci SK Šenov zaslouženě získali 3 body.
SK Šenov – Brušperk B 2:2 (1:1), na penalty 1:3
Ve  vyrovnaném zápase se našim hráčům po-
dařilo minutu před koncem vybojovat remí-
zu. Nakonec rozhodovaly penalty a v nich byl 
šťastnější soupeř.

Mistrovská utkání st. žáků
Hrabová – SK  Šenov 6:5 (1:3)
Starší žáci odehráli s Hrabovou vyrovnaný zá-
pas. V 1. poločase měli domácí mírnou převa-
hu, přesto tým SK Šenov vedl. Ve 2. poločase se 
naši hráči nedokázali vyrovnat s  tvrdou hrou 
domácích a v nervózním utkání nakonec těsně 
prohráli.

SK Šenov – Rychvald 13:0 (5:0)
Tým starších žáků odehrál vynikající utkání. 
Měl jednoznačnou převahu a  z  mnoha šancí 

dal spoustu gólů. Náš brankář nepustil žádný 
gól a udržel čisté konto.

Mistrovská utkání mužů
SK Šenov – Řepiště B 9:2 (3:0)
Muži SK Šenov po  dlouhé době odehráli po-
vedený zápas. Od začátku soupeře přehrávali, 
vstřelili 9 gólů a zaslouženě zvítězili. Byl to po-
slední domácí zápas.

Hrabová B – SK Šenov 3:3 (2:2), 
   4:5 na penalty
Tým mužů SK Šenov čekal v  Hrabové nepří-
jemný protivník. Hráči soupeře dobře bránili 
a  vyráželi do  rychlých protiútoků. Ve  2. polo-
čase byl tým Šenova jednoznačně lepší, přes-
to zápas skončil remízou a  nakonec musely 
rozhodnout penalty, ve  kterých byl náš tým 
šťastnější.

SK Šenov – Starší žáciSK Šenov – Mladší žáci

ZUŠ Viléma Wünsche v Šenově informuje
Projekt MenArt

ZUŠ

Dovolte mi, abych poblahopřála žákyni naší 
ZUŠ Viléma Wünsche Lence Filipové, která se 
dostala mezi 7 vybraných žáků houslí v  naší 
republice. Jsme na ni velice pyšní. Projekt Me-
nArt nabízí stipendium po dobu jednoho škol-
ního roku v  rámci uceleného programu spo-
lupráce s  mentory – výraznými osobnostmi 
naší umělecké scény. Studenty si do programu 
vybírají sami zapojení umělci. Každá dvojice 
student-pedagog obdrží osobní doporučení 
od mentora pro svou další uměleckou činnost 
a certifikát o absolvování ročního programu. 
V  neposlední řadě také příležitost představit 
svou práci v  rámci veřejných výstupů svého 
ročníku. Program MenArt má akreditaci MŠMT 
v rámci systému DVPP.
Lenka Filipová se během 7 let studia na ZUŠ 
Viléma Wünsche díky talentu a především ob-
rovské píli dostala na úroveň studentů konzer-
vatoří. Ráda by absolvovala talentové zkoušky 

na konzervatoř v  Ostravě a Praze. Rodiče jí 
v  tom nebrání, nicméně do velkého houslo-
vého světa si cestu šlape sama. Z vlastní vůle 
věnovala houslím většinu volného času a jiné 
povolání si prý nedokáže představit. Na své 
hudební cestě měla doposud profesionální 
podporu především ze strany pana učitele 
Petra Kupky. Absolvovala lekce pana Bohusla-
va Matouška a pana Jakuba Junka na letních 
mistrovských kurzech. Úspěšně se zúčastnila 
soutěže o cenu Václava Krůčka a soutěží ZUŠ. 
Zbytek zkušeností se snažila získat každoroční 
přípravou na Kocianovu houslovou soutěž, je-
jíž nároky ji posouvají stále dopředu. Nezalek-
la se ani povinné skladby pro letošní rok.
Přejeme Lence mnoho úspěchů do dalších let.

Vlasta Urbášková
ředitelka školy

Lenka Slívová a Michaela Kupková

Koncert mezi knihami, knihovna Města Ostravy. 
Účinkující Petr Miller, Jakub Růžička, Jaroslav 
Kořínek, Milan Hrabánek a David Kučera
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SKAUTING

Třídenní puťák
Chtěli bychom všechny čtenáře Oběžníku obe-
známit s tím, jak probíhala třídenní putovní vý-
prava našich skautů. Tentokrát jsme se rozhodli 
vydat na Osoblažsko. Výprava začala v pátek 6. 
května, kdy jsme se sešli na vlakovém nádraží v 
Šenově. Jeli jsme až do Města Albrechtice. Pak 
jsme se vydali na 3 km vzdálenou rozhlednu Hra-
niční vrch, pod kterou jsme strávili noc pod cel-

tami. Druhý den ráno někteří vstali dříve a šli se podívat na nádherný 
východ slunce. Avšak pro skauty ta pravá výzva začala až po snídani, 
kdy jsme se rozdělili na menší skupiny. Každá družina musela ujít 11 
km sama. Někdy během putování si také musela uvařit polévku na 
oběd. Sraz jsme si dali ve Slezských Rudolticích. Tam jsme si prohlédli 
krásnou zámeckou zahradu a ještě jsme se rozhodli vydat se 6 km 
do Bohušova. Bohužel už byla většina kluků unavená, tak jsme se na-
konec rozhodli jet autobusem. V Bohušově jsme přespali v pískovně. 
Bylo tam opravdu krásně. Rozdělali jsme oheň a vyprávěli si historky 
ze skautu. Třetí den jsme došli k rybníku v Bohušově. Tam jsme uvařili 

Světlušky a vlčata závodili v Kozlovicích v pirátskému stylu

Ivančena 2022
Před 76 lety byly v Beskydech pod Lysou horou položeny základy ka-
menné mohyly na počest pěti skautů, kteří byli o rok dříve pro účast 
v  nacistickém odboji popraveni gestapem na  židovském hřbitově 
v polském Cieszyně. Přesné datum popravy není známo, avšak nejspí-
še se tak stalo mezi 24. dubnem a 25. květnem. Od té doby se každo-
ročně koná výstup, vždy o sobotě, jež je nejblíže svátku svatého Jiří – 
patrona skautů a skautek (24.4.). Stovky skautů a skautek se společně 
vydávají k této mohyle, nesoucí název Ivančena, aby tak uctili památ-

Agentská výprava na Ivančenu
V pátek 22. dubna jsme zahájili naši skautskou výpravu. Sešli jsme 
se na šenovském nádraží a vydali se vlakem do polského Cieszyna. 
Na tamním starém židovském hřbitově proběhl pietní akt, při kte-
rém jsme si připomněli památku zde zastřelených skautů. Po krátké 
procházce městem jsme se vydali do skautské klubovny v Pražmě, 
kde jsme přespali a druhý den ráno vyrazili na Ivančenu. Cestou ke 
skautské mohyle jsme plnili stezku úkolů, které si pro nás připravili 
místní skauti. U mohyly proběhla mše a tradiční ceremoniál, kterého 
se podle odhadů zúčastnilo přes 2 500 skautů! Ještě jsme se všichni 
vyfotili a společně s vlčaty jsme se vydali na cestu domů.

Za AGENTY Kvido Šamša

oběd a někteří si namočili nohy. Avšak jsme přestali hlídat čas a nako-
nec jsme museli dobíhat na vlak, který jezdí po známé osoblažské úz-
kokolejce. Naštěstí jsme vlak stihli. Výprava byla pro všechny velkým 
zážitkem, vyšlo nám počasí a ušli jsme krásných 17 km.

 Za oddíl AGENTI napsal Ondřej Jonáš – Ara

V sobotu 7. 5. vyráželi naši mladší skauti - vlčata a světlušky hned 
brzo ráno směr Kozlovice. Někteří sice takhle po ránu fungovali po-
maleji, ale nakonec autobus všichni zdárně stihli. A co se to v Koz-
lovicích vlastně dělo? Konalo se tam okresní kolo ZVASu - závodu 
vlčat a světlušek. Každé dva roky se takhle sjedou vlčata a světlušky 
z celého okresu a zkoušejí, jak si společně se svou družinou poradí s 
připravenými stanovišti. A tak také letos holky i kluci chystali svači-
nu, zatloukali hřebíky, hledali se na mapě, poznávali zvířata i rostliny, 
vyhledávali nejlepší spojení, řešili šifry a hlavolamy nebo ošetřovali 
zraněné. Navíc se letošní závod neodehrával v obyčejných Kozlovi-
cích, ale kdesi v Karibiku plném pirátů. Dokonce zde byla i hospoda 

U vylitého oka, která nabízela občerstvení. Počasí nám nepřálo, takže 
děti celý několikahodinový závod absolvovaly v dešti. Asi si dokáže-
te představit, kolik bláta na sebe nasbíraly, ale i s tímhle rozmarem 
počasí se zvládly poprat a navíc si závod i náležitě užít. Za to bych 
chtěla naše vlčata a světlušky moc pochválit! Dvěma družinám se do-
konce povedlo vysoutěžit postup do krajského kola. Byly to Berušky 
z 2. oddílu Elmano a vlčata z 1. oddílu Agenti, kteří dokonce závod v 
klučičí kategorii úplně vyhráli! Celý závod proběhl v přátelské a, i přes 
smutné počasí, veselé náladě, což je hlavní. Nezbývá než držet palce 
postupujícím družinám a těšit se na další ročník zase za dva roky.  

Za skautské středisko Šenov Delfi

ku popravených bratrů. Ani šenovští skauti neotáleli a v brzkých ran-
ních hodinách se sešli na šenovském vlakovém nádraží, aby podnikli 
nelehký výstup, zúčastnili se slavnostního zahájení a posléze přihodili 
na mohylu další kameny. Celý výlet však pojali také jako skvělou příle-
žitost najít si nové kamarády z řad skautů a skautek z jiných koutů re-
publiky, s kterými se příští rok na tomto poutním místě opět shledají. 

Za skautské středisko Šenov Čelenka
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PODLAHY MASNÝ
Kompletní realizace podlah včetně podkladů.
Dodávka a prodej podlah.
Zaměření a konzultace zdarma.

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

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

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

X-tra Hair Studio Veronique
DÁMSKÉ – PÁNSKÉ -

DĚTSKÉ KADEŘNICTVÍ
- rádi vám navrhneme změnu image
- sexy střih nebo moderní barvení
baylage, Air Touch, tón v tónu

- úprava vousů, ornamenty do vlasů.
Akce červen 10% slevy na MELÍROVÁNÍ!!!

U nás nečekáte, bereme ihned ☺

Šenov, Těšínská 288,
Šenovská dopravní společnost

Tel: 776 416 694

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

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

Upozornění
Uzávěrka příspěvků do čerevencového Oběžníku 

bude dne 20.06.2022.
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Nechejte si napustit bazén rychle a pohodlně díky SmVaK Ostrava!
Vodárenská společnost nabízí osvědčenou a efektivní cestu, jak napustit zahradní bazén a vyhnout se sousedským sporům nebo problémům 
ve vodovodní síti 
Zahradní bazén je možné napouštět zdlouhavě z veřejné vodovodní sítě s rizikem řady nepříjemností, nebo zvolit pohodlnější a vý-
hodnější cestu v podobě dovozu vody do bazénu cisternou. Tato varianta je výrazně rychlejší a nedotkne se negativně okolních od-
běratelů. Zájem o službu byl v uplynulých letech vysoký – nejvíce bazénů si lidé nechali navézt cisternou vodárenské společnosti 
na Karvinsku, nejméně na Novojičínsku. Češi tím potvrzují pozici velmoci v počtu zahradních bazénů na počet obyvatel. Opatrnost je 
na místě také v případě napouštění bazénu ze studny. Je vhodné si nechat provést laboratorní rozbor, zda je voda k danému použití 
vhodná a nepředstavuje zdravotní riziko. Tuto službu nabízí partnerská společnost VodoTech. Více informací: www.smvak.cz.

Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, manažer vnějších vztahů, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail: marek.sibrt@smvak.cz
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4. května jsme si i v Šenově u Pomníku padlých připomenuli položením květin konec druhé světové války a uctili památku bývalých šenov-
ských spoluobčanů, kteří padli v době světových válek nebo při osvobozování Šenova. 
Co vzkázat těm, kteří vedou nesmyslné války? Sedněte ke společnému stolu, zkuste se domluvit, abychom všichni mohli spokojeně pracovat 
a žít v míru. Zkuste odpustit jeden druhému, nezabíjejte se, a naopak si pomáhejte. 

Čest památce všem, kteří položili a pokládají své životy za naši svobodu a mír na celém světě.  
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