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POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ STŘED
CHCETE ZAŽÍT PŘEKVAPENÍ?  PŘIJĎTE ZA NÁMI NA ČUMENDU ...

POKUD MÁTE NĚKDY POCIT, ŽE JSOU VAŠE DĚTI JAKO Z JINÉ PLANETY A ČASTO NEVÍTE, O ČEM V SOUVISLOSTI 
SE ŠENOVSKOU ŠKOLOU MLUVÍ, TAK SE ZA NÁMI STAVTE. MY VE ŠKOLE SE NA VÁS BUDEME TĚŠIT V DEN 
ŠENOVSKÉHO JARMARKU 27. 8. 2022 V  ČASE 15 – 17 HOD. A  NEBOJTE, PŘEZŮVKY ANI ŽÁKAJDU 
POTŘEBOVAT NEBUDETE, ZATÍM …

ZO ČZS V ŠENOVĚ CHYSTÁ U PŘÍLEŽITOSTI ŠENOVSKÉHO JARMARKU ZAHRÁDKÁŘSKOU 
VÝSTAVU, KTERÁ SE BUDE KONAT DNE 27. 8. 2022 OD 12.00 DO 20.00 HOD. V BUDOVĚ ZŠ 
ŠENOV, RADNIČNÍ NÁMĚSTÍ.
OBRACÍME SE NA OBČANY, KTEŘÍ MAJÍ ZÁJEM VYSTAVIT SVÉ VÝPĚSTKY, OVOCE, ZELENINU, 
KVĚTINY, POPŘÍPADĚ DOPLŇKY DO ZAHRAD, NAPŘ. KERAMIKA, PROUTĚNÉ VÝROBKY ATD..........
PRODUKTY PROSÍM DORUČIT V PÁTEK 26. 8. 2022 OD 15.00 DO 16.00 HOD. DO BUDOVY ŠKOLY.    
DĚKUJEME.
VÝSTAVY SE TAKÉ ZÚČASTNÍ VČELAŘI A CITRUSÁŘI - MOŽNÝ PRODEJ JEJICH PRODUKTŮ.
VĚŘÍME, ŽE BUDE CO VYSTAVOVAT A TĚŠÍME SE NA VAŠI ÚČAST.

ZA VÝBOR ZO ČZS
LAMPART JAN - PŘEDSEDA ORGANIZACE

TEL. ČÍSLO: 739 930 376
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Rozloučili jsme se …
Vlastimil Najmon

Antonín Endal

Miroslav Břenek

Anežka Janošková

Marie Janoušková

Zuzana Kempná

Lumír Chlapek

Jan Damec

Nejmladší občánci města
Eliška Malejčíková Eliška Áčová

V měsíci srpnu 2022 oslaví významná životní jubilea tito šenovští občané:
BOŽENA BEDNÁŘOVÁ

ZDENĚK BLAŽEK

RADOMÍR FILIP

JOSEF GROCHOL

DANA GRYMOVÁ

ZDENĚK HANÁK

DANA HELLSTEINOVÁ

MARIE HRONCOVÁ

MARCELA ILLÁŠOVÁ

DANUŠE JAKUBÍKOVÁ

DUŠAN JURČÍK

MARTIN KALAFUT

ANEŽKA KIŠKOVÁ

DANUŠE KOBĚRSKÁ

VLASTIMIL KONEČNÝ

MARIE KOSŇOVSKÁ

HELENA KOVÁŘOVÁ

VĚRA KROBOTOVÁ

MIROSLAV KROČEK

VÁCLAV KUBOŠ

RICHARD LASÁK

KAREL LUPA

Tereza Koloničná

Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast.

V hlubokém zármutku oznamujeme všem
příbuzným, přátelům a známým,

že nás dne 21. 6. 2022 navždy opustila
Anežka Janošková.

S láskou vzpomíná dcera Světlana s rodinou.

Dne 11. 8. 2022 vzpomeneme
5. výročí úmrtí

pana Antonína Ševčíka.
S láskou a vděčností

vzpomíná celá rodina.

Dne 6. 8. 2022 vzpomeneme nedožitých 100 let 
pana Jana Rozbroje

a zároveň dne 16. 8. 2022 uplynulých 13 let od úmrtí
paní Jiřiny Rozbrojové.

S úctou a vděčností vzpomíná syn Vladimír.

Neplačte drazí, že odcházím spát, 
ten klid a mír mi přejte.

Jenom si na mne v srdci svém
pěknou vzpomínku zachovejte.

S bolestí v srdci oznamujeme, 
že nás dne 15. 7. 2022 opustil 

náš milovaný tatínek, dědeček, 
pradědeček, bratr, tchán, strýc a kamarád,

pan Jan Damec ze Šenova.
Nikdy nezapomeneme,

zarmoucená rodina.

V hlubokém zármutku oznamujeme všem 
příbuzným, přátelům a známým, že dne 

27. 6. 2022 zemřel po nemoci ve věku 66 let náš 
milovaný manžel, otec, tchán, dědeček a strýc,

pan Miroslav Břenek.
Za zarmoucenou rodinu manželka Zlata.

Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Dne 11. 8. 2022 uplyne 10 let,
kdy nás navždy opustil
pan Jaromír Kolář.

S láskou vzpomínají dcera Milada 
a syn Jiří s rodinami.

LUDMILA MIHÁLIKOVÁ

JOSEF MIKULENKA

ANNA NĚMCOVÁ

VĚRA PACNEROVÁ

JIŘÍ PEKÁREK

BRONISLAV PRYMUS

KVĚTOSLAVA PYTLOVÁ

VĚRA ROHOVSKÁ

IVANA RULIČKOVÁ

BOHUMILA SLÍVOVÁ

JARMILA SLOVÍKOVÁ

ZDENĚK STANICZEK

ZDENĚK SVRČINA

MILENA ŠEVČÍKOVÁ

ZDENKA ŠPILOVÁ

LIDMILA TICHÁ

ZDEŇKA URBANCOVÁ

OTAKAR VAŠEK

JOSEF ZAHRADNÍK

HELENA ZELENKOVÁ

K Vašemu významnému životnímu jubileu Vám přejeme hodně zdraví, rodinné pohody a spokojenosti.

Albert a Vincent Kovářovi
Jonáš Kyška Mariana Lampartová

K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.
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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

14. 6. Strážníci jeli prověřit oznámení o  ne-
povolené těžbě dřeva v  lese Bobčok. Osádka 
dodávky zde zpracovávala těžební zbytky. 
Vše povoleno příslušným revírníkem podniku 
Lesy ČR, s. p.  a  doloženo smlouvou o  těžbě 
dříví. 

14. 6. V areálu MŠ Lipová se konal dětský kar-
neval, kterého se účastnil větší počet osob 
a  vozidel. Strážníci v  místě usměrňovali pro-
voz a prostranství areálu Svazarmu posloužilo 
jako dočasné parkoviště. 

17. 6. Nevhodné místo k zaparkování zvolil ři-
dič vozidla, který zaparkoval přímo v prostoru 
zastávky na ulici Petřvaldská. Strážníci pak věc 
projednali s přestupcem.

18. 6. V jedné ze zahrad v části Podlesí si ne-
známí „výtečníci“ mimo jiné vyhlédli jednu 
součást z  podomácku vyrobeného vrátku, 
kterou chtěli patrně zpeněžit ve sběrných su-
rovinách. Vzhledem k velké váze ji po pár me-
trech zanechali svému osudu a  fyzicky zcela 
vyčerpaní pak odešli s  nepořízenou domů. 
Věci byly navráceny majiteli.

22. 6. V části Lapačka vběhla srna do jedné ze 
zahrad, až nakonec skončila v bazénu. Na po-
moc jí přispěchali sousedé a srnu vytáhli. Vy-
stresovaná srna pak v zahradě nějakou dobu 
odpočívala a až poté se vydala na další cestu.

22. 6. Na ulici Václavovická strážníci se služeb-
ním vozidlem zastavili spolu s  ostatními vo-
zidly před semaforem, kde zrovna svítila čer-
vená. Čekat na zelenou se nechtělo jednomu 
motorkáři, který stojící kolonu předjel, projel 
na červenou a pokračoval v jízdě. Strážníkům 
se motorkáře podařilo dostihnout. Za své jed-
nání se bude zpovídat před správním orgá-
nem. 

27. 6. V pozdních nočních hodinách na silnici 
I/11 ve  směru na  Ostravu na  odstavné ploše 
došlo ke vznícení suché trávy, kterou přivolaní 
hasiči uhasili.

1. 7. Na ulici Těšínská spadlá větev zůstala vi-
set na drátech elektrického vedení. O větev se 
postarali přivolaní hasiči.

1. 7. V  části Šimška mělo docházet k  rušení 
nočního klidu. Kontrolou místa bylo zjištěno, 
že hluk přichází z Ostravy, kde začal čtyřdenní 
festival Beats For Love.

2. 7. Kolem jedné hodiny v noci na ulici Václa-
vovická v  místě semaforů uvěznily tři spadlé 
stromy jedno vozidlo. Strážníci se na místě dali 
do díla a stromy částečně odstranili ze silnice 
s  pomocí dalších řidičů. Přivolaní hasiči poté 
zbylé části stromů za pomocí motorových pil 
odstranili. Silnice tak byla opět průjezdná.

9. 7. Alkohol není dobrý kamarád, o  tom se 
přesvědčil muž, kterého alkohol přemohl při 
cestě domů, usnul v  trávě na  ulici Dubová. 
Probudili jej až přivolaní strážníci. Muž tak 
skončil v péči rodinného příslušníka. 

19. 6. Hmyz umí potrápit, o tom se přesvěd-
čil jeden řidič, který se snažil z auta odehnat 
včelu a skončil s vozidlem v příkopě u Košťá-
lovského rybníku. Řidič vyvázl bez zranění. 
O vytažení vozidla se postarali hasiči. Věc šetří 
Policie ČR.

27. 6. Strážníci byli přivoláni k roji včel, který 
se usídlil v jedné ze zahrad. Na místo tak dora-
zil včelař, který se o roj postaral.
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PREVENCE – chovatelé zvířat
Upozorňujeme majitele zvířat převážně koček, 
aby si své mazlíčky více hlídali a sledovali své 
okolí. V měsíci červnu došlo k postřelení koč-
ky a následnému úmrtí. Nejedná se zdaleka o 
první případ v rámci ČR. Děje se tak i v jiných 
krajích.
Případem se tak zabývají kriminalisté Policie 
ČR pro podezření z  trestného činu týrání zví-
řat. 

Zbraň tak může použít jen na místech k tomu 
zákonem oprávněných. Při neoprávněném 
použití zbraně se vystavuje správnímu řízení 
nebo trestnímu stíhání.
V případě podezřelého jednání ve vašem okolí 
informujte ihned strážníky.

M. Kretek, velitel MP

 ČINNOST SAMOSPRÁVY
85. schůze rady města dne 
29.06.2022 m.j.:

 vzala na vědomí zprávy příspěvkových 
organizací Knihovna & Šenovské muze-
um a Mateřská škola Šenov

 vzala na vědomí výsledky veřej-
nosprávních kontrol příspěvkových or-
ganizací

 schválila rozpočtová opatření č. 16-
19/2022

 vzala na vědomí protokol o posouzení 
a hodnocení nabídek a rozhodla o uza-
vření kupní smlouvy na akci „Pořízení 
dopravního automobilu DA“ se společ-
ností EMBEFOR s.r.o., Praha, která před-
ložila nejvýhodnější nabídku a splnila 
veškeré požadavky

tajem.

Město Šenov předalo do užívání multifunkční sportoviště v areálu SK Lapačka

VÝZVA K ÚPRAVĚ ZELENĚ

Vyzýváme vlastníky pozemků nebo oso-
by, které jej užívají z jiného právního dů-
vodu (např. pachtýře, nájemce) k úpravě 
zeleně vyrůstající z  jejich pozemků tak, 
aby nebránila průchodu chodníkem, 
průjezdu vozovkou, nezastiňovala do-
pravní značení či označení ulic a  ne-
zhoršovala rozhledové poměry.
 
Jedná se i  o  soukromé příjezdové ces-
ty, kde zajíždí svozová technika odpadu, 
např. na ulici Březová. Dalšími problema-
tickými místy jsou ulice K Hájence, Čalou-
nická, Kolmá, Pod Čechem, Světlá, K Trati, 
chodník spojující ulice U Školky a Těšínská 
a mnoho dalších.

Začátkem července bylo předáno do užívání 
nové sportoviště na Lapačce. Šlo především o 
rekonstrukci již nevyhovující části areálu, který 
bude sloužit jak dětem, tak dospělým k pestré 
škále sportovních aktivit.

1. Víceúčelová hrací plocha s  tartanovým 
povrchem a dřevěnými mantinely, kde lze 
v  létě hrát mini kopanou, volejbal, nohej-
bal, florbal a v zimě lze na povrchu udělat 
v  případě příznivých klimatických podmí-
nek led. Toto hřiště je otevřeno široké veřej-
nosti bez omezení v době od 8:00 do 20:00.

2. Multifunkční hřiště s umělou trávou, kte-
ré lze využít např. na tenis, nohejbal, fotbal, 
volejbal. Vstup na toto hřiště je třeba rezer-
vovat u správce na tel. čísle 776 652 552.

3. Streetballové hřiště volně přístupné.

Na obou prvně jmenovaných hřištích platí zá-
kaz jízdy na kole, kolečkových bruslích, kolo-
běžkách atd., dle podmínek uvedených v pro-
vozním řádu.
Nové hřiště, ale také zbývající část areálu je 
monitorována kamerovým systémem městské 
policie, aby nám všem areál sloužil co nejdéle.
A nyní si jen přát, ať je moderní areál využíván 
širokou veřejností co nejvíce.

Ing. Tomáš Holuša, místostarosta

Případný střelec se tak vystavuje vážným pro-
blémům. Plynová zbraň (vzduchovka) patří 
do kategorie zbraní D a C-I dle ráže. Její vlast-
ník se tak musí řídit zákonem č.119/2002 Sb., 
o zbraních a střelivu. Není potřeba vlastnit 
zbrojní průkaz, jen splnit požadovaný věk. Po-
zor, pro kategorii zbraní C-I platí, že vlastník ji 
musí od nabytí nebo převodu do 10 pracov-
ních dnů ohlásit na příslušný útvar policie. 
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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. 

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.
Nosnost plastové nádoby na bio odpad (hnědá) o velikosti 
240 l je dle výrobce 96 kg. 

Nádoby nesmí být přetěžovány (odpad v nich jakkoli hutněn). 
Za případné poškození nádoby v souvislosti s jejím přetížením 
nepřebírá svozová firma ani město Šenov zodpovědnost.
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MěPOS, příspěvková organizace – provozovatel vodovodů a kanalizací, se sídlem: Zámecká 27, 739 34 Šenov, IČ: 005 62 238, DIČ: CZ00562238, za-
psaná 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 2. a 3. září 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 vodo-
měru, 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. září 2022 (čtvrtletní odečet). Po tomto datu již odečty nebudou prováděny a každé 
neodečtené odběrné místo bude považováno za neměřené.

MěPOS, příspěvková organizace, čj. 131/Pa/2022 z 15.6.2022

Oprava budovy 
ZUŠ
Každé letní prázdniny se opra-
vuje některá ze školních budov. 
Po mateřské a základní škole do-
šlo i  na  budovu základní umě-
lecké školy. Zateplování objek-
tu si vyžádalo i  úpravu střešní 
konstrukce. K objektu bude při-
staven i  výtah. Práce probíhají 
v  souladu se schváleným har-
monogramem prací. 

Ing. Jan Blažek, starosta
foto 

Neděle 28. 8. 2022

Program

8.30 Slavnostní bohoslužba

11.00 Vernisáž obrazů

12.00 Společný oběd

14.00 Těšínské divadlo:  
Noemova archa

Pohoštění, posezení ...

240. výročí založení 
evangelického kostela
v Bludovicích

12. 8. 2022 to bude 50 let,
kdy si řekli své ano

Zdeňka 
Molínková 

a Václav 
Římánek

K výročí přejí všechno nejlepší
dcery Jana, Věra a syn Aleš s rodinami,

vnoučata a pravnoučata.
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MĚSTO ŠENOV ZVE K NÁVŠTĚVĚ PŘEDSTAVENÍ 

„Miroslav Donutil – Na kus řeči“ 
 
 

RESTAURACE 
HORAKŮVKA 7. 9. 

 
 2022 

o d  1 9 . 0 0  h o d .  

      Vstupné: 350 Kč  
     Předprodej: od 8. 8. 2022 - podatelna MěÚ Šenov 
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BURGER FESTIVAL 

LETNÍ KINO   
DENÍČEK MODERNÍHO FOTRA

 

Sportovní klub Lapačka připravuje 
10. ročník soutěže ve vaření 

kotlíkového guláše.  

termín: 10. 9. 2022 
kde: areál SK Lapačka, Šenov 
zahájení vaření: 13:00 h 
ukončení vaření: 16:30 h 
 

Složte si svůj tým kamarádů / přátel  

a přihlaste se na sklapacka@seznam.cz.  

Bližší podmínky pro týmy budou uveřejněny koncem 

srpna 2022 na www.sklapacka.cz 
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SPORT
Oslavy 50let šenovského volejbalu

Sokolové - senioři ve Velkých Karlovicích, Čartáku, Soláni a Raťkově

Poslední červnovou sobotu se sešli bývali i současní hráči volejbalu, 
aby si připomenuli a srovnali své začátky a podmínky, za kterých se 
sportovalo tenkrát a nyní. Setkání se zúčastnili i naši první trenéři Milan 
Krasula a Tomáš Tvardek, stejně jako žijící zakládající členové oddílu, 
tenkrát ještě odbíjené. Tréninky a zápasy na škvárovém hřišti si dnešní 

Dne 26. května 2022 brzy ráno odjížděl au-
tobus naložený sokolskými seniory směrem 
k Hostýnsko – Vsetínské pahorkatině. 
První naše zastávka byla Hutisko - Solanec 
u  památníku Charloty Masarykové, kde jsme 

uctili její památku položením kytice. Odhale-
ní památníku proběhlo v  roce 1923 za účasti 
předních představitelek ženského hnutí, u je-
hož zrodu stála, a to po skončení VIII. všesokol-
ského sletu, aby mohli navštívit Valašsko a Hu-

mládež dokáže stěží představit, když jsou k dispozici tělocvičny nebo 
hřiště s umělým povrchem. My jsme měli radost z pohybu a každého 
bodu, který jsme získali. Poděkování za organizaci akce patří Pavlu Dě-
dicovi a rodině Valové. 

Zapsal: Jan Blažek, bývalý hráč, trenér a rozhodčí

tisko četní hosté sletu, včetně návštěvníků ze 
zahraničí. 
Soláni se také někdy přezdívá „vrch umělců“. 
V hospodě Čarták, dnes horském hotelu, jsme 
si pochutnali na  ranním kafíčku a  někteří se 
vydali k vrcholu Soláně, pokochat se neopako-
vatelnými výhledy na pohoří Javorníků s jeho 
vrcholy, Velký Javorník, Stratenec až po Malou 
a Velkou Fatru.
Dalším naším zastavením byla galerie dře-
věných soch od  místních valašských řezbářů 
v Pustkovci.
Ve Velkých Karlovicích jsme navštívili Karlov-
ské muzeum a Dřevěný barokní kostel Panny 
Marie Sněžné, založen v roce 1754.
Posledním naším zastavením byl soubor lido-
vých staveb v  Raťkově. Neobvykle rozsáhlý 
soubor původních dřevěných staveb na  jed-
nom místě. Byly postaveny rodem Orságů 
v 18. století.

Za  krásný zážitek děkujeme sluníčku, které 
nás provázelo celý den a za dochvilnost všech 
účastníků.
Především děkujeme za finanční příspěvek Tě-
locvičné jednotě Sokol Šenov a městu Šenov.

Libuše Slívová.
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ZŠ INFORMUJE
PROJEKTOVÝ DEN “ROBOKÓD”

Projekt o sopkách
Žáci z 9. D si připravili v hodinách přírodopi-
su projekt o sopkách. Přece jenom jsou starší 
než my a ví toho více. Přišli jsme do krásně vy-
zdobené třídy, první skupina měla sopku typu 
Caldera. Dozvěděli jsme se, že kráter sopky je 
vyplněný vodou. U všech typů sopek byl i mo-
del sopky.

Nejvíce mě zaujal sypaný kužel – nejen, že se 
dobře pamatuje, ale je to druh, o kterém jsem 
ještě nikdy neslyšela. Další byla podmořská 
sopka, která se schovává pod vodou. Poslední 
dvě byly zvláštní, buď to byla nebezpečná sop-
ka stratovulkán nebo ta, která vypadala jako 
štít od rytíře. Klukům se tyto dvě líbily nejvíce, 
protože u nich byly pokusy. Když se pokus po-
vedl, tak se zatleskalo jako v divadle.

Barunka Valová 5. A

V červnu proběhlo společné setkání dětí naší 
partnerské polské školy a vybraných žáků os-
mého ročníku. V rámci projektového dne, kte-
rý připravili učitelé druhého stupně naší školy, 
se polské děti ve spolupráci s těmi českými 
seznámily s novými moderními pomůckami, 

jež v rámci projektu naše škola využívá. Po 
krátkém přivítání našich polských partnerů se 
jednotlivé skupiny žáků vydaly společně plnit 
úkoly související s rozvojem polytechnického 
vzdělávání, robotizace a algoritmizace. Žáci 
si vyzkoušeli orientaci a kooperaci ve virtuál-
ním prostředí prostřednictvím VR brýlí Oculus. 
Společně programovali pohyb robotů a v pro-
středí Scratch si vytvořili vlastní hru. (viz níže)
V závěru dne se pokusili prostřednictvím 
technické stavebnice Fischertechnik sestrojit 
funkční mechanickou převodovku, na níž de-
monstrovali princip převodu ozubených kol 
a rozvíjeli tak svou technickou a prostorovou 
představivost.
Naše společné setkání bylo pro všechny zú-
častněné nevšední příležitostí poznat jinou 
kulturu a prolomit tak jazykovou bariéru oby-

vatel společného regionu žijících v rozdílných 
státech.
Za organizační tým projektového dne děkuji 
všem zúčastněným.

Mgr. Tomáš Huťka

Prales Mionší
V červnu jsme se rozhodli opustit školní lavice a vydat se do pralesa. Ne do toho, který se vám 
jako první vybaví, plného papoušků, jaguárů a lián, ale do pralesa u nás, v Beskydech. Po cestě 
strávené ve vlacích a autobuse jsme se setkali s naším průvodcem, se kterým jsme se vydali do 
hor. V pralese nás přivítaly obrovské staré stromy a příroda, do které člověk nezasahuje. Byla to 
moc krásná procházka.

Terezka Haladová z 9. A

Prevence není nikdy dost…také v červnu navštívil lektor společnosti e-Duha žáky našich šes-
tých tříd a společně diskutovali na téma kyberšikany. V bloku 90 minut byl prostor na infor-
mace a konkrétní příklady ze života. Žáci si tak mohli uvědomit i tu negativní stranu moder-
ních technologií.
Pro žáky 7. D byl připraven program s názvem Fake news. Žáky zajímalo, jak ověřovat pravdi-
vost internetových zpráv a besedu hodnotili  jako užitečnou a vedoucí k zamyšlení.
Panu Hanákovi za tyto besedy děkujeme.

Mgr. Fukalová Lenka
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Kurz pro začátečníky
Kynologický klub 
Šenov pořádá od 
4.  9.  2022 podzimní 
Kurz pro začátečníky. 
Kurz bude probíhat 3 
měsíce každou neděli 
od 8  hodin.

Kurz je zaměřen na základní poslušnost a bu-
dování dobrého vztahu mezi psem a jeho pso-
vodem. 
Podmínkou přijetí do kurzu je řádné přihláše-
ní, tři základní očkování štěněte, pro štěňata 
starší 6. měsíců je nutné i očkování vztekliny. 
Počet účastníků kurzu je omezen. 
Váš zájem prosím sdělte na emailovou adresu 
katrilien@seznam.cz nebo osobně na našem 
cvičišti každou neděli od 9. – 11. hodin. 

  Těší se tým psovodů ZKO Šenov.

Šenovská tlapka

Kynologický klub Šenov srdečně zve příznivce a milovníky všech pejsků na 14. ročník tradiční 
výstavy kříženců, psů bez PP a psů s PP. Výstava se uskuteční v sobotu 13. srpna  2022 od 9. hodin. 
Místo konání je areál ZKO Šenov, které se nachází vedle vlakové zastávky Šenov. 
Jako každý rok se můžete těšit na krásné poháry a ceny, bohaté občerstvení, soutěže, tombolu, 
skvělou zábavu, ale především na krásné pejsky všech velikostí, zbarvení, křížence i plemena!

Těší se členové ZKO Šenov! 
 

Losovací aktiv MěFS Ostrava
Dne 12. 7. se v  17 hodin konal v  sídle MěFS 
Ostrava losovací aktiv. Po vyhodnocení sou-
těžního ročníku 2022/2023 bylo provedeno 
rozlosování soutěží nového soutěžního roč-
níku a poté následovalo předání pohárů pro 
nejlepší týmy v jednotlivých kategoriích a také 
předání individuálních ocenění pro nejlepší 
střelce. Zástupce klubu SK Šenov převzal z ru-
kou předsedy svazu pana Viščora a sekretáře 
svazu pana Trigase pohár za 1. místo (obr. 1) 
v kategorii MěFS starší žáci (trenér M. Pittner), 
což je pro klub obrovský úspěch a velmi si ho 
ceníme. Také nás potěšilo, že ocenění pro nej-
lepšího střelce v kategorii ml. žáci získali Alex 
Ulík s 50 góly a v kategorii st. žáci Lukáš Koziel 
se 75 góly (obr. 2). Oběma gratulujeme!!!

Letní fotbalové kempy
Také letos klub SK Šenov připravil během 
prázdnin dva fotbalové kempy. Na všechny 
účastníky čekají fotbalové hry, zajímavá tré-
ninková cvičení, fotbálek a spousta další zá-
bavy. Fotbalové kempy se uskuteční na hřišti 
SK Šenov pod vedením trenérů a asistentů. 
Děkujeme městu Šenov za finanční podporu 
letních fotbalových kempů a především celé-
ho mládežnického fotbalu. 
18. – 22. 7. kemp č. 1 (organizuje M. Pittner, asi-
stent J. Šlachta)
15. – 19. 8. kemp č. 2 (organizuje M. Pittner, asi-
stent J. Sedlařík)

Letní příprava na podzimní sezónu 
V  srpnu začne letní příprava všech týmů SK 
Šenov. Nejdříve začal tým starších žáků. Čeká 
je velká změna, tým se připravuje na hru na 
velkém hřišti 10+1, což bude pro hráče nároč-
né po herní i fyzické stránce. Trenér M. Klimša 
klukům naordinoval na červenec individuální 
tréninkový plán (běh, posilování) a od začátku 
srpna začne s herní a taktickou přípravou. Fa-
noušci se mohou v sezóně 2022/2023 těšit na 
zápasy 6 týmů SK Šenov v těchto kategoriích 
-  U9, U11, mladší žáci, starší žáci, starší dorost 
a muži.

Setkání rodin
OREL Jednota Šenov ve spolupráci s MO KDU – 
ČSL uskutečnili v neděli 19. června 2022 v are-
álu Sportovního klubu Lapačka setkání lidí 
dobré vůle – „DEN RODIN“.  
Mimo atrakce – trampolína, skákací hrad - byly 
pro děti připraveny soutěže, které připravila 
ses. Z. Cygoňová s kolektivem.  
Letos byl součástí programu i  turnaj v  pe-
tanque pro všechny zájemce, který se hrál 
na  čtyřech vytyčených hřištích za  dohledu 
a  rozhodování 4 členů z  PAK pod vedením 
p. Fr. Fajmona.  Po možném tréninku nakonec 
ve vlastní soutěži nejlépe zahráli a byly oceně-
ny kolektivy ve složení:

1) Radek Stavinoha, Jiří Revenda 
2) Věra Guňková, Václav Guňka
3) Jarmila Spratková, Otakar Spratek

Setkání se zúčastnil i poslanec Parlamentu ČR 
br. Ing.  Jiří Carbol s  manželkou a  asistentem, 
který rovněž odměnil soutěžící děti, za což mu 
děkujeme. 
Rovněž děkujeme PAK Albrechtice za  spolu-
práci při organizaci turnaje. 
Všechny zúčastněné děti nakonec mimo ceny 
obdržely nanuky.
Počasí nám přálo, a  tak jsme od  grilu a  zná-
mých odcházeli až ve večerních hodinách a tě-
šíme se na setkání na dalších našich akcích.

Za Orel Šenov Jan Revenda

1 2

SK ŠENOV
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Začalo léto a naše tábory s ním. V době psaní 
článku jsou některé oddíly na táboře, někte-
ré už doma a některým dobrodružství teprve 
začne. Jak to s nimi vypadá?
Číslo 1 na  našem středisku nosí ve  jméně 
oddíl Agentů, který se vydal v prvních dvou 
červencových týdnech na  tábor na  louku 
poblíž Luboměře. Z  kluků se tady stali stře-
dověcí rytíři bojující za  spravedlnost. Tábor 
byl výjimečný tím, že s sebou kluci měli kola 
a vydali se na několik cyklovýletů do okolí. Při 
jednom i zmokli, ale nebojte, v táboře všech-
no zase usušili. 
2. holčičí oddíl Elmano tráví na  táboře dru-
hou půlku července a  taky si užívají klidu 
u potoka na stejné louce, jako Agenti.

Ve středu 23. února jsem ještě poslední den učil 
na Ukrajině ve Lvově v Centru dětí a mládeže 
Haličina učitelé volného času tanec a choreo-
grafii. Během pracovního týdne jsme naplá-
novali mezinárodní letní taneční školu u  nás, 
mezinárodní koncerty k 30. výročí Palas dance 
a mezinárodní festival v Chorvatsku. Ve čtvrtek 
ráno jsem se dozvěděl, že se již domů nedosta-
nu. Začala válka. Za těžkých podmínek jsem se 
snažil vrátit se do Čech. Sirény od rána houkaly, 
nešlo již platit kartou, pouze hotovostí, lékár-
ny, benzínky, bankomaty byly v  obležení, ale 
ve vší disciplíně. S ředitelem centra dětí Yaro-
slavem Leskivem jsme se snažili najít nějakou 
dopravu na hranice a za ně. Po osmi hodinách 
snažení se mi podařilo dostat do  autobusu 
z Kyjeva do Katowic. Za hranice jsem se dostal 
po  dalších 20 hodinách. Přede mnou hranice 
zavřeli a přišel rozkaz prezidenta – žádný muž 
od 18 do 60 let nesmí opustit Ukrajinu. Všichni 

chlapi museli vystoupit 
pod pohrůžkou ozbro-
jených sil. Děti a  man-
želky a  babičky plakaly. 
Byl to otřesný zážitek. 
Dnes bych tento proži-
tek přál hodně Čechům. 
Hned po  příjezdu jsem 
začal organizovat po-
moc pro Ukrajinu. Za tý-
den po  začátku války 
mi přijely děti, matky 
a  babičky z  Ukrajiny 
z  Pokrovska, Mariopolu 
a dalších měst Doněcké 

oblasti. Společně s ředitelem ZŠ a SŠ, Školní 2 
v  Havířově Lubošem Justem a  ekonomickým 
ředitelem Milanem Kovalčíkem jsme připra-
vili pro ně to nejlepší, co jsme mohli. Za  tři 
týdny začaly děti chodit do  školy a  matkám 
jsme zajistili práci. Nejtěžší byl začátek. Zajis-
tit vše k  ubytování, hygienu a  jídlo. Spoustu 
lidí pomohlo. Nejtěžší bylo přijímat pomoc 
od postižených lidí, kteří byli třeba i bez noh, 
nebo mongoloidi. Ale ti věděli velice dobře, 
co dělají a proč. Nemůžu poděkovat všem, ale 
především chci za  pomoc poděkovat Miladě 
Krutové, která mi dobrovolně učila češtinu. 
Knihovně a muzeu Šenov za pomoc při orga-
nizování vzdělávání a  programu, Šenovským 
skautům za  pomoc při organizování volného 
času a paní doktorce Mařádkové za fantastic-
kou zdravotní pomoc. Děkuji vám všem. Díky 
studentům Kyjevské konzervatoře, kteří utekli 
přímo ze školy za  mnou, jsme zorganizovali 

PALAS DANCE INFORMUJE

4. skautský oddíl je smíšený a tráví na táboře 
dokonce tři týdny na začátku července. Letos 
se příjezdem na  louku v  Čeladné z  dětí sta-
li žlutomodří mimoni. Začátkem tábora sice 
pršelo, ale skaut je nepromokavý a  navíc už 
to vypadá na  sluníčkový zbytek měsíce. Čís-
lo 11 patří oddílu starších kluků ENTER, kteří 
se rozhodli svůj tábor prožít netradičně a  jet 
na vodu. Vydali se z kempu Stvořidla po řece 
Sázavě až do Čerčan na kanoích. Nebylo to bez 
patálií a jeden den jim na jídlo vyšly jenom dvě 
hrušky, ale nic si z toho nedělali a s úsměvem 
na tváři už dorazili domů.
Tím by většinou byl výčet našich táborů hotov, 
ale letos se těšíme ještě na  tábor roverského 
kmene - oddílu, kde se schází všichni skau-

ti nad 15 let z  celého střediska. Je to místo, 
kde se vedoucí stmelují a hrají si, místo, kde si 
užijí toho programu, který většinou chystají. 
Bude to novinka, takže očekáváme zádrhely, 
ale pevně věříme, že se domů budeme vracet 
nabití energií a novými zážitky. 
Sečteno a  podtrženo, léto si moc užíváme 
a  jsme rádi, že ho můžeme aspoň částečně 
strávit v  lese s  kamarády. Teď už se akorát 
těšíme na Jarmark, kde nás najdete u  lezec-
ké stěny na Staré škole a taky na září, kterým 
začne další skautský rok.

Za skautské středisko Šenov Pipi
mediální zpravodaj

12 koncertů, díky kterým jsme získali finanční 
pomoc pro celou naši skupinu. Taneční škola 
Palas dance má hlavní organizační záštitu nad 
celou skupinou 60 Ukrajinských dětí s matka-
mi. Nyní učím přes projekt www.vitejvcesku.cz 
děti z Havířova, Šenova a okolí česky a sezna-
muji je s historií, společenským životem, kultu-
rou, sportem. O akci je velký zájem.
To nejhorší s  organizací máme již za  sebou. 
Proto si vás dovoluji pozvat do našich taneč-
ních kurzů od  září 2022. Hlavní bude opět 
šňůra mezinárodních tanečních koncertů k 30. 
výročí taneční školy Palas dance . Koncertů se 
zůčastní také soubory ze Lvova – jak taneční, 
tak také banduristi, které jste již měli
možnost vidět. Termín hlavního koncertu pro 
veřejnost je čtvrtek 6. 10. od 19 hodin v Šeno-
vě na Horakůvce. Srdečně vás všechny zveme 
na nezapomenutelný zážitek.
Na telefonu 702 914 717 si můžete rezervovat 
všechny akce.

Těším se na vás, předseda spolku
 Palas dance Josef Macura.
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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

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

BARBER & KADEŘNÍK

Prokop Pavlásek

ostříhám, oholím, nabarvím, 
vyfoukám, poradím
Zkusíte to se mnou?  Budu rád.
 
tel. 721 811 219   tel. 721 811 219   
www.barberprokop.eu
Šenov a okolí - domluvíme se, 
přijedu k Vám až domů v hodinu, která Vám 
bude vyhovovat

Začátek v 18 hod. vstup ZDARMA,
možnost zakoupení místenky 100 Kč 

drobné pohoštění k místence
Kontakt: 603 53 00 68
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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

Frézování komínů
Vložkování komínů
Kontroly a čištění
spalinových cest

www.kominictvi-lukovsky.cz

Tel.: 602 930 888

Výzva - chtěl bych touto výzvou požádat občany, 
zdali někdo nespatřil ve víkendové dny 1. 7. – 3. 7. na ulici 
Těšínská směrem ze Šenova na Ostravu v zatáčce před Ještěrkou 
podezřelé osoby ničící dopravní označení.
Děkuji. Tel. 602 774 399.
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Sponzoři:

Město Šenov pořádá

ŠENOVSKÝ JARMARKŠENOVSKÝ JARMARK
27. srpna 2022

• veteráni Old Fiat Club, z.s. + místní veteranisté
 - 13:30 h až 14:00 h  příjezd
 - 14:00 h až 16:00 h  představení automobilů       
 - 16:05 h až 16:20 h  spanilá jízda Šenovem trasa: odjezd ze Staré školy a dále pak 
 Kostelní, Obecní, Kaštanová, Petřvaldská, V Družstvu, Nová, Pod Šodkem, Těšínská, 
 kruhový objezd v Havířově, Těšínská, Pod Školou, Na Sedlácích, K Insuli, Obecní, 
 Stará škola
• výstava Modely automobilů, které změnily svět  - vernisáž od 14 h
• výstava František Vrobel a „jeho“ spisovatelé  - vernisáž od 14 h
• výstava portrétů Skrbenských v evangelické kapli Na Sedlácích - od 14:00 h do 18:00 h
• lezecká stěna pod dohledem šenovských skautů

Parkoviště u ZUŠ:ZŠ Šenov střed: Hasičská zbrojnice:

VSTUP ZDARMA

VLASTA HORVÁTH

JIŘÍ SCHELINGER REVIVAL

GOLDEN HITS

             
LEONA MACHÁLKOVÁ

KLAUNSKÁ SHOW

Moderuje: Tereza Pu�erová

14:00 – 14:45 h - KLAUNSKÁ SHOW

14:45 – 15:00 h - ZAHÁJENÍ JARMARKU

15:00 – 16:00 h - VLASTA HORVÁTH

16:20 – 17:20 h - JIŘÍ SCHELINGER REVIVAL

17:40 – 18:40 h  - LEONA MACHÁLKOVÁ

19:20 – 20:20 h - CITRON

21:00 – 01:00 h - GOLDEN HITS

Hlavní program:Hlavní program:
Doprovodný program:Doprovodný program:

Parkoviště u ZUŠ:
• pouťové atrakce

ZŠ Šenov střed:
• výstava šenovských
 zahrádkářů a včelařů
• prohlídka školy 

Hasičská zbrojnice:
• ukázka techniky
 šenovských hasičů

Knihovna & Šenovské muzeum (ul. Kostelní č. p. 128):Knihovna & Šenovské muzeum (ul. Kostelní č. p. 128):


