Přivítání našich prvňáčků
Ve čtvrtek 1. září se uskutečnilo za účasti vedení města, vedení školy a třídních učitelů slavnostní přivítání prvňáčků naší školy
ve společenském sále restaurace Na Horakůvce.
Kluci a holčičky se zvědavostí, natěšením, někteří trochu i s obavami přicházeli ráno se svými rodiči i prarodiči na tuto slavnost. Jako
první přivítala rodiče s dětmi paní ředitelka školy Naděžda Pavlisková. Hudební vystoupení si připravili loňští prvňáčci, poté pronesl
svá slova pan starosta města Jan Blažek. Pak už si své prvňáčky začali zvát k sobě třídní učitelé. Při přivítání nechyběli ani žáci devátých tříd. Drobné dárky pro nejmladší děti naší školy věnovalo město i škola. A na závěr nechybělo ani fotografování pro upomínku
na první školní den.
Všem prvňáčkům přejeme hodně krásných zážitků ve škole a také mnoho úspěchů na jejich dlouhé cestě za poznáním.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Nejmladší občánci města
Marek Šumský

Kamil Maceček

Dne 21.10.2022 oslaví naši drazí rodiče

Ludmila a Václav Fukalovi

ze Šenova 55 let společného života.
Do dalších společných let života
jim přejeme mnoho lásky, štěstí a zdraví.
Děti, vnoučata a pravnoučata.

Marek Potěšil

Lada Vrbová
Amálie Polová
K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

V měsíci říjnu 2022 oslaví významná životní jubilea tito šenovští občané:
JAN BLAŽEK

MARIE KROČKOVÁ

MÁRIA SIRYOVÁ

JAROMÍR URBANEC

DAGMAR BUDINOVÁ

ELIŠKA KŘÍŽKOVÁ

CECILIE SKLENÁŘOVÁ

JANA VAŠÍČKOVÁ

FRANTIŠEK DOBEŠ

LUDMILA LIPINOVÁ

OTO SLONKA

FRANTIŠEK VÁCLAVEK

JAROMÍR FAJKOŠ

VĚRA MACEČKOVÁ

ZDENĚK SVOBODA

PETR VLČEK

SOŇA HANÁKOVÁ

MARCELA MILATOVÁ

DANUŠE ŠEREDOVÁ

ZDEŇKA VOJTASÍKOVÁ

MARIE HAVLÍKOVÁ

MAGDA PŘÍVAROVÁ

ZUZANA ŠIMOVÁ

ZDEŇKA VRBOVÁ

FRANTIŠKA JASIOKOVÁ

DANUŠE RYŠKOVÁ

MÁRIA TYMČÍKOVÁ

Člověk, který si zaslouží
jméno dobrý je ten,
jehož myšlenky a práce
jsou věnovány spíše jiným
než jemu samému.

Dne 24.10.2022 vzpomeneme
2. smutné výročí, kdy nás nečekaně opustil

pan Radovan Přeček.

S láskou vzpomínají manželka Jana
a děti s rodinami.

Dne 15.07.2022 jsme si připomněli
nedožité 90. narozeniny

pana Ing. Josefa Pastrňáka,

Rozloučili jsme se …

rodáka ze Šenova.
Zároveň dne 26.10.2022 vzpomeneme
15. výročí jeho úmrtí.
S úctou a láskou vzpomínají
manželka Marie a dcera Jana s rodinou.

Viera Bauerová

Miroslav Blažek

Anna Škatulová

Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast.

ČINNOST SAMOSPRÁVY
88. schůze rady města dne 15.08.2022 m.j.:


schválila uzavření Dodatku č. 10 k Dohodě o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků kanalizací provozně souvisejících mezi SmVaK Ostrava a.s. a městem Šenov

a odvolala z funkcí jejich předsedy, členy a zapisovatele, to vše
ke dni 15.09.2022

91. schůze rady města dne 02.09.2022 m.j.:


89. schůze rady města dne 25.08.2022 m.j.:


schválila uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku podlimitní „Rekonstrukce ZUŠ Viléma Wünsche, Šenov“
mezi městem Šenov a společností KAMI PROFIT s.r.o.

90. schůze rady města dne 30.08.2022 m.j.:

26. zasedání zastupitelstva města dne
13.09.2022 m.j.:


vzala na vědomí Výroční zprávu Základní umělecké školy Viléma Wünsche za školní rok 2021/2022

vzalo na vědomí zprávu komise dopravní, komise rozvoje
města a ŽP, komise kulturní a komise sociální a volnočasové



schválilo pořízení Změny č. 2 Územního plánu Šenov



schválila rozpočtová opatření č. 28 – 29/2022



schválilo rozpočtová opatření č. 26, 27, 31/2022



schválila časový harmonogram projednávání rozpočtu města
a metodiku tvorbu návrhu rozpočtu na rok 2023



určilo závazné ukazatele rozpočtu na rok 2023

doporučila zařazení obnovy kostela Prozřetelnosti Boží v Šenově do Programu záchrany architektonického dědictví MK
ČR pro rok 2023





vzalo na vědomí Studii optimalizace nakládání s komunálními
odpady na území města Šenov



schválilo Strategii bezpečnosti provozu na pozemních komunikacích ve městě Šenov
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souhlasila s předložením projektových záměrů pro Základní
školu Šenov, Mateřskou školu Šenov a Základní uměleckou
školu Viléma Wünsche, příspěvkové organizace

zrušila komisi kulturní, komisi sociální a volnočasovou, komisi dopravní, komisi rozvoje města a ŽP a komisi bezpečnosti

tajem.
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ZE ZÁPISU O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŠENOV
Počet voličů v seznamu voličů a jejich dodatků:

5 288

Počet vydaných úředních obálek:

2 537

Počet odevzdaných úředních obálek:

2 532

Volební účast v %:

47,98

Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva
Pořadí
zvolení

Jméno a příjmení

Věk

Pořadí
na HL

Počet
hlasů

Volební strana č. 1 – Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
1.

Stanislav Kroček

42

1.

359

2.

Roman Hellstein

43

2.

286

Volební strana č. 3 – KDU-ČSL
1.

Štěpán Pinkava

66

2.

484

2.

Jiří Spratek

43

1.

402

3.

Jan Kuchař

46

8.

353

68

2.

275

Volební strana č. 4 – Za lepší Šenov
1.

Antonín Ševčík

Volební strana č. 5 – Sdružení nezávislých kandidátů Šenov
1.

Martin Vaculík

49

1.

734

2.

Josef Kopecký

54

6.

718

3.

Jan Blažek

64

2.

694

4.

Tomáš Spratek

52

4.

639

5.

Andrea Liolia

37

3.

597

Volební strana č. 6 – ANO 2011
1.

Tomáš Holuša

45

1.

837

2.

Michaela Javorková

46

5.

707

3.

Renáta Revendová

50

2.

690

4.

David Smelik

45

3.

621

5.

Arnošt Hradil

66

4.

646

47

1.

291

Volební strana č. 7 – SPOLEČNĚ pro Šenov
1.

Martin Stolář

Výsledky jednotlivých volebních stran:

Poř. č.
1
2
3
4
5
6
7
8

Volební strana
ANO 2011
SNK Šenov
KDU-ČSL
Svoboda a přímá demokracie (SPD)
SPOLEČNĚ pro Šenov
Za lepší Šenov
SNK Ženy pro Šenov
Komunistická strana Čech a Moravy

Počet hlasů

Podíl v %

10 057
9 685
5 287
4 394
3 072
2 768
1 699
1 416

26,20
25,23
13,77
11,44
8,00
7,21
5,78
3,68

Pořadí ostatních kandidátů, výsledky voleb v jednotlivých volebních okrscích města Šenov naleznete na webových stránkách Českého statistického
úřadu https://www.volby.cz.

SO/Preinová
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INFORMACE – ZPRAVODAJSTVÍ
MP Šenov:
604 128 113
Policie ČR:
604 127 288
Tísňová linka: 156, 158
E-mail: mpolicie@mesto-senov.cz
18. 8. V nočních hodinách kolem desáté hodiny strážníci zjistili na ulici Těšínská neosvětleného cyklistu. Cyklista byl hlídkou zastaven
a na místě vyřešen. O několik minut později
na kruhovém objezdu strážníci spatřili dalšího
neosvětleného cyklistu, který, jak se následně
ukázalo, řídil v podnapilém stavu. Dechová
zkouška vykázala hodnotu 2,44 promile alkoholu. Věc byla strážníky oznámena příslušnému správnímu orgánu.

22. 8. Na ulici Petřvaldská odmítl se zdravotníky spolupracovat muž, který trpěl psychickými problémy a choval se agresivně. Strážníci
tak osádce RZS nakonec ještě asistovali při
převozu muže do nemocnice v Havířově.
26. 8. Vlna veder, zanedbaný pitný režim a
nízký tlak způsobily kolaps seniora, který se
při nekontrolovaném pádu na zem zranil. Všímavý svědek na místo přivolal strážníky, kteří
poskytli seniorovi první pomoc a předali jej
do péče přivolaným zdravotníkům.

19. 8. Dva neznámí „pobertové“ při cestě
domů na ulici Frýdecká kolem půl desáté večerní se rozhodli pro netradiční zábavu. Vytáhli kanálový poklop z chodníku, který odložili na ulici a z místa poté utekli. Naštěstí vše
dobře dopadlo, poklop byl dán zpět na své
místo.

4. 9. Na ulici K Trati strážníci zasahovali u intoxikované osoby, která odmítala se zdravotníky spolupracovat, a navíc měla na pozemku
dva nezajištěné psy. Po několika minutách se
podařilo muže převézt se zdravotníky RZS do
NsP Havířov.
27. 8. V části Volenstí s partičkou přátel popíjel alkohol a neodhadl svou „míru“. Myslel si,
že cestu domů v podnapilém stavu zvládne,
ale nezvládl. Opírajíc se o své jízdní kolo ušel
jen několik desítek metrů a vyčerpáním usnul
u silnice. O muže a kolo se postarali přivolaní
rodinní příslušníci.

6. 9. Na ulici Václavovická strážníci zastavili
před železničním přejezdem, kdy v té době již
svítilo červené přerušované světlo, toho však
nerespektoval řidič osobního vozidla, který
vjel v té době na železniční přejezd a pokračoval dále. Strážníci vozidlo zastavili a věc oznámili příslušnému správnímu orgánu.
7. 9. Neznámý pachatel poškodil automat na
kávu v objektu Zdravotního střediska, ze kterého následně odcizil mince. Vzniklá škoda
byla několikanásobně vyšší než pachatelův
lup. Věc šetří Policie ČR, které byly poskytnuty kamerové záznamy z městských kamer, na
kterých se pachatel nechal zvěčnit i s úsměvem.

20. 8. Kolem dvacáté třetí hodiny strážníci jeli
prověřit oznámení o rušení nočního klidu v lokalitě kolem ulice Hasičská. U jednoho z domů
zjištěna hlasitá reprodukovaná hudba. Po vyřešení strážníky na místě majitel zjednal nápravu.
21. 8. Špatně zajištěné vozidlo způsobilo škodu na blízkém plotě, do kterého při nekontrolovatelné jízdě narazilo. Vlastník vozidla
a poškozený se na místě domluvili na řešení
škodné události.

29. 8. Pravděpodobně z důvodu rekonstrukce
silnice 473 navedla navigace řidiče kamionu
na ulici Na Farském, kde pak poškodil zábradlí
mostu. Na místě dopravní nehody nezůstal a
ujel. Věc šetří Policie ČR. Ke zjištění viníka jistě
dopomohou poskytnuté kamerové záznamy
nejen z městských kamer.

27. 8. V nočních hodinách neznámý řidič na
ulici Březůvka s vozidlem najel na okraj vozovky a tím si prorazil olejovou vanu. Na místě nehody nezůstal a pokračoval v jízdě. Na vozovce zanechal olejovou skvrnu dlouhou několik
desítek metrů, o kterou se postarali přivolaní
hasiči.

8. 9. Na ulici Škrbeňská strážníci řešili nedovolené spalování rostlinných materiálů, ke kterému docházelo na nedalekém poli. Po dořešení
strážníky majitelka pozemku ohniště uhasila.

17. 9. Zabouchnuté dveře a jídlo na zapnutém
sporáku v jednom z rodinných domů na ulici
Petřvaldská zaměstnaly složky IZS. Vše dobře
dopadlo, o otevření dveří se postarali přivolaní hasiči.
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Prevence – podezřelé osoby a vozidla
Pokud zjistíte v místě svého bydliště a jeho okolí pohyb podezřelých osob nebo vozidel, neváhejte a ihned volejte hlídku MP Šenov na telefonním čísle 604 128 113, které upřesněte popis osob, typ vozidla, popř. registrační značku. Také nám velmi pomůže, pokud se Vám podaří vozidlo
nebo osoby zaznamenat např. mobilním telefonem.

M. Kretek, velitel MP

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.

V den státního svátku 28. října 2022
bude sběrný dvůr uzavřen.

odběr a uložení odpadů komunálních:

Úhradu za dovezené množství provedete po příjezdu do sběrného
dvora u obsluhy.



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 halogenových,



nebezpečné složky komunálních odpadů od občanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy a obaly znečištěné od barev, …),



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



separovaný odpad (papír, plasty),



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



bio - zbytky zeleniny, ovoce, kávovou sedlinu, skořápky, posekanou trávu, listí, zbytky rostlin, listy a kořeny zeleniny, plevele,
květiny, seno, drobné větvičky z ořezů živých plotů, pařezy nejsou 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 armování, omítka, kachličky, zemina, kamení, keramické střešní
tašky. Odpady vzniklé ze stavební činnosti nejsou odpady komunální,
proto jsou zpoplatněny:

Ceník				

Cena (včetně DPH)

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

Nadále nejsou na sběrném dvoře přijímány stavební a demoliční odpady - asfaltová lepenka, izolační materiály, azbest, skelná vata,
umakart, sádrokarton, záchody, vany, umyvadla, suť smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva, skla, ... a pneumatiky.

Křovinořez, motorová pila, motorová sekačka


nejedná se o elektrozařízení, které by patřilo do zpětného odběru. Do objemného odpadu také nepatří, protože obsahuje
i nebezpečné odpady (benzín, olej). Řešením je nejbližší kovošrot/autovrakoviště.



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

Sběrný dvůr města Šenov není určen pro ukládání odpadů vznikajících z podnikatelské činnosti, a to ať právnických nebo fyzicky podnikajících osob!!! Uvedené subjekty jsou povinny odpady likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

Město Šenov disponuje čtyřkomoditním systémem
sběru odpadů, který se stává běžnou praxí i v mnoha dalších měs-

tech a obcích. Tento systém třídění odpadu zahrnuje sběrné nádoby
na plast, nápojový karton a kovy, na papír, bioodpad a na zbytkový komunální odpad.
Také barevné sklo je druhotnou surovinou, kterou můžete odevzdat
do kontejnerů na stanovištích nedaleko vašeho domu. Na vybraných
stanovištích naleznete také kontejnery na textil, obuv a hračky a použitý jedlý olej a tuky.
Ostatní odpad, který nelze vytřídit do nádob (větší elektrozařízení, velkoobjemový odpad, nebezpečný odpad atd.) nebo jednorázové velké
množství odpadu můžete odevzdat ve sběrném dvoře na ul. Na Sedlácích v Šenově.
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Papír

Co sem nepatří:

Papír se třídí do modrých sběrných nádob, případně do modrých kontejnerů umístěných na
sběrných hnízdech nebo se odevzdává ve sběrném dvoře.

• Pořadače s kovovými komponenty
• Hygienický papír, ubrousky
• Tapety
• Nápojové kartony
• Zafóliovaný papír
• Polystyren
• Umaštěný papír
• Uhlový papír (kopírák), pauzovací papír
• Znečištěný papír, voskovaný papír
• Směsné obaly (plast, papír), alobal

Tiskoviny

• Noviny a časopisy, letáky, prospekty, katalogy
• Obchodní dokumenty
• Obalový papír
• Skartovaný materiál

Kartony a lepenkový papír
Čisté, suché, rozložené
• Hnědé a šedé kartony
• Vlnitá lepenka
• Obalové kartony

Papírové obaly

Čisté, suché, rozložené
• Papírové obaly od potravin a různých produktů

UPOZORNĚNÍ

dě, že máte odpadu více, lze využít sběrný
dvůr nebo se informovat na MěÚ, úseku
životního prostředí o dalších možnostech.

Popelnice určené k vývozu, prosím, přistavujte na místo, kde budou nádoby dobře
viditelné (např. před plot, k hlavní cestě,
… apod.) nejlépe večer den před svozem.
Odvoz komunálních odpadů (plast, papír,
směsný komunální odpad) se provádí od
6 hod. ráno! V případě, že popelnice nebude k vývozu přistavena včas, dojde
k vývozu až v dalším pravidelném termínu.

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.

Svozová firma není povinna odpady uložené mimo popelnice odvážet! (např. pytle s odpadem, krabice, … apod.). V přípa-

ZŠ INFORMUJE

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Uff…slyšeli jste tu ránu? To nám spadl kámen
ze srdce - Den otevřených dveří je po všem
chystání a přípravách za námi! A máme z toho
opravdu radost :-) Ne proto, že je konec, naopak - zahájili jsme jím na celý školní rok
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plánované oslavy šedesátin školy, ohromně
jsme si s vámi akci užili a doufáme, že vy také.
(Trošku neskromně tak soudíme podle hojné
účasti, super atmosféry, milých slov i úsměvů
na tvářích.)

K vidění toho bylo opravdu hodně – respirium se v sobotu díky místním zahrádkářům
a včelařům podobalo spíš úžasné botanické
zahradě či skleníku a hned při vstupu navodilo
příjemnou atmosféru. Otevřeny byly jídelna,
knihovna i odborné učebny, kde si návštěvníci
mohli prohlédnout a vyzkoušet moderní techniku, programy, nástroje i další vybavení.
O tom, že bylo na co se dívat, svědčí jistě fakt,
že mnozí zde strávili téměř celé dvě hodiny a to byly prázdniny:-)
Bonusová otázka na závěr - tipli byste si nejmladšího a nejstaršího návštěvníka ?
V rámci etikety nebudeme samozřejmě sdělovat přesný věk, ale snad můžeme napsat,
že nejmenší miminka se sotva stihla o prázdninách začít rozkoukávat po světě, zatímco
někteří pamětníci si přišli zavzpomínat, jak
do zdejší školy začali chodit před padesáti, či
dokonce šedesáti lety!
Zkuste najít nějaký lepší důkaz o tom, že škola
stmeluje, svádí dohromady ty, kteří by se jinak
nikdy nepotkali, ovlivňuje nás často na celý život a rádi na ni vzpomínáme:-)
Děkujeme vám za účast, rádi jsme se s vámi
setkali a těšíme se na viděnou na dalších letošních akcích!
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 10/2022

VÍTÁNÍ PRVŇÁČKŮ
Ve čtvrtek 1. září 2022 nastal ten velký den.
Proběhlo slavnostní uvítání prvňáčků v sále
restaurace na Horakůvce. Mnoho dětských
tváří, některé ustrašené, jiné plné očekávání, přivítali vedle paní ředitelky, pana starosty a dalších členů zastupitelstva také jejich
o rok starší spolužáci s krátkým představením.

Na závěr předvedli žáci devátého ročníku své
hudební vystoupení. Popřejme novým žákům,
aby následujících devět let bylo vyplněno spokojeností, radostí z nabytých vědomostí a dovedností a také spoustou nově navázaných
přátelství.

Mgr. Pavla Mecová

PODANÉ RUCE PRVŇÁČKŮM
V pátek 2. září 2022 si žáci 5.A a 5.B připravili
pro své nejmenší kamarády zábavné dopoledne. Na stanovištích na prvňáčky čekaly různé aktivity - děti malovaly, skládaly písmenka,
počítaly, ani na pohybové aktivity jsme ne-

zapomněli. Se všemi úkoly se naši malí žáčci
statečně poprali, a tak byli na závěr za svou
velikou snahu odměněni. Věříme, že si dopoledne užili.

Mgr. Petra Mališová

PODANÉ RUCE
V úterý 6. 9. 2022 deváťáci opět podali svou
pomocnou ruku nováčkům na 2. stupni. V roli
průvodců během projektu “Podané ruce” seznámili šesťáky s tím, jak to na 2. stupni chodí… Provedli je školou a popovídali si o všem,
co nováčky zajímalo. Po společné prohlídce
školy, při níž každý deváťák provázel svého
o několik let mladšího spolužáka, následovala
práce ve dvojicích. Společným výtvarným úkolem bylo obkreslit své dlaně a napsat vzkaz
tomu druhému. Vznikla tak nejen krásná díla,
kterými si žáci vyzdobili třídy, ale hlavně nová
přátelství.

Greetings from Britain

☺

Ve druhém zářijovém týdnu vyrazilo 40 žáků naší školy se svými vyučujícími na studijně poznávací pobyt, tentokrát do městečka Eastbourne na jihovýchodním pobřeží Anglie. Navštívili jsme multikulturní Londýn, jeho
London Eye a Tower Bridge, univerzitní Oxford, Brighton se Sea Life Centrem a Arundel plný historie. Rodilí mluvčí měli pro žáky připravenu výuku
přímo v naší dobové rezidenci. Užili jsme si atmosféru a překrásné výhledy
na věži i360 British Airways a útesech Seven Sisters. Kromě hezkého programu jsme měli i nádherné slunečné počasí, mohli jsme se tak do školy
vrátit plni dojmů z pobytu.

Mgr. Karla Polášková
a Mgr. Lenka Fukalová

MOBILNÍ HOSPIC ONDRÁŠEK
Provázeli nás životem. Buďme s nimi, když ten jejich končí.
Většina lidí si přeje strávit své poslední chvíle
doma. Ale jen malému procentu se to skutečně podaří. Důvodem je nedostatek informací.
Rozhodli jsme se tyto statistiky změnit a již
6. rokem pořádáme osvětovou kampaň.
V letošním roce se do kampaně zapojilo 36
mobilních hospiců z celé České republiky
a společně se snažíme informovat lidi o službách mobilních hospiců, které poskytují profesionální zdravotní a psychosociální služby

OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 10/2022

umírajícím a jejich rodinám v domácím prostředí. Hlavními organizátory kampaně je
Mobilní hospic Ondrášek a Fórum mobilních
hospiců.
Pomoct můžete i vy. „Kampaň vrcholí 5. října
Papučovým dnem. Obujte si ten den papuče
a vysvětlete svému okolí, proč jste vyměnili
svou běžnou obuv za papuče“ vyzývá ředitelka Mobilního hospice Ondrášek Bronislava
Husovská: „Vyfoťte se a sdílejte fotku na sociál-

ních sítích s #papucovyden. Dejte tak najevo,
že existuje možnost dožít svůj život doma.“
Pro dospělé pacienty působí v Ostravě a okolí
do 30 km Mobilní hospic Ondrášek. K dětským
pacientům dojíždí po celém Moravskoslezském kraji. Více si můžete přečíst na:
www.mhondrasek.cz.
Vezměte si i vy 5. října papuče s sebou a podpořte domácí hospicovou péči v České republice.
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DĚTSKÝ RYBÁŘSKÝ KROUŽEK MS ŠENOV
První ročník závodu mládeže ČRS v plavané o
pohár starosty města Šenova konaný dne 10.
9. 2022 proběhl za účasti 15 závodníků ( 8 dívek a 7 chlapců) z přilehlého okolí MO Hlučín,
MO Stará Ves nad Ondřejnicí, MS Zábřeh a MS
Šenov.
Závod jednotlivců v plavané se dělil na dvě
kategorie, dívky a chlapci do 16ti let včetně.

Na vyhodnocení závodu v 15 hod. dorazil
starosta města Šenova Ing. Jan Blažek, který
předal osobně poháry a věcné ceny všem závodníkům.
Nákup věcných cen, pohárů a občerstvení pro
závodníky byl čerpán z finančního daru pro
tento závod určený od města Šenov.
Děkujeme dětem, vedoucím rybářských kroužků a všem, kteří se do této akce zapojili.

Za odbor mládeže MS Šenov
Hofer Roman a Wojtoň Petr

SK ŠENOV
Poděkování sponzorům
šenovského fotbalu

Děkujeme panu Minichovi a panu
Kolářovi za sponzorské dary. Velmi si toho
vážíme.

Zápasy týmů SK Šenov v srpnu a září
Mistrovská utkání U9

SK Šenov – MFK Vítkovice 23:12
Naše mladší přípravka sehrála úvodní utkání na domácím hřišti. Malí šenovští fotbalisté
měli v zápase spoustu šancí a většinou je proměňovali. Trenér byl s hrou i výsledkem spokojen.
SK Šenov – Vratimov 10:15
Heřmanice – SK Šenov 8:9

Mistrovská utkání U11

Ludgeřovice – SK Šenov 9:4

Rychvald – SK Šenov 4:1

Baník Ostrava dívky – SK Šenov 3:7
Zápas byl vyrovnaný, po 1. poločase byl stav
2:2. I když měly baníkovské dívky ve druhé půli
více ze hry, góly jsme z brejků dávali my. Bylo
z toho velmi cenné vítězství.

Mistrovská utkání st. žáků

Třebovice – SK Šenov 3:1

Michálkovice – SK Šenov 0:12
SK Šenov – Slovan Ostrava 13:0
Tým starších žáků sehrál v domácím prostředí
velmi povedený zápas. Kluci od začátku utkání
hráli výborně, proměňovali šance a s přehledem zvítězili.

Mistrovská utkání dorostu

SK Šenov – Michálkovice 3:11

Lhotka – SK Šenov 12:2

Dolní Lhota – SK Šenov 14:0
Týmu staršího dorostu se zápas nepovedl.
Soupeř nás jednoznačně přehrál. Jednou

Mladší žáci

Družstvo U9

SK Šenov – Hrabová 13:8
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Mistrovská utkání ml. žáků

z příčin porážky byla také
absence klíčových hráčů
kvůli nemocem a zraněním. V dalším zápase nás
čeká tým Hrušova.

Mistrovská utkání mužů

SK Šenov – Hrušov 2:1
Muži SK Šenov nastoupili k úvodnímu zápasu
sezony doma proti týmu Jiskra Hrušov. Po 1.
poločase byl remízový stav, ve druhé půli měl
domácí tým velkou převahu, kterou vyjádřil
brankou v poslední minutě utkání a rozhodl
tak utkání ve svůj prospěch.
SK Šenov – Pustkovec 7:2
Tým mužů SK Šenov měl výborný vstup do
utkání a ve 3. minutě vedl 2:0. Pak se sice hra
vyrovnala, ale přesto byl stav 4:1 pro domácí.
Ve 2. poločase byl šenovský tým lepší, přidal
další branky a zaslouženě zvítězil.
Petřkovice – SK Šenov 6:3
SK Šenov – Slovan Ostrava 0:2
Vratimov B – SK Šenov 2:4

Starší žáci
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 10/2022

ŠACHOVÝ KLUB ŠENOV PŘED DALŠÍ SEZONOU
Po roce pandemie, kdy se šachový život výrazně utlumil nebo přesunul do on-line prostoru,
se v sezoně 2021/2022 opět šachisté vrátili
za šachovnice. V uplynulém období se Šachový klub Šenov opět účastnil soutěží družstev
a vysílal svoje členy na turnaje dospělých
i mládeže.
V soutěžích družstev byla šenovská družstva
vidět i na krajské úrovni. Družstvo „A“ se dlouho pohybovalo na čelních příčkách Krajského
přeboru a ačkoli se v dalším průběhu soutěže nevyhnulo porážkám, konečné 7. místo je
odrazem úspěšné sezony. V Krajské soutěži si
výborně vedlo družstvo „B“, které odešlo v celé
soutěži pouze jednou poraženo. Právě tato porážka na půdě silného Slavoje Poruba ho však
odsunula na, přesto výborné, 2. místo. V Městském přeboru Ostrava reprezentovalo Šenov
družstvo „C“. To se opět probojovalo do finálové skupiny a sezonu ukončilo na solidním 4.
místě. Do Městské soutěže Ostrava vyslal oddíl
2 družstva, která uzavírala konečnou tabulku
soutěže. Do nich však byla stále častěji zapojována mládež a pevně věříme, že nabyté zkušenosti zúročí při svém dalším šachovém růstu.
Zástupci klubu z řad mládeže se během tohoto roku dále účastnili jak přeboru škol, tak i turnajů Krajského přeboru mládeže. V jeho finále
v Dolním Benešově dosáhl výrazného úspěchu
David Vydra, který se stal přeborníkem v kategorii do 8 let. V turnaji navíc sváděl úspěšné
bitvy i se soupeři z kategorie desetiletých.
V květnu se v Ostravě konal populární šachový festival Ostravský koník, jehož součástí byly
i početně obsazené turnaje v rapid šachu mládeže. Mezi 50 účastníky kategorie 1. a 2. tříd ZŠ

se umístil David Vydra na výborném 5.
místě. Do první desítky se z šenovských
šachistů probojovali
i Matěj Mach a Michael Jasiok, hned
za ním skončila Lucie
Štixová. V kategorii
žáků 3.-5. tříd ZŠ se
prosadil Filip Vrajík,
když mezi 79 dětmi
obsadil skvělé 4. místo. Mezi 71 žáky 2.
stupně se pak umístil na 7. místě Jakub
Kyška.
Ve dnech 18.-22.7. uspořádal ŠK Šenov druhý
ročník příměstského tábora při ZŠ Václavovice za početné účasti 35 dětí a pod dohledem
kvalifikovaných trenérů nejen z našeho klubu.
Součástí tábora byl i šachový turnaj, jehož vítězem se stal Filip Bednář před Filipem Vrajíkem
a Martinem Raszkou. Mezi dívkami byla nejúspěšnější Adéla Kuncová (na fotografii vlevo),
následovaná Erikou Supíkovou a Natálií Müllerovou. Pro děti byl připraven i mimošachový
program včetně rybářských závodů, za což děkujeme jak Mysliveckému spolku Václavovice,
tak obětavým rodičům.
V nadcházející sezóně vysílá klub opět 5 družstev do soutěží dospělých. Cílem bude navázat na vydařenou uplynulou sezonu. V dubnu
2023 bude ŠK Šenov pořadatelem Open rapid
šachu Šenov, pevně věříme v početnou i mezinárodní účast. Pro podporu mládeže jsou

otevřeny šachové kroužky při ZŠ Šenov, ZŠ
Václavovice a ZŠ Vratimov. Silnější hráči z řad
mládeže již využívají individuálních tréninků
s výše kvalifikovanými trenéry, které by měly
vést k jejich dalšímu výraznému šachovému
rozvoji a stále častějšímu zařazování i do soutěží družstev dospělých. Vzhledem k množícím
se personálním problémům šachových oddílů
nejen v kraji jsme si vědomi nezbytnosti práce
s mládeží a zajištění návaznosti a klubového
života.
Novinky, výsledky a fotogalerii z akcí šachového klubu naleznete na webových stránkách
klubu sk-senov.szm.com. Šachový klub by touto cestou rád poděkoval městu Šenov, Moravskoslezskému kraji, MŠMT, NSA a Šachovému
svazu České republiky za podporu v činnosti
klubu.

Za výbor ŠK Šenov Petr Čížek

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
PODĚKOVÁNÍ
U PŘÍLEŽITOSTI ŠENOVSKÉHO JARMARKU SE USKUTEČNILA VÝSTAVA
ZAHRÁDKÁŘŮ MĚSTA ŠENOV. CHTĚL
BYCH PODĚKOVAT TOUTO CESTOU OBČANŮM, KTEŘÍ NAŠI VÝSTAVU NAVŠTÍVILI A NĚKTEŘÍ SE I POCHLUBILI SVÝMI
KRÁSNÝMI VÝPĚSTKY, KTERÉ VYPĚSTOVALI A ZPRACOVALI. PODĚKOVÁNÍ
PATŘÍ ROVNĚŽ VEDENÍ ZŠ STŘED, KDE
SE VÝSTAVA KONALA, VEDENÍ MěÚ ŠENOV ZA PODPORU TÉTO AKCE. VÝSTAVY SE ZÚČASTNILI I VČELAŘI a p. TUREČEK SE SVÝMI VÝPĚSTKY - CITRUSY.
ROK 2023 OSLAVÍ ČZS 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ A U TÉTO PŘÍLEŽITOSTI CHYSTÁME RŮZNÉ AKCE A ZÁJEZDY, O
KTERÝCH BUDETE V OBĚŽNÍKU A NA
NAŠICH STRÁNKÁCH PRŮBĚŽNĚ INFORMOVÁNI.
LAMPART JAN - PŘEDSEDA ZO
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INFORMACE O INZERCI
V ŠENOVSKÉM OBĚŽNÍKU
Inzeráty je možné podávat jako plošné – šíře je dána
9 cm a výšku si stanoví zájemce podle velikosti.

Pro šenovské občany je 1 cm2 za 10 Kč,
pro mimošenovské 15 Kč.
Inzerci je možné podávat osobně na podatelně MěÚ
nebo
e-mailem isommerlikova@mesto-senov.cz.
V případě, že součástí inzerátu je logo nebo obrázek,
musí být zpracován elektronicky a zaslán e-mailem.
Drobné prodeje, služby apod. je možné inzerovat
v řádkové inzerci,
jeden šedesátiúhozový řádek stojí 50 Kč

a každý další začínající 25 Kč.

INZERCE
„Pěšky napříč Amerikou“
Zahrádkáři z Bartovic zvou všechny zájemce o turistiku na zajímavou besedu „Pěšky napříč Amerikou“, která se uskuteční po tradiční
akci „Štrůdlování“ 21.10.2022 v 18.00 hod. v Domě seniorů v Bartovicích, ul. Za Ještěrkou 8. Besedovat bude přímý účastník dálkové
turistické trasy „Pacific Crest Trail“, který sám bez tréninku ušel za 5
měsíců americkou divočinou 4200 km od kanadských hranic až po
Mexiko jen s ruksakem na zádech...

Přijďte se podělit o fantastické zážitky!
Vstupné je dobrovolné.
Za ZO ČZS Ostrava-Bartovice Mgr. Libuše Havlásková
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Prodám mrazák BEKO 173 l, 6 šuplíků, stáří 3 roky.
Cena 4.000 Kč. Tel.: 732 425 215.
Nabízím k pronájmu byt v patře rodinného domu. Ideální
pro 1 nebo 2 osoby. V případě zájmu mě kontaktujte na tel.
777575221. Děkuji, Jarka Lyčková

KOCOUREK JOSEF vám nabízí:
čištění koberců, sedacích souprav, autosedaček,
půjčování stroje KARCHER, mytí oken.
Tel.: 606 363 300, 731 490 561.
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POHŘEBNÍ SLUŽBA
MARIE MEJSTŘÍKOVÁ

NONSTOP & 596811231,
725 108 646, 602 544 149
Převozy zesnulých nepřetržitě, sjednání pohřbu
včetně víkendů a svátků.

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

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

Vyjádření o ceně

7. – 8. října

obvyklé pro pozůstalostní řízení
Vám vypracuje

Trojhalí Karolina

MARIE KRUŠINOVÁ

OSTRAVA

U Společenského domu 1042/3,

pá
pá 9-18
9-18 h.,
h., so
so 9-17
9-17 h.
h.

739 32 Vratimov,
mobil 603 530 963,
e-mail: marie.krusinova@volny.cz.
pořadatel výstav
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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
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KNIHOVNA
& ŠENOVSKÉ MUZEUM
Jménem Knihovny & Šenovského muzea bych
Vás ráda pozvala k návštěvě knihovny, kde jsou
pro vás připraveny nové knihy a také je možné
vypůjčit si e-knihy. V prostorách muzea můžete
zhlédnout výstavu modelů autíček, kterou pro nás
připravili Jiřina a Jaromír Poláškovi. Ve výstavním
sále mohou návštěvníci zhlédnout výstavu František Vrobel a jeho spisovatelé, která je úžasná svým
rozsahem a připravil ji pan Zdeněk Šebesta. Po telefonické dohodě je také možné navštívit výstavu
v evangelické kapli v ulici Na Sedlácích, kde probíhá výstava obrazů rodu Skrbenských.
V měsíci říjnu Vás zveme na besedu se spisovatelem, autorem bestselleru Volba, z Horních Datyň
panem Jakubem Trpišem – viz pozvánka. Další
akcí bude beseda s oblíbeným cestovatelem a spisovatelem Petrem Nazarovem o jeho putování Jižní Amerikou.

Knihovna & Šenovské muzeum
Vás zve na přednášku
se „sousedem“ – spisovatelem
z Horních Datyň
Jakubem Trpišem
Kdy: 5. října 2022 v 17 hodin
Kde: Stará škola Šenov (Kostelní č. 128)
autor bestselleru – Volba (prodáno 80 tis. výtisků)

Na Vaši návštěvu u nás se budeme těšit.
Simona Slavíková, ředitelka

www.senov.cz

Knihovna & Šenovské muzeum
Vás zve na přednášku cestovatele Petra Nazarova
• Kde: Stará škola (Šenov, Kostelní č. 128)
• Kdy: 12. října 2022 v 17 hod.
www.senov.cz

Čtyřměsíční putování napříč Jižní Amerikou, přes hranice šesti jihoamerických států
(Argentina, Brazílie, Chile, Bolívie, Paraguay a Peru) spojené s návštěvou „adoptivní dcery“
(Adopce na dálku) v Paraguayi. Navštívíme nezapomenutelná místa jako vodopády Iguazu,
jezero Titicaca, Salar de Uyuni, Machu Picchu a další.
OBĚŽNÍK města Šenov – periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník, č. 10/2022, reg. č. MK ČR E 12336. Vydavatel: město Šenov, Radniční náměstí 300, Šenov, IČ 00297291, příjem inzerce 596 887 147, 774 402 276, podatelna@mesto-senov.cz, https://mesto-senov.cz. Den vydání:
03.10. 2022, uzávěrka příštího čísla: 20.10.2022, tisk: Jesenické nakladatelství JENA Šumperk. Prodejní cena Oběžníku města Šenov: 11 Kč.
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