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Setkání zástupců spolků s vedením města
Po pěti letech proběhlo opět 

společné setkání současného vede-
ní města a komise sociální a volno-
časové se zástupci spolků působí-
cích v Šenově. 

Přítomné přivítal a celým ve-
čerem provázel slovem člen rady 
města a předseda komise sociál-
ní a volnočasové Martin Vaculík, 
který hned v úvodu poděkoval 
za aktivity, které všechny spolky  
a jednotlivci vykonávají pro naše 
občany. 

Já jsem ve svém projevu shr-
nul, co spolky požadovaly před 5 
lety – větší finanční pomoc, úpra-
vu okolí Staré školy, zatraktivně-
ní Zámeckého parku a budování 
venkovních sportovišť, což se větši-
nou podařilo. Zároveň byla vyhod-
nocena strategie rozvoje města za 
posledních 5 let, kdy bylo inves-
továno především do výstavby ka-

nalizace, do rekonstrukcí a zatep-
lování budov města, do zvyšování 
kapacity školských zařízení, do vý-
stavby chodníků a asfaltování cest. 

Schválení strategie rozvoje 
sportu, stejně jako zvyšování bez-
pečnosti, způsobu nakládání s od-

(pokračování na str. 5)
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MěÚ informuje

Městská policie hlásí
ZÁSAHY – INFORMACE – ZPRAVODAJSTVÍ

Přímé tel. číslo: 604 128 113
PČR Vratimov: 604 127 288
Tísňová linka: 156, 158

E-mail: mpolicie@mesto-senov.cz
Http: www.mesto-senov.cz

1. 1. – V první den nového roku musela hlídka  
v odpoledních hodinách na ulici Těšínská zakročit 
proti agresivnímu muži, který si svou zlost nevybíjel 
jen na odpadkovém koši, který poškodil. Také při tom 
měl fyzicky napadat nezletilou osobu a dokonce si 
troufl na zakročujícího strážníka, se zlou se však po-
tázal, skončil na zemi s pouty na rukou. Muž se bude 
zodpovídat hned z několika trestných činů. Věc šetří 
Policie ČR.

8. 1. – Hlídka dostala několik telefonátů o ležící 
osobě v prostoru zastávky v centru města. Jednalo se 
o silně podnapilého muže, který nebyl schopen vzhle-
dem ke svému podnapilému stavu se sám o sebe po-
starat. Muž byl předán do péče přivolané RZS.

14. 1. – Dopravní nehoda mezi třemi vozidly na 
ulici Těšínská u překladiště se obešla bez vážnějších 
zranění (foto č. 1). Dvě osoby preventivně předány do 
péče RZS. Na místě zasahovaly všechny složky IZS. 
Věc šetří Policie ČR.

Foto č. 1

15. 1. – Hlídka byla přivolána k neshodám mezi 
dvěma osobami. Po příjezdu na místo museli strážní-
ci ihned poskytnout první pomoc zraněné osobě, kte-
rá vyskočila z budovy, z výšky několika metrů. Osoba 
byla při vědomí, hlídkou přiložen krční límec a při-
kryta termofólií. Předána do péče přivolané RZS. Věc 
šetří Policie ČR.

15. 1. – Kolem půlnoci si podnapilá osoba ustlala 
na zemi zastávky na ulici Těšínská. Při zákroku byla 
vulgární a odmítala uposlechnout výzev. Proto skon-
čila v péči Policie ČR k provedení dalších úkonů.

16. 1. – Oznámení o pohybující se polonahé osobě 
na ulici Na Sedlácích bylo pravdivé. Osoba byla zma-
tená a vzhledem ke svému zdravotnímu stavu pře-
dána do péče RZS, se kterou odmítala spolupracovat. 
Hlídka proto asistovala při převozu do nemocnice.

21. 1. – Kolem půl druhé ráno došlo na rondelu 
k dopravní nehodě osobního vozidla (foto č. 2). Řidič 
při jízdě nezvládl řízení, projel rondelem, přitom po-
škodil dopravní značení a svodidla. Svou roli v tomto 
případě sehrál alkohol. Na místě zasahovali hasiči. 
Věc si převzala Policie ČR. 

Foto č. 2

l l l
Městská policie má zájem na vytvoření bez-

pečného a klidného prostředí pro každého obyvatele 
města a na tom, aby žádný pachatel přestupku nebo 
trestného činu nezůstal bez postihu. 

l l l
Pokud máte nějaký dotaz, postřeh, kritiku, 

stížnost atd. můžete ji zaslat písemně na adresu: 
Městská policie Šenov, Radniční náměstí 300, 739 34 
Šenov, nebo na e-mail: mpolicie@mesto-senov.cz

M. Kretek, velitel MP

l l l
Beseda strážníků v DPS
Seniorům je ze strany MP Šenov věnována velká 

pozornost. Proto jsme zavítali mezi seniory do DPS, 
kde jsme je v rámci preventivní besedy seznámili  
s BESIP a informovali o bezpečnosti doma i na uli-
ci. Dále proběhla prevence na téma šmejdi a pod-
vodná jednání (telefon, internet), jak se zachovat  

(pokračování na str. 5)
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Městská policie hlásí
v různých situacích a seznámení, kdy se obrátit 
na městskou policii. Seniorům byly rozdány reflex-
ní prvky, které nejen zdobí, ale jsou dobře viditel-
né. Dále obdrželi osobní alarmy, které svým hlukem  
o síle 90 dB dokáží přivolat blízkou pomoc a upozor-
nit tak na problém (pád na zem, uklouznutí). Měst-
ská policie děkuje všem zúčastněným a těší se na 
další spolupráci. 

l l l
Šenovští strážníci se školí v poskytování  

první pomoci
Kurzem první pomoci a dalšími výcviky postupně 

projdou všichni strážníci. Musí být schopni nejen za-
kročit, ale také v případě potřeby poskytnout první 

(pokračování ze str. 4) nich. Strážníci se ve své každodenní praxi dostáva-
jí do různých situací. Výjimkou nejsou případy, kdy 
jsou zúčastnění lidé pod vlivem alkoholu, což strážní-
kům poskytování první pomoci komplikuje. Zároveň 
se musí vyrovnat s emocemi přihlížejících nebo „ču-
mily“, kteří místo pomoci si vše natáčejí na mobily.

l l l
Strážníci MP Šenov spolupracují s Městskou 

policií F-M 
Městská policie Šenov pokračuje v přípravě a rea-

lizaci programu prevence dětí a mládeže s cílem oslo-
vit a informovat co nejširší množství této populace. 
Strážníci MP Šenov se společně s Městskou policií 
F-M zúčastnili školení dětí v prevenci dopravy. Pro 
děti připravujeme dopravně preventivní program, 
který má za cíl snížit počty a následky nehod dětí na 
pozemních komunikacích. Děti se spolu se strážníky 
budou učit, jak se bezpečně chovat na ulici a vyplní 
si vědomostní kvíz, pro ty menší jsou pak připraveny 
omalovánky. Spolu s BESIP se zaměříme na vzdělá-
vání dětí v oblasti bezpečné a správné cyklistiky.

pomoc a prvotní ošetření zraněným osobám do příjez-
du rychlé záchranné služby.

Na ulici se strážníci často setkávají se zraněnými 
osobami, ke kterým povolávají zdravotníky. Do jejich 
příjezdu je prvotní ošetření zraněného často pouze na 

pady, využití Zámeckého parku a centra města před-
cházely veřejná setkání a projednání s občany. Pří-
tomní se seznámili s akcemi, jako jsou rekonstrukce 
školy na Podlesí, sportoviště škola střed, chodníky 
Těšínská, které budou realizovány v letošním roce. 
Na výkresech si mohli prohlédnout připravované re-
konstrukce sportovišť, plán cyklotras včetně cykloláv-
ky. 

Místostarosta hovořil o stoupající finanční podpoře 
spolků městem v posledních pěti letech, o individu-
álních dotacích, o financování provozu Staré školy, 
kde hodně spolků má svou základnu, o nákladech na 
údržbu a opravu sportovišť, o nájmu tělocvičen. 

Předseda sociální a volnočasové komise připome-
nul dotační titul vypsaný městem, kde mohou jednot-
livé spolky získat až 50 tisíc korun na svou činnost. 
Zároveň vyzval k podání návrhu na ocenění za repre-

zentaci města v uplynulých dvou letech. 
Pozváno na tuto akci bylo po dvou zástupcích z 28 

spolků. Některé spolky možnosti sejít se s vedením 
města a sdělit své požadavky nevyužily a ani se neo-
mluvily. Součástí setkání bylo i představení činnosti 
jednotlivých spolků a předání zkušenosti se získává-
ním financí. 

Po společné večeři proběhla diskuze mezi účastní-
ky setkání. Spolky předaly vyplněné dotazníky s ná-
měty pro zlepšení činnosti i náměty pro další rozvoj 
města.

Děkuji všem spolkům a jejich členům, kteří věnují 
svůj volný čas druhým, věnují se mládeži, organizu-
jí různá setkání a soutěže, zapojují se do pořádání 
městských akcí. Právě díky vaším aktivitám platí: 
Šenov – město, kde to žije!

Ing. Jan Blažek, starosta 

Setkání zástupců spolků s vedením města
(pokračování ze str. 1)
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Činnost samosprávy
27. schůze rady města dne 17. 12. 2019 mimo jiné:

– schválila rozpočtová opatření č. 53 – 61/2019
– schválila umístění staveb a zřízení věcných bře-

men na pozemcích města
– schválila rozpočty na rok 2020 příspěvkových 

organizací a střednědobé výhledy rozpočtu příspěvko-
vých organizací na r. 2021 – 2022

– souhlasila jako zřizovatel s předložením žádosti 
o podporu Základní školy Šenov do 92. výzvy IROP – 
Infrastruktura základních škol pro uhelné regiony

28. schůze rady města dne 14. 1. 2020 mimo jiné:
– vzala na vědomí zprávu Senior klubu Šenov za 

uplynulé období a zprávu komise pro projednávání 
přestupků za rok 2019

– schválila Sazebník úhrad za poskytování infor-
mací na účetní období 2020

– schválila bezúplatný převod majetku od HZS 

MSK k zabezpečení požární ochrany a integrovaného 
záchranného systému na území města Šenov

– rozhodla o uzavření darovací smlouvy mezi 
MSK a městem Šenov za účelem dovybavení jednotky 
SDH Šenov speciální technikou potřebnou při činnos-
ti složek IZS při ochraně obyvatel

– schválila zvýšení nájemného u nájemních vzta-
hů, uzavřených na základě nájemních smluv opatře-
ných inflační doložkou, o průměrnou roční míru infla-
ce v roce 2019 ve výši 2,8 %

– schválila předloženou zadávací dokumentaci 
podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadá-
vané ve zjednodušeném podlimitním řízení „Výstavba 
sběrného dvora Šenov“

– jmenovala likvidační komisi pro vyřazování ma-
jetku města na rok 2020

tajem. 

Letmý pohled na činnost SK Lapačka – lukostřelby  
v průběhu uplynulých 20 let

1. Vysoká startovací kvalita (výkonnost) činnos-
ti byla dána vysokou odborností trenérského vkladu  
a vynikajícími výsledky šenovské rodačky Zdeňky 
Glinzové, která se záhy stala lídrem ženské národ-
ní reprezentace, kterou v té době vedl právě trenér 
František Hegedüs.

2. Od začátku byl v SK evidentně přítomen „or-
ganizační potencionál“, jenž měl pozitivní dopad na 
skutečnost, že se v průběhu let 2002 až 2016 uspořá-
dalo v lokalitě „Lapačka“ několik národních šampio-
nátů nejprve v terénní a později mimo Šenov v halové 
lukostřelbě (Humpolec, Třebíč, Hrotovice, Havířov,  
Ostrava-Vítkovice).

3. Pravidelnou sportovní a výkonnostní činnos-
tí s mládeží byly vybojovány desítky medailí na ná-
rodních šampionátech ČR. Zde patří k nejcennějším 
úspěchům bezesporu vybojování tři titulů halového 
MČR po sobě v juniorské kategorii šenovským Vojtě-
chem Kaločem.

4. Z pohledu zahraničních výjezdů byl nejúspěš-
nější výsledek Michala Šota (bydlí v Horních Daty-
ních), který v roce 2006 vystřílel na juniorském MS 
ve švédském Göteborgu stříbrnou medaili. O rok poz-
ději pak šenovský Jan Glinz vybojoval na juniorském 
ME v chorvatském Bjelovaru bronzovou medaili.  
Z čerstvých úspěchů možno uvést loňské halové vítěz-
ství Vojty Kaloče na mezinárodním závodě ve švýcar-
ském Pfäffikonu.

5. Aktuálně navlékl na šňůru úspěchů další pomy-
slný korálek v podobě velmi hodnotného českého re-
kordu v kategorii kadetské šestnáctiletý Tomáš Klim-
sza (bydlí v O.-Radvanicích), jenž nastřílel 12. 1. 2020 
na vzdálenost 18 m v hale 509 bodů.

6. Všechny faktory úspěšnosti činnosti SK Lapač-
ka, které po dvou desetiletích vytvořily uznávanou 
celostátní značku „šenovská lukostřelba“, vycháze-

ly z ideálního místa pro lukostřelbu: sportovní areál 
„LAPAČKA“. Tehdejší předseda SK Antonín Lipina 
umožnil přidružení střelby z luků k stávajícím teh-
dejším sportovním činnostem. Následně pak Rosti-
slav Buzek až do dnešních dnů umožňuje výkonnost-
ní rozvoj lukostřeleckých členů spolku, jenž je odlišný 
od ostatních členů, kteří praktikují sport pouze volno-
časově.

7. Určitou nástavbou a specifickou sportovní zku-
šeností pro nejlepší zdejší lukostřelce (např. V. Kaloč, 
P. Lisník, T. Křibský) je možnost poznat tréninkové 
možnosti ve švýcarském kantonu Saint Gallen, kde 
trenér F. Hegedüs dojíždí externě trénovat místní 
adepty lukostřeleckého sportu.

8. Naopak zase do Šenova přijelo v průběhu let po-
stupně nepočítaně zahraničních vyznavačů lukostřel-
by, ať už jen pro zkušenost anebo pro sportovní výsle-
dek (Slovensko, Polsko, Německo, Maďarsko, Ukraji-
na, Rakousko, Švýcarsko, Senegal, Anglie, USA).

9. Nyní čeká první únorový víkend roku 2020 še-
novské závodníky (Tomáš Klimsza, Adam Majer, Petr 
Kühnel, Gabriela Slívová, Nicole Šafařová a Nikol 
Ježková) národní halový šampionát mládeže v Kos-
telci na Hané. Funkce hlavní rozhodčí byla svěře-
na pořádajícím Českým lukostřeleckým svazem Ing. 
Zdeňce Hegedüsové.
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Poznámka k naší rubrice:
Požadavek na nezveřejnění jména je nutno uplatnit  
u redakční rady (tel. 596 805 931) nebo ohlašovně  

(tel. 596 805 938, 596 805 941) nejpozději do uzávěrky  
Oběžníku (do 25. dne daného měsíce).

SO / T. Klimasová

Spoleèenská rubrika pro vás
Do ní mù�ete pøinášet blahopøání, podìkování,  

oznámení nebo vzpomínku na své blízké. 
Pro velikost rámeèku 8,5 x 3 cm jsou stanoveny 

ceny: 1 foto + text 150 Kè, 2 fota s textem 180 Kè, 
pouze text bez foto 100 Kè. Uzávìrka pøíspìvku je 

stejná jako pro inzerci, tj. 25. dne v mìsíci,  
na správním odboru – podatelna.

V měsíci únoru 2020 oslaví významná životní jubilea  
tito šenovští občané

BAŠČÍK JAROSLAV
BENKOVÁ BOŽENA

BIK STANISLAV
CYGOŇ VLASTIMIL
DANKO ANTONÍN
DRESSLER JOSEF

GONGALA JAROSLAV
HALADA LADISLAV

HAVLÁSKOVÁ LIBUŠE
HYBNER VLADIMÍR

JATERKOVÁ RENATA
JEŘÁBKOVÁ ZDEŇKA
KAMENÍK LUBOMÍR
KRÁLOVÁ BLAŽENA

KŘÍSTKOVÁ CECILIA
KUCHAŘOVÁ JANA

LIPINOVÁ IVA
MARKOVÁ HANA

MICHÁLEK ZDENĚK
ORŠULÍK HERBERT

PIECUCH VLADISLAV
PINKAVOVÁ JARMILA

RAMÍKOVÁ LIBUŠE
REZNEROVÁ LUDMILA

ROHRSETZEROVÁ DAGMAR
RYŠKOVÁ BEDŘIŠKA

SAKAŘOVÁ KVĚTOSLAVA
SLÍVOVÁ MILUŠE

STOLÁRIKOVÁ MÁRIA
SZAROWSKI EMIL

ŠAJEROVÁ EMILIE
ŠPETÍKOVÁ JARMILA

VRKOČOVÁ ANNA

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

Dne 18. 2. 2020 by oslavil 80 let  
pan 

Ludvík Kiška
S láskou vzpomínají  

manželka a dcery s rodinami

Dne 21. 2. 2020 uplyne již 30 let,  
kdy nás navždy opustil pan 

Jiří Sládek 
ze Šenova,

který náhle odešel ve svých nedožitých 
37 letech.

S láskou vzpomíná celá rodina

Dne 9. 2. 2020 si připomínáme  
5. výročí úmrtí paní 

Štěpánky Šeflové 
S láskou vzpomínají  

syn Miroslav a rodina

Děkujeme všem příbuzným, sousedům 
a známým, kteří přišli na poslední 

rozloučení s panem 

Oldřichem Zychem
Vážíme si projevení soustrasti.

Zarmoucená rodina

Děkujeme rodině, příbuzným, přátelům, 
sousedům, spolupracovníkům a známým,  

kteří se přišli rozloučit s panem

Prof. Ing. Jaroslavem Vaškem DrSc.
Zároveň děkujeme za projevenou soustrast  

a květinové dary.

Za rodinu manželka Marie

Dne 8. 1. 2020 tomu bylo 28 let,  
co nás navždy opustil náš drahý 

manžel a tatínek, pan

Antonín Grochol

Dne 16. 2. 2020 uctíme 5. výročí 
odchodu našeho milovaného syna  

a bratra, pana

Petra Grochola

Vzpomínáme téměř denně a nikdy nezapomeneme. 
Děkujeme všem, kteří si je ve svých myšlenkách 

připomenou s námi.
Marta, Karolína a Vilém Grocholovi
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ODPADY – POPELNICE – PLATBY
Každá domácnost, která projevila zájem, do-

stala zdarma do zápůjčky popelnice na papír, 
plast a BIO. Celkem bylo k výdeji připrave-
no 1700 nádob na papír, 1700 nádob na plast  
a 1200 nádob na bioodpad. Občané, ke kterým 
dojede svozová firma, tak již nemusí nikde cho-
dit s odpady a vytříděný odpad je svážen přímo 
od domu. U bytových domů a v místech, kde svo-
zová firma nedojede, byly ponechány stávající 
1100 litrové nádoby. Svozové firmě OZO, která 
předložila nejvýhodnější finanční nabídku, platí-
me za svozy odpadů od domu tyto částky: Papír 
– 38 Kč za jeden výsyp za každou přistavenou 
nádobu, BIO – 52 Kč / 1 výsyp / 1 nádoba, Plast 
38 Kč / 1 výsyp / 1 nádoba. Všechny nádoby jsou 
opatřeny čárovým kódem, který OZO načte, tak-
že platíme jen za nádoby, které byly občanem 
vystaveny k odvozu a byly skutečně vyprázd-
něny. Výsyp 1100 litrové nádoby je zpoplatněn  
130 Kč/ 1 nádoba/ 1 výsyp a nádoby na SKLO 
200 Kč / 1 výsyp/ 1 nádoba. 

K těmto ještě město platí náklady na mate-
riálové využití za každou tunu odvezeného se-
parovaného materiálu: BIO – 420 Kč/t, papír  
890 Kč/t, plast 2 936 Kč/t a sklo 60 Kč/t. Ke 
všem částkám, které jsou zde uvedeny, je nutno 
ještě připočíst DPH. Část poplatku za likvidaci 
separovaného odpadu dostane město zpět pro-
střednictvím společnosti EKO–KOM, která ob-
cím proplácí za každou vytříděnou tunu recyklo-
vatelných surovin „jakousi výkupní cenu“, která 
se odvíjí od podílu vytříděného odpadu v dané 
obci – čím více obec vytřídí, tím více za každou 
tunu dostane zaplaceno. V současné době ročně 
dostáváme od společnosti EKO–KOM zpět cca 
780 tis. Kč. 

Proto je žádoucí, abyste nádoby k výsypu vy-
stavili, až když jsou plné. Plastové láhve před 
odložením do kontejneru je nutné sešlápnout  
a papírové krabice poskládat. Největší zisk má 
svozová firma, když všechny rodinné domky 
mají trvale vystaveny nádoby u komunikace, oni 
si načtou kódy, vyklopí téměř prázdnou nádobu 
a město zaplatí za výsyp a převoz „vzduchu“. Zá-
leží na každém z nás, jestli z rozpočtu města bu-
deme výrazně dotovat OZO, které si bude účto-
vat vývoz vystavených prázdných popelnic, nebo 
zda například nádobu na papír necháme vyvést 
jednou za tři nebo šest měsíců, až po jejím úpl-
ném naplnění. Hmotnost separovaného odpadu 
bude v popelnici stejná, ale ušetříme ročně na 
výsypech třeba 500 korun u jednoho domku. Do-
mácnostem bylo zapůjčeno také již 2 000 kom-
postérů a nyní 1200 nádob na bioodpad. Před-

pokládáme, že občané budou přednostně zeleň 
nadále kompostovat a bionádoby budou využívat 
příležitostně k likvidaci plevelů, listí, padaného 
ovoce, bramborové natě, drobných větví, apod.

Pokud necháme všichni vyvést u každého svo-
zu všechny nádoby na separovaný odpad, za-
platíme ročně společnosti OZO bez DPH 3,78 
milionů korun. 

A to jsme se ještě nedostali k nákladům na 
svoz směsného (zbytkového) odpadu (zelené nebo 
pozinkované popelnice), které jsou u každého 
domu. Náklad na jeden výsyp každé popelnice 
pro směsný odpad je bez DPH 45 Kč a tuto část-
ku je nutno vynásobit 26 vývozy za rok a připo-
číst měsíční pronájem nádoby, který činí 10 Kč/
kus. Takže za to, že máme u každého domu jed-
nu popelnici na zbytkový odpad, zaplatí město 
s DPH přes 1500 korun. Početnější rodiny mají 
i dvě nebo tři nádoby. V Šenově máme tako-
výchto nádob téměř 2400. Dále město platí firmě 
OZO 500 Kč/t poplatek za uložení na skládku 
dle platné legislativy a 480 Kč/t činí náklady na 
svoz, odstranění odpadu a rekultivační poplatek. 
Do konce roku 2019 bylo průměrně společnosti 
OZO Ostrava s.r.o. předáno od občanů ze Šenova 
na skládku 1400 tun odpadu. Dle tohoto množ-
ství odevzdaného odpadu se pohybují předpoklá-
dané náklady na odstraňování směsného odpa-
du v letošním roce 4,78 milionů korun bez DPH. 

Další náklady v řádu milionů korun tvoří 
provoz sběrného dvora, likvidace objemných  
a nebezpečných odpadů odevzdaných občany, ale 
o tom raději až po jeho rekonstrukci, která by 
měla proběhnout letos v létě. 

V současné době platí každý občan poplatek 
za odpady 600 Kč/rok. Skutečné náklady už 
dosahují téměř 1000 Kč/občan/rok. Rozdíl mezi 
tím, co zaplatí občan a co zaplatí město svozové 
firmě, je hrazeno z rozpočtu města.

Město mělo minulé čtyřleté období (2015 – 
2019) ceny za svoz a likvidaci odpadu dle smluv 
se společností OZO Ostrava s.r.o. zafixovány, tu-
díž nedocházelo k žádnému postupnému navy-
šování. Pro nové 4 leté období však OZO ceny 
výrazně upravilo. Ti, kteří volají po snížení po-
platku za odpady nebo požadují jeho úplné zru-
šení, by si měli spočítat, že při 6450 občanech  
a poplatku 600 Kč/osoba/rok bude město dotovat 
odpady z rozpočtu minimálně stejnou částkou, 
jako nyní platí občan. Zkusme se při třídění od-
padu chovat co nejzodpovědněji k přírodě, ale  
i ke svým penězům a nákladům města. 

Ing. Jan Blažek, starosta 
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Komunální odpad 2020
Samostatně přistavované kontejnery 
(VOK)

BŘEZEN: od 5. do 6. 3. – Stará petřvaldská, 
Škrbeňská (bytovky), Datyňská, Okružní x Na Šimš-
ce (mezi čp. 1182 a 72)

*VOK jsou přistavovány ve čtvrtek v době mezi  
6 hod. až 14 hod. a ve stejném intervalu jsou v pátek 
odváženy.

Otevírací doba od 1. února 2020
Po, St, Pá: 12.00 – 16.00 hod.; So: 9.00 – 12.00 

hod. 

Odběr a uložení odpadů komunálních:
n objemné odpady z domácností;
n elektro, baterie, monočlánky;
n EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika 

bez rozdílu velikosti);
n vyřazená kompaktní úsporná svítidla, zářivky, 

výbojky;
n nebezpečné složky komunálních odpadů od ob-

čanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy a 
obaly znečištěné od barev …);
n jedlé oleje a tuky (uložit vždy do uzavřených 

obalů nejlépe plastových lahví. U olejů a tuků z ku-
chyní není nutné odstranit z přepálených tuků roz-
ptýlené zbytky;
n separovaný odpad (sklo, papír, plasty);
n bio / tráva, listí, měkké části rostlin;
n oděvy, obuv a textil;
n dřevo (palety, nábytek, dřevěné obaly, bedny, 

trámy, desky, prkna, dřevotříska – surová, laminova-
ná nebo dýhovaná).

Nejsou přijímány odpady vzniklé ze stavební 
činnosti – např. cihly, drobný beton, omítka, kachlič-
ky, zemina, kamení, keramické střešní tašky, asfal-
tová lepenka, izolační materiály, azbest, skelná vata, 
umakart, sádrokarton, záchody, vany, umyvadla, suť 
smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva, skla ... 
a pneumatiky.

Sdělení
Svozová firma již zahájila redukci velikosti indi-

viduálních odpadových nádob určených na směsný 
(zbytkový) komunální odpad (plechové nebo zelené 
plastové popelnice u jednotlivých rodinných domů). 
Velikost individuálních sběrných nádob je stanovena 
pro 1–2 osoby 80 l, pro 3–4 osoby 120 l, pro 5–8 osob 
240 l. 

V případě, že topíte tuhými palivy, na vzniklý po-
pel je možné si požádat o nádobu s vývozem od 1. 10. 
do 30. 4. (topná sezóna); dále zohledňujeme rovněž 
potřebu likvidace plen u inkontinentních osob a mi-
minek do věku 3 let.
Kontakt: 596 805 955, ichrastkova@mesto-senov.cz 

Nádoby na směsný (zbytkový) odpad jsou určeny 
pro následující odpady: maso, kosti, sáčky z vysavače, 
smetky, popel, hygienické pomůcky, běžné žárovky, 
čistící utěrky a houby, keramika a porcelán, trus zví-
řat, silně špinavé a mastné obaly.

Ostatní odpady, které Vám v domácnosti vznikají 
je nutno vytřídit – separovat dle příslušných komodit 
(plasty, papír, BIO) nikoli umisťovat do nádoby na 
směsný (zbytkový) komunální odpad.

Svozové dny  
separačních nádob plast a papír

ÚNOR a BŘEZEN 2020
4. 2. a 3. 3. 2020 – úterý PLAST;   
6. 2. a 5. 3. 2020 – čtvrtek PAPÍR

Březůvka, Datyňská, Dělená, Dominova, Frýdec-
ká, Hraniční, Jižní, K Pískovině, K Šajaru, Ke Stov-
kám, Klidná, Na Šimšce, Na Šutrovině, Nad Kurty, 
Nad Lapačkou, Nad Potokem, Okrajová, Okružní, 
Ořechová, Polní, Příčná, Rodinná, Rovná, Řadová, 
Sousedská, Světlá, Šajarská, Šenovská, U Hřiště, 
U Lapačky, U Nádraží, Uzavřená, Václavovická, Ve 
Strži, Venkovská, Větrná, Zahradní, Závodní, Zelená

11. 2. a 10. 3. 2020 – úterý PLAST;   
13. 2. a 12. 3. 2020 – čtvrtek PAPÍR

Březová, Dlouhá, Do Dědiny, Dolní, K Hájence, 
K Potoku, K Trati, Lesní, Na Výspě, Nad Olšinou, 
Nová, Osadní, Petřvaldská – od ulice V Družstvu 
směr Petřvald, Pod Šodkem, Provaznická, Rolní, 
Smrková, Stará cesta, Stará petřvaldská, Strmá, 
Škrbeňská, Těšínská, Topolová, U Garáží, U Lesa,  
U Mlýna, U Panelárny, U Rybníků, V Družstvu,  
V Poli, V Úvozu, Záblatí

18. 2. a 17. 3. 2020 – úterý PLAST;   
20. 2. a 19. 3. 2020 – čtvrtek PAPÍR

Bartovická, Boční, Čalounická, Dědičná, Hasičská, 
Hlavní, K Haltýřům, K Insuli, Kaštanová, Ke Stat-
ku, Kolmá, Kostelní, Krátká, Lipová, Mezní, Míst-
ní, Morušová, Na Farském, Na Hrázkách, Na Kopci, 
Na Přervalině, Na Sedlácích, Na Spojce, Na Široké, 
Na Výsluní, Nad Dolinou, Obecní, Petřvaldská, Pod 
Čechem, Pod Křižovatkou, Pod Školou, Prostřední, 
Radniční náměstí, Slepá, Sokolská, Souběžná, Spod-
ní, Střední, Těšínská – od rondlu směr Ostrava,  
U Alejského dvora, U Kaple, U Školky, U Zahrádek, 
Úzká, Vilová, Vráclavská, Za Pomníkem, Zámecká, 
Ztracená. 

Příspěvek na čipování psa
Dle rozhodnutí rady města ze dne 14. 1. 2020 se vyplácí 

držiteli psa příspěvek na čipování psa ve výši 300 Kč v hoto-
vosti na finančním odboru MěÚ Šenov v úředních hodinách za 
následujících podmínek:

Držitel psa: l předloží osobně potvrzení o čipování psa 
(očkovací průkaz) a číslo čipu l nemá dluh na poplatku ze psa 
k 31. 12. 2019 l má uhrazen poplatek ze psa na rok 2020.

FO / Ing. J. Štixová
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Aktuální informace ze sociální oblasti
Příspěvek na péči

V průběhu roku 2019 došlo ke změně výše pří-
spěvku na péči. Od 1. dubna 2019 se navýšil pří-
spěvek na péči ve IV. stupni závislosti na 19 200 
Kč. Jestliže poskytuje osobě pomoc poskytovatel po-
bytových sociálních služeb nebo dětský domov anebo 
speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového 
typu, došlo k navýšení příspěvku na 13 200 Kč. 

Od 1. července 2019 se zvýšil příspěvek na péči ve 
III. stupni závislosti osobám do 18 let na 13 900 Kč 
a osobám starším 18 let na 12 800 Kč. V případě, že 
pomoc poskytuje osobě poskytovatel pobytových soci-
álních služeb nebo dětský domov anebo speciální lůž-
kové zdravotnické zařízení hospicového typu, navýšil 
se příspěvek na péči osobám do 18 let na 9 900 Kč a 
osobám starším 18 let na 8 800 Kč. 

Důchodové pojištění
Od 1. ledna 2020 došlo ke změně základní a pro-

centní výměry důchodů. Základní výměra se zvý-
šila o 220 Kč na 3 490 Kč. Procentní výměra 
důchodu se navýšila o 5,2 % a navíc o pevnou 
částku 151 Kč. Společně se zvýšením důchodů do-
šlo k navýšení příplatků k penzím účastníků odboje 
a osobám rehabilitovaným. Tyto příplatky se zvýšily 
stejně jako procentní výměra u vyplácených důchodů, 
tedy rovněž o 5,2 % a pevnou částku 151 Kč. 

Rodičovský příspěvek
Od 1. ledna 2020 došlo k navýšení rodičov-

ského příspěvku na celkovou částku 300 000 Kč  
pro rodiče, který aktivně k 1. lednu 2020 čerpá ro-
dičovský příspěvek na dítě mladší 4 let a pro rodiče, 
který začne čerpat rodičovský příspěvek kdykoli od 
1. ledna 2020. V případě péče o více dětí mladších  
4 let narozených současně je celková výše rodičovské-

ho příspěvku 330 000 Kč. Rodičovský příspěvek lze 
pobírat i za předpokladu, že dítě do 2 let je umístěno 
do předškolního zařízení v rozsahu 92 hodin měsíč-
ně. Docházka u dítěte staršího než 2 roky se nesledu-
je. Měsíční výši rodičovského příspěvku si určí rodič 
sám v závislosti na výši předchozích příjmů. Jestliže 
rodič předchozí příjmy nedoloží, je maximální měsíční 
výše rodičovského příspěvku 10 000 Kč. 

Minimální mzda
Od 1. ledna 2020 se zvýšila minimální měsíční 

mzda z částky 13 350 Kč na 14 600 Kč pro zaměst-
nance, kteří mají stanovenou týdenní pracovní dobu 
v délce 40 hodin. Minimální hodinová mzda vzrostla 
ze 79,80 Kč na 87,30 Kč.

Dávky pro osoby se zdravotním postižením
Od 1. března 2020 dochází k rozšíření zdravot-

ních postižení odůvodňujících přiznání příspěvku 
na zvláštní pomůcku. Kromě těžkých vad nosného 
nebo pohybového ústrojí, těžkých zrakových postižení  
a těžkých sluchových postižení se jedná také o zdra-
votní postižení interní povahy způsobující těž-
ké omezení pohyblivosti – konkrétně jde o některá 
cévní, srdeční a plicní onemocnění. 

Další informace k sociálním dávkám Vám mohou 
poskytnout sociální pracovnice Bc. Žaneta Habra-
mová, DiS. (tel.: 734 395 987, e-mail: zhabramo-
va@ostrava.cz) a Bc. Radmila Svobodová (tel.: 
734 692 805, e-mail: rsvobodova@ostrava.cz), kte-
ré mají každé první pondělí a třetí středu v měsí-
ci na Městském úřadě Šenov v době od 12.30 do 
15.00 hod. pravidelné konzultace, případně si mů-
žete sjednat schůzku na výše uvedených kontaktech 
nebo prostřednictvím pracovníků Městského úřadu 
Šenov.

Informace 
Vyhlášení dotačního programu pro spolky

Rada města Šenov na své 24. schůzi dne  
26. 11. 2019 schválila dotační program „Podpora 
a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 
2020“. Podrobnější informace k tomuto programu 
(kompletní znění dotačního programu, formulář 
žádosti a formulář vyúčtování dotace) nalezne-
te na webových stránkách města Šenov: http://
www.mesto-senov.cz/ v sekci Úřední deska, popř. 
v sekci Aktuality a Formuláře/Správní odbor. 

Upozorňujeme, že dle vyhlášeného dotační-
ho programu maximální výše požadované dotace  
v jednotlivém případě (tj. v případě jednoho žada-
tele) je ve všech třech oblastech vymezena celkem 
ve výši 50 000 Kč.         SO / Preinová

Dne 25. února 2020 v 16.00 hodin se v zasedací 
místnosti Radnice koná 

10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA 
Program:
l Zahájení
l Volba komise pro návrh na usnesení
l Kontrola plnění uložených úkolů
l Zpráva o činnosti rady města
l Rozpočtová opatření
l Zpráva komise pro projednávání přestupků
l Vyhodnocení strategie rozvoje města
l Vyhodnocení ankety Ocenění za reprezen-

taci města
l Organizační záležitosti

Zveme všechny občany!
Ing. Jan Blažek, starosta
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Seznámení s pečovatelskou službou města Šenov
Pečovatelská služba je terénní sociální služba 

poskytovaná v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb.  
o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů  
a zahrnuje základní činnosti, a to v rozsahu úkonů 
dle vyhl. č. 505/2006 Sb., ve znění pozdějších předpi-
sů.

Poskytovatelem služby je město Šenov, Radniční 
náměstí 300, PSČ 739 34. 

Spolufinancováno z rozpočtu Moravskoslezského 
kraje.

Služba se poskytuje:
v ve vymezeném čase, místě a rozsahu
v prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků – 

pečovatelek
v na základě smlouvy mezi poskytovatelem a oso-

bou požadující pečovatelskou službu
v za úhradu dle platného sazebníku schváleného 

radou města Šenov

Komu se poskytuje:
v osobám se sníženou soběstačností z důvodu 

věku, chronického onemocnění nebo zdravotního po-
stižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické 
osoby, žijícím ve městě Šenov

Kdy se poskytuje:
v pracovní dny (pondělí – pátek) od 6.30 hod. do 

14.30 hod.
v dovoz obědů probíhá v době od 11.00 hod. do 

14.00 hod.

Cíle pečovatelské služby:
v podpora uživatele, aby mohl co nejdéle důstojně 

setrvat ve svém přirozeném domácím prostředí
v poskytování přiměřené podpory a pomoci při 

zvládání péče o vlastní osobu a domácnost
v podpora samostatného rozhodování a činnosti 

uživatele
v motivace uživatele k takovým činnostem, které 

nevedou k dlouhodobému setrvávání nebo prohlubo-
vání nepříznivé sociální situace
v podpora a pomoc při překlenutí i přechodného 

období se zhoršeným zdravotním stavem, který nevy-
žaduje hospitalizaci

Jednotlivé činnosti a úkony, které služba může 
poskytovat:

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlast-
ní osobu 
v Pomoc a podpora při podávání jídla a pití
v Pomoc při oblékání a svlékání včetně speciál-

ních pomůcek
v Pomoc při prostorové orientaci, samostatném 

pohybu ve vnitřním prostoru
v Pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík
2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí pod-

mínek pro osobní hygienu 

v Pomoc při úkonech osobní hygieny
v Pomoc při základní péči o vlasy a nehty
v Pomoc při použití WC

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stra-
vy 
v Dovoz nebo donáška jídla
v Dovoz nebo donáška jídla pro manželské dvojice
v Pomoc při přípravě jídla a pití
v Příprava a podávání jídla a pití
v Při dovozu jídla – otevření jídlonosiče, servíro-

vání na talíř

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti 
v Běžný úklid a údržba chodu domácnosti
v Pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti
v Donáška vody
v Topení v kamnech včetně donášky a přípravy 

topiva, údržba topných zařízení
v Pochůzky, běžné nákupy
v Velký nákup např. týdenní, nákup ošacení a ne-

zbytného vybavení domácnosti
v Praní a žehlení osobního a ložního prádla, popř. 

jeho drobné opravy
v Žehlení prádla v prádelně pečovatelské služby

5. Zprostředkování kontaktu se společenským pro-
středím 
v Doprovázení uživatelů k lékaři, na orgány ve-

řejné moci a instituce poskytující veřejné služby  
a doprovod
v Doprovod dětí do školy, k lékaři a zpět.
 – v Šenově
 – mimo Šenov

Fakultativní činnosti
(Jedná se o pomoc nad rámec základních poskyto-

vaných úkonů. Fakultativní činnosti jsou uživatelům 
pečovatelské služby poskytovány pouze v případě, že 
využívají některou ze základních činností).

6. Fakultativní činnosti 
v *jízda autem poskytovatele mimo Šenov (lékař, 

velký nákup…)
v *dohled nad léčebným režimem
v *společenský kontakt s klientem (dohled, poví-

dání aktivizace…)
* (úkony se poskytují pouze v případě provozních 

možností Poskytovatele)

Bližší informace a kontakty:
Městský úřad Šenov, správní odbor, 1. patro, dv. 

č. 208
Bc. Eliška Červenková, tel. 596 805 942,  

e-mail: ecervenkova@mesto-senov.cz 
http://www.mesto–senov.cz/pecovatelska-sluzba
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OZNÁMENÍ O ODEČTU VODOMĚRŮ
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 od-

běratelům zásobovaných pitnou vodou z vlastní stud-
ny: 

– KANALIZACÍ ŠENOV – JIH
– KANALIZACÍ ŠENOV – SEVER 
– KANALIZACÍ U ALEJSKÉHO DVORA,
že ve Vašem rodinném domě (nebytovém prosto-

ru, chatce, bytě) bude proveden odečet stavu vodomě- 
ru(ů) ve dnech 6. a 7. března 2020 (tj. pátek  
a sobota) v době od 8.00 do 16.00 hod. V průbě-
hu této doby je nutno vyčkat pracovníka Mě-
POS, příspěvková organizace, který je povinen 

se vám legitimovat firemním průkazem. Zpří-
stupnění 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 pod-

pisem ať již vlastníka nebo souseda (viz výše). Je ve 
vašem zájmu zkontrolovat stav počítadla vodoměru, 
aby tento odpovídal stavu uvedenému na odečtovém 
formuláři. Není-li umožněn odečet skutečného stavu 
měřidla, bude provozovatel při vyúčtování postupovat 
v souladu s Vyhláškou MZ číslo 428/2001 Sb. k prove-
dení zákona o vodovodech a kanalizacích v platném 
znění. K reklamaci nesprávně uvedených a podepsa-
ných odečtů se nebude přihlížet.

Telefonicky se odečty vodoměrů nepřijímají!
Konečná uzávěrka všech odečtů je 10. března 2020 

(čtvrtletní odečet). Po tomto datu již odečty nebudou 
prováděny a každé neodečtené odběrné místo bude 
považováno za neměřené.
MěPOS, příspěvková organizace, Zámecká 27, Šenov 

PIONÝR, z. s. – Pionýrská skupina Šenov
Slavíme výročí!

V lednu 2020 
uběhne už třicet let 
od rozhodnutí o ob-
novení samostatné
činnosti Pionýra, takže tento spolek čeká rok plný 
oslav!

Co se chystá
Kulaté výročí budeme slavit především činností, 

o tu přece v Pionýru jde. Všechny pionýrské skupiny 
a oddíly si mohou připravit k výročí vlastní aktivity, 
zároveň je ale připravováno několik společných celo-
pionýrských akcí. Součástí oslav 30. výročí obnovení 
samostatné činnosti Pionýra bude i akce „Zažehně-
me ohně“. O co půjde? V tradiční den spojený s po-
čátkem jara, v sobotu 21. 3. 2020 v 16.30 hodin 
zapálíme na co nejvíce místech po celé republice pio-
nýrské ohně. Přivítáme tak jaro a přilétající vlaštov-
ky. Také se tím pokusíme o nový český rekord  
v počtu ohňů zapálených ve stejný čas! Naše Pionýr-
ská skupina Šenov spojí zažehnutí ohně v tento 

den u klubovny (Stará škola) s malým vzpomínko-
vým odpolednem. Na akci zveme všechny naše bývalé 
i současné členy všeho věku, rodiče, naše kamarády, 
přátele a příznivce, kteří nám fandí a spolupracují s 
námi. 

Další podrobnější informace k akci budou uvedeny 
v následujícím oběžníku. 

Za PS ŠENOV Renata Chrástková 

Zahrádkáři informují
Výroční členská schůze ČZS se koná 23. 2. 2020 od 13.30 hod v restauraci Na Lapačce. Od 15.00 hod. se bude konat beseda pana Ing. 

Petra Gajdoština – firma Dobrá semena, na téma rajčata, papriky a další plodová zelenina. Na tuto besedu zveme širokou veřejnost.
Důležité upozornění pro členy ČZS v Šenově – Z rozhodnutí RR ČZS je od roku 2020 zvýšen poplatek za členské známky na čásku  

150 Kč. Platba členské známky je jednou z povinností každého člena ČZS. V případě, že známka není zaplacena, je ukončeno členství v ČZS 
dle stanov. Vzhledem k tomu, že výroční členská schůze se koná 23. února od 13.30 hod. v restauraci Na Lapačce, vás již nyní o zvýšení 
známek informujeme. Prodej známek bude na výroční členské schůzi. V případě, že se nemůžete dostavit, nebo již nechcete být členem ČZS, 
oznamte to na tel. 739 930 376. Na toto tel. číslo můžou volat i zájemci o členství v naší organizaci.       Lampart Jan, předseda organizace
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SK ŠENOV – KOPANÁ INFORMUJE
Šenovská fotbalová mládež  
v zimě nezahálí

Mladí fotbalisté SK Šenov 
již od listopadu absolvovali ně-
kolik halových turnajů a ply-
nule tak zahájili přípravu na 
soutěžní utkání, které odehrají 
v jarní části fotbalového ročníku 2019/2020. Trenéři 
a ved. mužstev za podpory rodičů zorganizovali účast 
týmů na níže specifikovaných akcích.

Halový turnaj mladší žáků v Raškovicích 
dne 10. 11. 2019 za účasti týmů: 

Staré Město „C“, Dobrá „A“, SK Šenov, Frýdek – 
Místek „C“, Ostravice „A“, Raškovice.

Výsledky: SK Šenov – Frýdek-Místek „C“ 1:1, SK 
Šenov – Ostravice „A“ 4:3, SK Šenov – Raškovice 7:3, 
SK Šenov – Staré Město „C“ 0:3, SK Šenov – Dobrá 
„A“ 3:4.

Umístění: Mladší žáci SK Šenov obsadili 3. místo 
se ziskem 7 bodů, skóre 15:14.

Přípravný turnaj mladších žáků v Karviné 
(1x15 min) 17. 11. 2019 za účasti týmů: Karviná 
bílá, Karviná zelená, SK Šenov, Nový Jičín, Těrlicko, 
Stará Bělá.

Výsledky: SK Šenov – Stará Bělá 3:0, SK Šenov 
– Těrlicko 0:3, SK Šenov – Karviná zelená 2:3, SK 
Šenov – Nový Jičín 2:5, SK Šenov – Karviná bílá 2:2.

Umístění SK Šenov: 5. místo, skóre 9:13.

Halový turnaj mladších žáků v Raškovicích 
21. 12. 2019 za účasti týmů: Pustkovec „A“, Dobrá, 
SK Šenov, Staříč „B“, Lískovec „A“, Raškovice „B“.

Výsledky: SK Šenov – Lískovec „A“ 6:2, SK Šenov 
– Pustkovec „A“ 2:2, SK Šenov – Raškovice „B“ 2:0, 
SK Šenov – Dobrá 0:1, SK Šenov – Staříč „B“ 1:0.

Branky dali: L. Koziel 4, M. Pittner 3, M. Valový, 
M. Niniczka, M. Janczar, O. Sedlařík.

Umístění: Mladší žáci SK Šenov obsadili 2. místo 
se ziskem 10 bodů a se skórem 11:5.

Komentář trenéra: Tým mladších žáků nebyl kom-
pletní (někteří kluci byli nemocní) a také jsme zkou-
šeli našeho nového talentovaného brankáře Petra Ko-
řínka, který se proti silným soupeřům docela vytáhl  
a navíc chytil i pár tutovek soupeře! Nejvíce nás po-
držel v posledním zápase, kdy hráče Staříče „B“ do-
slova vychytal. Někdy byla naše hra více bojovná než 
fotbalová, ale jsme rádi, že kluci získali cennou stří-
brnou příčku.

Mladší žáci i starší přípravka SK Šenov a ro-
diče zakončili rok 2019 fotbálkem!

V neděli 22. 12. 2019 se uskutečnil přátelský fot-
balový zápas mezi malými fotbalisty a rodiči. Aby 
byl zápas vyrovnaný, malí kluci hráli v počtu 7+1, 
tatínci 5+1. Celkem se společného utkání zúčastnilo 
15 rodičů a 16 malých fotbalistů. Dvě hodiny fotbálku  
v předvánočním čase jsme si náramně užili, i když 
pro nás rodiče to bylo docela fyzicky náročné. Výsle-
dek nebyl důležitý, vyhrála radost ze hry. Po skon-

čení zápasu proběhlo krátké zhodnocení fotbalového 
podzimu a vyhlášení nejlepších hráčů, kteří dostali 
od trenéra M. Pittnera drobné dárečky. Bohužel, nej-
větší dárek, který zajišťoval trenér, bude vyroben pro 
každého hráče až na konci ledna, nicméně už teď klu-
ci vědí, o jaké překvapení se jedná. Hráči i rodiče byli 
také seznámeni s fotbalovými plány a přípravou na 
jaro a také s možností doobjednat tréninkové oblečení 
pro naše malé fotbalisty (šusťákové bundy a trička). 
V průběhu podzimní části byly nakoupeny šusťákové 
bundy pro mladší žáky, aby měli kluci jednotné oble-
čení na zápasy a také reprezentovali fotbalový klub 
SK Šenov.

FOTO z ukončení roku 2019:
 

Zimní příprava šenovské mládeže
V sobotu 4. ledna 2020 zorganizoval trenér  

M. Pittner přípravné zápasy v havířovské hale Žá-
kovská pro mládežnické týmy SK Šenov U 9, U 11  
a pro mladší žáky. 

V několika vzájemných zápasech se postupně 
utkaly týmy složené z hráčů U 11 a z mladších žáků. 
Během dopoledne se také uskutečnila 3 utkání mezi 
SK Šenov U 9 a SK Dolní Datyně U 9. 

Výsledky: SK Šenov U 9 – Dolní Datyně U 9 0:1, 
SK Šenov U 9 – Dolní Datyně U 9 1:2, SK Šenov  
U 9 – Dolní Datyně U 9 3:2.

Góly: Ondřej Szarowski 2, Daniel Dobiáš 1, Josef 
Kozák 1.

Pro malé fotbalisty SK Šenov U 9 to bylo příjemné 
zpestření zimní přípravy. To stejné lze říct o příprav-

(pokračování na str. 14)
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ných zápasech mezi týmem U 11 a týmem mladších 
žáků. Děkujeme i rodičům, kteří se přišli na příprav-
né zápasy podívat.

Halový turnaj mladších žáků v Raškovicích 
11. 1. 2020 za účasti týmů: MFK Havířov „A“, Dobrá 
„A“, Šenov, Stará Bělá „C“, Kunín „B“, Ostravice „A“.

Výsledky: SK Šenov – MFK Havířov „A“ 1:2, SK 
Šenov – Dobrá „A“ 1:2, SK Šenov – Stará Bělá „C“ 
0:4, SK Šenov – Kunín „B“ 2:1, SK Šenov – Ostravice 
„A“ 1:2.

Branky dali: L. Koziel, M. Pittner, M. Valový,  
M. Niniczka, N. Urbanec.

Umístění: Mladší žáci SK Šenov obsadili 4. místo 
se ziskem 3 bodů a skórem 5:11.

Komentář trenéra a ved. mužstva: Dne 11. 1. 2020 
se mladší žáci zase zúčastnili už třetího kola halo-
vého turnaje v Raškovicích. V týmu mladších žáků 
chybělo několik hráčů, přesto trenér v sobotním tur-
naji vyzkoušel nové herní varianty. Hra byla docela 
dobrá, ale kluci neproměňovali vyložené šance. S jed-
ním gólem se vyhrát většinou nepodaří. Kluci přesto 
velmi dobře reprezentovali SK Šenov, některé kluby 
herně a technicky i přehrávali, ale prostě z plno šancí 
nedávali góly! Ano, na góly se sice hraje, ale u nás 
až tak nyní moc ne! Trenér mladší žáky přihlásil 
do tohoto turnaje jen proto, aby zkoušel nové hráče  
a také i mladší hráče! Také nyní nám chytal v bráně 
náš malý, mladý Petr Kořínek, ročník 2010! Také 
hráli dva hráči z ročníku 2009! Proto také trenér 
uvedl, že i přes nějaké prohry – většinou o gól (což je 
skvělý výkon) se nemají hráči SK Šenov za co stydět! 
Když vezmeme v potaz naše hráče a jejich ročníky  
a některé kluby – soupeři byli kompletní, ročník 2007 
+ 2008! K tomu ještě přidáme, že se hraje jen jeden 
zápas s každým soupeřem a jen 18 minut. Ano, po-
slední zápas jsme prohráli sice 4:0, ale to prohráli  
i daleko vetší kluby, než jsme my, a ještě o více bra-
nek!

FOTO z turnaje v Raškovicích

SK ŠENOV – KOPANÁ INFORMUJE
(pokračování ze str. 13)

Další přípravné zápasy v rámci zimní přípra-
vy se v lednu konaly ve sportovní hale v Horní 
Suché

V několika vzájemných utkáních se postupně 
utkaly týmy SK Šenov U 11 a SK Šenov mladší žáci  
s výběry SK Stará Bělá. Každý zápas se hrál 18 mi-
nut. 

Výsledky MŽ: SK Šenov ml. žáci – SK Stará Bělá 

ml. žáci 6:1, SK Šenov ml. žáci – SK Stará Bělá ml. 
žáci 5:1, SK Šenov ml. žáci – SK Stará Bělá ml. žáci 
5:2. 

Góly: L. Koziel 10, J. Vlček 2, D. Ringoš, N. Ur-
banec, D. Přeček, M. Valový

Výsledky U11: SK Šenov U 11 – SK Stará Bělá U 
7:0, SK Šenov U 11 – SK Stará Bělá U 7:0, SK Šenov 
U 11 – SK Stará Bělá U 6:0.

Góly: A. Ulík 5, O. Szarowski 4, M. Pittner 4, J. 
Kutáč 3, O. Sedlařík 3, A. Šlachta.

Komentář: Naši mladší žáci i přípravka podali vý-
borné výkony a s chutí si zastříleli. Kluci si vyzkou-
šeli různé herní varianty, které si nacvičili na trénin-
cích. Všechna tato utkání tak byla úspěšná.

Foto mladší žáci a U 11

Kynologický klub Šenov 
Zveme zájemce o začátečnický kurz na úvodní 

hodinu, která se bude konat 1. 3. 2020 v 8 hodin. 
Kurz je určen pro nácvik základní poslušnosti, 

socializace, a v případě zájmu pro složení základ-
ní zkoušky ovladatelnosti podle Zkušebního řádu 
ČR. Zúčastnit se mohou štěňátka i dospělí psi. 
Přihlásit se můžete e-mailem, telefonicky nebo 
osobně každou neděli od 9 hodin přímo na našem 
kynologickém cvičišti. 

Bližší informace na: zkosenov.webnode.cz. Bu-
deme se na Vás těšit. 

Kolářová Kateřina, jednatelka ZKO Šenov

Kontakty: 
Zbyněk Kuchař, hlavní výcvikář;   

e-mail: zbynekkuchar@email.cz; tel. 737 409 627
Kateřina Kolářová, jednatelka;   

e-mail: katrilien@seznam.cz; tel. 774 338 994
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Šachisté vedou krajský přebor
Šachové soutěže družstev sezóny 2019/2020 s pěti 

zástupci ŠK Šenov se v lednu přehouply do druhé 
poloviny. 

V nejvyšší krajské soutěži, Krajském přeboru 
MSK, nasadil ŠK Šenov hned dvě družstva. Prv-
ní tým působí v soutěži nepřetržitě od roku 2015  
a v obměněné sestavě měl cíl pohybovat se v horních 
patrech tabulky. Družstvo „B“ do krajského přebo-
ru překvapivě postoupilo z krajské soutěže s cílem 
zkusit potrápit silnější soupeře a bojovat o udržení  
v soutěži. 

Družstvo „A“ si zatím vede v soutěži výbor-
ně, když v šesti odehraných utkáních 5x vyhrálo  
a k tomu přivezlo velmi cennou remízu z Dobré. Po 
šesti kolech je tak zcela zaslouženě na prvním místě 
o bod před Kopřivnicí. O právo postupu do 2. ligy, 
které náleží prvním dvěma družstvům, ho však bude 
čekat ještě tuhý boj se silnými družstvy Kopřivnice, 
Slavoje Poruba, Dolního Benešova a Opavy. Dosavad-
ní výkony a výsledky v soutěži však dávají najevo, že 
v tomto boji rozhodně nebudou hrát šenovští druhé 
housle a pokusí se po 10 letech stát ligovým oddílem. 
Byl by to krásný dárek k 75. výročí založení šachu  
v Šenově.

Družstvo „B“ zahájilo soutěž důležitým vítězstvím 
v Hrabyni. Ze zbývajících zápasů sice odešlo poraže-
no a momentálně mu náleží předposlední 11. příč-
ka. Nejtěsnější porážka v šenovském derby (viz foto) 
a slibné výkony proti Porubě a Kopřivnici naznači-
ly potenciál družstva posunout se vzhůru a bojovat  
o záchranu v soutěži. O tu se „béčko“ ve zbývajícím 
průběhu popere s Baníkem Havířov a Rychvaldem. 

Buchta. Společně s Matějem Kolářem, Jakubem Ku-
táčem, Vítkem Štixem a Richardem Lipkou s převa-
hou zvítězili také v soutěži družstev.

Veškeré výsledky i novinky z ŠK Šenov na-
-leznete na webových stránkách klubu   
www.sk-senov.szm.com

Družstvo „C“, působící v Městském přeboru  
Ostravy a družstva „D“ a „E“ v Městské soutěži Ost-
ravy nemají přehnané ambice, jejich hlavním úkolem 
je zapojit mladé hráče do mistrovských soutěží dospě-
lých. 

Získané zkušenosti žáků se projevily na Přeboru 
škol 2. stupně ZŠ. Družstvo ZŠ Šenov si 2. místem  
v přeboru okresu Ostrava vybojovalo postup mezi 
nejlepší školy MSK. Tam, byť složením patřili k nej-
mladším, skončili 10. a jen 2 bodíky je dělily od umís-
tění v 1. polovině tabulky.

V pátek 24. ledna se hrál v Žabni turnaj O šacho-
vého krále a královnu regionu Slezská brána. Šacho-
vým králem se stal žák 6. třídy ZŠ Šenov Bartoloměj 

Skauti a skautky  
Šenov
Třicet let od obnovení

V letošním roce slaví naše středisko 30 let obno-
vené činnosti. Abychom si historii trochu připomněli, 
tak jsme nahlédli do almanachu „Skauting v Šenově 
1939–1991“ od Joži Rajduse, který popisuje tehdejší 
běh událostí...

 „V Šenově byla členy střediskové rady Junáka  
z r. 1970 svolána 25. února 1990 ustavující schůze 
do Domu mládeže v Šenově, na kterou přišlo celkem 
16 členů Junáka a dalších zájemců o skauting. Pří-
tomní souhlasili s obnovením činnosti Junáka v Še-
nově a také se zachováním junáckého střediska. Plně 
se hlásí k obnovenému skautskému hnutí založeného 
A. B. Svojsíkem, jehož podstatou jsou mravní poža-
davky dané skautským zákonem, slibem a heslem.

Bylo ujednáno, že SRJ v Šenově bude do příštích 
voleb pracovat ve složení: vůdce střediska – br. Joža 
Rajdus, jeho zástupce – br. Jiří Guňka, zástupkyně 
pro dívčí kmen a jednatelka – ses. Helena Kalousová, 
zástupce pro chlapecký kmen – br. Ing. Petr Šele-
šovský, hospodář – ses. PhDr. Ludmila Šelešovská, 
revizní komise – br. Milan Spratek (předseda), br. 
Dušan Fajkoš a br. František Drozd st. (členové).

Na základě předběžně zjištěného zájmu o skau-
ting mezi dětmi a mládeží byly ustaveny tyto oddíly:  
1. oddíl junáků – vedoucí br. Petr Šelešovský,  
1. oddíl skautek – vedoucí ses. Ludmila Šelešovská,  
2. oddíl junáků s katolickou náboženskou výchovou 
– vedoucí br. Jan Drozd, 2. oddíl skautek s katolic-
kou náboženskou výchovou – ses. Marcela Lasáková 
a oddíl oldskautů – vedoucí br. Rostislav Tomis. Se 
souhlasem MNV v Šenově mohou jednotlivé oddíly 
bezplatně používat pro svou činnost klubovny v Domě 
mládeže.

Dne 20. března byla podle organizačních pokynů 
ÚRJ v Praze provedena registrace členů oddílů še-
novského střediska Junáka. Ve všech oddílech bylo 
registrováno celkem 84 junáků a skautek, 22 činovní-
ků a oldskautů.“

Na konci února výročí oslavíme městskou hrou 
„Po stopách střediska“ a v září se pak společně sejde-
me u výročního ohně, který zapálíme po pěti letech 
od posledního setkání současných a bývalých členů.

Za skautské středisko Šenov Martin Václav Sukač 
– Rádio
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ZŠ Šenov informuje
Naši čtvrťáci

V tomto díle se konečně dostávám ke skupině dětí, 
kvůli kterým jsem si toto téma vybrala. Je načase, 
abych vás, čtenáře, seznámila se třídou, kterou učím. 
Ale vezměme to hezky popořádku. Máme tři čtvr-
té třídy. Jedna je na Podlesí a dvě na Radničním 
náměstí. Tyto třídy jsou velmi početné, mají celkem 
86 žáků, převládají chlapci. Všechny třídy učí jejich 
třídní učitelky od první třídy, takže děti velmi dobře 
znají.

Třída 4.A má 28 žáků, z toho 15 chlapců. Třídní 
učitelkou je Mgr. Ivona Kozáčková, která se o vy-
právění o své třídě podělila společně se svými žáky.

Prosím, seznamte se: „Ahoj, jmenuji se Jakub  
a jsem žákem 4.A. V září 2019 k nám přistoupil ze 
školy z Orlové nový žák jménem Vojta, byl to náš 28. 
žák. Samozřejmě se zúčastňujeme školních akcí. Mi 
se nejvíc líbil ,Den plyšáků‘.“

Hodně čteme, vykládáme, předčítáme pohádky, 
zpíváme a pracujeme s textem, zkrátka rozvíjíme čte-
nářskou gramotnost. Naše Julinka napsala krásnou 
básničku. Na Knižním festivalu v Ostravě jí byla pře-
dána cena za III. místo. Spolužáci ji samozřejmě rádi 
doprovodili na slavnostní vyhlášení vítězů. Jedna  
z cen byl bezplatný vstup na Slezskoostravský hrad 
pro celou třídu, kde jsme zhlédli výstavu betlémů. 
Aniččina výtvarná práce z kroužku na ZUŠ v Šenově 
byla umístěna na výstavě filmů. Alex a David získali 
krásné 1. místo ve volejbalu. Anetka 2. místo v gym-
nastice. Máme tady i fotbalisty, florbalisty, taneční-
ky, skauty, kuchaře. Ve třídě máme kroužek ručních 
prací, kde v současné době tkáme na tkalcovských 
stavech, zakoupených školou.“

„Učení nám jde, některým sice pomaleji, některým 
rychleji, Vždy se doučíme to, co nám nejde.“ „Když 
jsem šla do 1. třídy, měla jsem hned kamarádky: 
Leu, Natku, Áďu a další. I když se pohádáme, tak 
jsme přesto nejlepší kamarádky.“ „Třídíme odpad, i 
když se někdy spleteme, tak se zeptáme a hodíme 
smetí do toho správného koše.“ „Ve třídě se cítím 

dobře a nechci jinou paní učitelku. Hodně často nám 
v létě vletí do třídy vosa a Petr říká, že je to jeho ka-
marád.“

A teď něco málo o mé třídě 4.B. Naše třída má 
celkem 29 dětí, z toho je 16 chlapců. Třídní učitelkou 
jsem já, Vladimíra Kravčíková. Je to třída samých 
skvělých dětí i jejich rodičů. Už od první třídy orga-
nizujeme společně s rodiči spoustu zájmových aktivit 
pro děti. Nejoblíbenější jsou společné výlety a v letoš-
ním školním roce i první společný „výplaz“ na hory. 
Děti mě pravidelně zvou na své koncerty, fotbalové 
zápasy, taneční představení, a to nás stmeluje i jako 
kolektiv.

Ve třídě mají děti spoustu zájmových aktivit. Nej-
více máme fotbalistů: Jakub, Honza, Petr, Vojta, Pa-
trik, Domča, Lukáš a René. I když hrají za různé fot-
balové kluby, tak to jsou velcí kamarádi. Leon se ob-
jevuje na soutěžích juda a dokonce už získal několik 
medailí, ale nejvíce si cení 1. místa, které získal na 
mezinárodním turnaji v Polsku. Sportovní gymnasti-
ku dělají Ondra a Sofča. Sofča přivezla medaili za 1. 
místo až ze Znojma a Ondra z Václavovic. Další spor-
tovec je Dan, který hraje florbal společně s Renkem 
za Havířov. Martin se zajímá o basketbal a Kačka 
je členkou atletického oddílu v Havířově. Klárka na-
vštěvuje pravidelně Sokol, tady v Šenově. Katku baví 
tanec, Filipa keramika a Karolínka, ta kreslí cokoli, 
co se jí namane. Tančit chodí i Emička a se svými 
kamarádkami z Havířova přivezly bronzovou medaili 
z Mistrovství ČR. Co by to bylo za třídu, kdybychom 
tady neměli hudebníky: Elišku, která si oblíbila hru 
na housle, Rozárka, Kačka a Ondra hrají na klavír  
a Amálka na klávesy. Sára s Eliškou jezdí na koních 
a Jakub, ten je náš malý (velký) šachista a dopomohl 
naší škole ke 2. místu v šachovém turnaji škol. Ne-
smím se svým výčtem zapomenout na naše skauty,  
a to na Petra, Ondru a Honzu, a skoro skautky Viki  
a Kiki a málem bych také zapomněla na našeho hasi-
če Lukáška. Chtěla bych o své třídě toho napsat tolik, 
ale musím dát prostor i ostatním. Těším se a doufám, 
že s touto třídou dojdu až do pátého ročníku. Pak je 
předám na II. stupeň, ale bude mi hodně smutno (to 
ostatně pokaždé, když předávám třídu dál).

(pokračování na str. 20)
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Život ve městě / Inzerce

inzerce

Máte prázdný dům, ve kterém nežijete  
a nedaří se Vám ho prodat?

Můžete mít pravidelný měsíční příjem navíc  
z pronájmu Vašeho domu, anebo prodat dům 

formou splátek nájmem.

Hledáme starší, nejlépe 2 generační dům – 
ŠENOV, VÁCLAVOVICE a okolí do dlouhodobého 

(mnohaletého) pronájmu.

Jsme zdejší, pracující rodina s dětmi (do menšího 
bytu nebo odděleného patra), mladý bezdětný 

důchodce.

Děkuji za případnou nabídku – tel. 727 917 428

Zápis do 1. třídy
Zápis dětí do 1. ročníku proběhne dne  

16. dubna 2020 od 8.00 do 17.00 hod. na ZŠ 
Šenov, Radniční náměstí 1040.

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se 
narodily v období od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014.  
K zápisu je nutný rodný list dítěte a občanský 
průkaz.

Pro odklad povinné školní docházky je 
zapotřebí vyjádření pedagogicko-psycholo-
gické poradny a vyjádření odborného léka-
ře (dětského lékaře).

Rodiče mohou při zápisu označit budovu školy, 
kterou by chtěli upřednostnit. Ředitelství školy 
si však vyhrazuje právo na rozhodnutí o zařazení 
dítěte na jednotlivé budovy (Radniční nám. 1040 
nebo Těšínská 286) z důvodu vytvoření vyrovna-
ných tříd.

Na budoucí prvňáčky se již těší paní učitelky  
i žáci školy.

Upozornění:
Ve školním roce 2020/2021 budou na naší ško-

le ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040 (včetně od-
loučeného pracoviště – Těšínská 286) otevřeny  
3 třídy 1. ročníku. Děti budou přijímány podle 
těchto kritérií:

1. Dítě má trvalý pobyt v Šenově. (zákon 
561/2005 Sb.)

Doplňující kritérium (v případě volných míst).
2. Starší sourozenec je již žákem školy.

ředitelství školy

Evidence obyvatel
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA

Viktor Vrábeľ, Jan Folwarczny, Filip Vaculík, 
Matyáš Hlavica, Lilien Bundilová,  

Radek Polčák
K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE
Božena Sucháčková, Adolf Bayer,  
Jaromír Mikudík, Oldřich Zych,  

Zuzana Forejtová, Jaroslav Vašek,  
Jaroslav Šebek

Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast.

T. Klimasová / SO

Charita Ostrava informuje
Jak pečovat o nemocného v domácím pro-
středí a půjčovna pomůcek

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospi-
cové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na 
semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v do-
mácím prostředí“. Kompenzační pomůcky je mož-
né zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních 
pomůcek, katalog pomůcek a další informace mů-
žete nalézt na webu Charity Ostrava: http://ostra-
va.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-po-
mucek/

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší 
termín je 20. 2. 2020, 14.00–1700 hod. v budově 
Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-
-Výškovice. Na školení se přihlaste předem u Mgr. 
Alexandry Čubové, tel. 599 508 533, mobil: 731 
534 002 nebo e-mailem: hospicova.poradna@ostra-
va.charita.cz Těšíme se na Vaši účast!

Web+plakát:   
https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemoc-
neho-v-domacim-prostredi-20-2-2020/

Dny otevřených dveří v Charitě Ostrava
Možnost seznámit se s poskytovanými službami 

v domovech pro seniory, hospici, denních centrech, 
poradnách nebo azylových domech Charity Ostrava 
mají zájemci z široké veřejnosti v rámci Dnů ote-
vřených dveří u příležitosti 29. výročí vzniku této 
neziskové organizace ve dnech 19. a 20. 2. 2020  
v době 9–17 hod. Srdečně zveme a těšíme se na Vaši 
návštěvu!

Web:   
https://ostrava.caritas.cz/akce/dny-otevrenych-dve-
ri-19-20-2-2020/

Charita Ostrava hledá lékaře a zdravotní 
sestry pro hospicové služby

Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro 
lékaře – specialistu paliativní medicíny a zdravot-
ní sestry v lůžkovém Hospici sv. Lukáše. Předpo-
kládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody. 
Podrobnější informace na webu http://ostrava.cha-
rita.cz/volna-mista/
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ZNALECKÉ POSUDKY
pro veškeré převody nemovitostí, pozůstalostní řízení,  

tržní ocenění bytů a nemovitostí, přiznání k dani  
z převodu nemovitostí Vám vypracuje

MARIE KRUŠINOVÁ
znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny 

a odhady nemovitostí.
U Společenského domu 3/1042, Vratimov 

tel. 596 732 520, 603 530 963; marie.krusinova@volny.cz

TAXI ŠENOV 
PŘEČEK

602 52 00 00 
NONSTOP

Pivovar – Šenov  
nabízí:

Prodej piva a výrobků přes ulici (škvarková  
pomazánka, čabajky Škorpión, nakládaný Hermelín).

Nabídka zdravých přírodních sladidel – sladový cukr kanditní, 
dextróza – hroznový cukr.

Možnost využití pivovarských prostor k pořádání různých oslav, 
schůzí, posezení, školení.  

Pro uzavřené společnosti připravíme kvalitní gastronomické akce.
Neprovozujeme pohostinství, ale je možné zajít na čepovaný speciál 

– prosíme dohodnout termín.  
Aktuální informace pro veřejnost – sledujte naše webovky.
Z provozních důvodů vše předem po telefonické domluvě. 
Kontakty: GSM 774 249 570, www.pivovar-senov.cz

inzerce
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MěÚ informuje

Město Šenov na sociální síti

Stránka www.facebook.com/mestosenov spatřila světlo světa začátkem ledna 2020. Na oficiálních interne-
tových stránkách města je současně přímý odkaz na tento nový Facebook.

Radniční stránka se zaměří zejména na informování o aktualitách na úřadě i ve 
městě a k pozvánkám na společenské, kulturní a sportovní akce pořádané městem či 
příspěvkovými organizacemi města.

Věříme, že tento nový komunikační kanál se zařadí mezi již zavedené zdroje infor-
mací z města, jako jsou internetové stránky města (www.mesto-senov.cz) a Oběžník 
města Šenov.

Chtěli bychom občanům zároveň připomenout, že na internetových stránkách 
města (www.mesto-senov.cz) si občané mohou zaregistrovat svou e-mailovou adresu 
pro odběr novinek z webových stránek. Možnost přihlášení je umístěna v levém dol-
ním rohu stránek.

Ing. Tomáš Holuša, místostarosta

IN. F. OBÁLKA

Foto: MSK

Možná se vám už někdy stalo, že jste volali 
sousedovi záchranku, ale protože žil sám a jeho 
zdravotní stav mu neumožnil odpovídat na dotazy, 
zdravotníci se na místě nedopátrali, zda se pacient 
dlouhodobě léčí a jaké užívá léky. Problematickou 
situaci může vyřešit speciální obálka s osobními 
informacemi, kterou senioři, ale i osoby se zdravot-

ním postižením nebo osoby samostatně žijící, umís-
tí do lednice, o čemž budou informovat prostřed-
nictvím samolepky. Tu nalepí na viditelné místo, 
například na vstupní dveře z vnitřní strany bytu či 
na lednici.

Šenovští senioři mohou plastovou obálku, která 
obsahuje formulář k vyplnění, samolepku, návod  
a propisovačku, získat zdarma buď v rámci úřed-
ních hodin u vedoucí sociálního úseku paní Bc. 
Elišky Červenkové v kanceláři číslo 208, která se 
nachází v 1. patře budovy městského úřadu, nebo 
na podatelně kancelář číslo 227.

Obálky distribuuje Moravskoslezský kraj  
v rámci projektu IN.F.Obálka, tedy „INforma-
ce jako Forma Ochrany“. „Chceme posílit bezpečí 
seniorů v našem kraji a zároveň usnadnit práci 
záchranářům. V plastové obálce bude informace  
o zdravotním stavu, užívaných lécích, ale také kon-
takty na blízké. Takže pokud se stane, že bude 
babička nebo dědeček v bezvědomí, důležité infor-
mace budou okamžitě po ruce,“ uvedl náměstek 
hejtmana kraje pro sociální oblast Jiří Navrátil.
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ZŠ Šenov informuje
Poslední třídou je 4.C. S touto třídou pracují tříd-

ní učitelka Mgr. Jarmila Stejskalová a paní asistent-
ka Mgr. Petra Albrechtová. Třídu navštěvuje 29 
dětí, z toho 15 chlapců. A jak svou třídu představily? 
„Čas letí jako splašený a my už stojíme na prahu 
roku 2020! Než se ale necháme unášet na jeho vl-
nách, dovolte nám, abychom se s vámi podělili o ma-
lou rekapitulaci našeho podzimu 2019.

(pokračování ze str. 16)

Jelikož má naše třída takzvaně „pod křídly” žáky 
z 1. D, zahájili jsme školní rok 2019/2020 uvítáním 
nových prvňáčků a přípravou sportovního dopoledne, 
a to rovnou pro obě první třídy u nás na Podlesí. V 
letošním školním roce jsme navštívili planetárium v 
Ostravě. Byli jsme na exkurzi ve Slezské tvorbě v 
Opavě, kde jsme se dozvěděli něco o tom, jak vznikají 
skleněné vánoční ozdoby. Sami jsme si tento proces 
mohli nejen odpozorovat, ale částečně i vyzkoušet. Na 
dopravním hřišti v Havířově jsme si připomněli pra-
vidla silničního provozu, která jsme si pak vyzkoušeli 
hned v praxi. Vypravili jsme se také do OZO Ostrava, 
abychom se dozvěděli proč a hlavně jak správně třídit 
odpad. Naše třída hostila v tělocvičně čtvrťáky z „dol-
ní” školy v rámci prezentací vlastivědného projektu 
na téma Kraje České republiky. Děti se na tento den 
zodpovědně připravovaly a výsledky byly znát! Ve 
skupinách nám představily jednotlivé kraje se svými 
zajímavostmi. Projekty měly pestrou grafickou podo-
bu a někteří si vytvořili i inspirativní miniatury - na-
příklad model sopky. V prosinci jsme pozvali do naší 
třídy rodiče, aby si s námi vytvořili kouzelné vánoční 
stromečky. I tato akce se vydařila a přispěla ke stme-
lení našeho kolektivu. Tradiční vánoční besídka nás 
pak příjemně naladila na delší volno. Nyní jsme opět 
plní sil do nové práce, která nás ještě do pololetního 
vysvědčení čeká. 

Přejme si, ať je nám dál spolu dobře a veselo, aby 
učení nebolelo.“

Ze všech našich vyprávění je poznat, že i když učí-
me děti čtvrtým rokem, že se stále navzájem pozná-
váme – občas to možná i zaskřípe, ale to bývá hned 
zapomenuto - a že můžeme zažívat nová dobrodruž-
ství plná smíchu, radosti a pohody. Škola pro nás 
totiž není jen místo k učení, ale hlavně objevování a 
setkávání. Místo, odkud si odnášíme nové vědomosti 
a dovednosti, které určitě využijeme i v dalších letech 
a na které budeme dále navazovat.

Mgr. Vladimíra Kravčíková

Peer programy na naší škole
Žáci učí žáky – tak nějak vypadá peer program 

v realitě. Na naší škole navštívili v prosinci žáci de-
vátých ročníků žáky ročníků šestých a po zhlédnutí 
vytvořené prezentace s nimi diskutovali na téma cho-
vání na sociálních sítích.

Sociální sítě jsou nedílnou součástí života dneš-
ních žáků a tímto programem primární prevence se 
snažíme ukázat dětem i možná rizika, které si žáci 
často nepřipouštějí. Slova spolužáků jen o něco star-
ších mohou vyvolat u těch mladších dětí větší zájem 
o danou problematiku. Pro žáky šestých ročníků to 
bylo milé zpestření a pokládali svým starším školite-
lům různé otázky. Pokud nabyté informace v budouc-
nu i využijí, bude to přínosem. Další vstupy do tříd 
na prvním stupni plánujeme po přijímacích zkouš-
kách žáků devátých ročníků, na které se nyní musí 
deváťáci více soustředit.  Mgr. Lenka Fukalová

Roboti
Dne 20. 1. 2020 navštívily děti 1. oddělení ŠD 

žáky osmého ročníku v rámci předmětu informatika. 
Žáci jim pod zkušeným vedením pana zástupce Ra-
dima Žižky předvedli spoustu nových poznatků, při 
kterých byli využiti naši robotičtí kamarádi. 

(pokračování na str. 21)
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ZŠ Šenov informuje
Pro děti bylo připraveno pět stanovišť, na kterých 

se postupně vystřídaly a samy si vyzkoušely, jak vše 
funguje. Roboti byli ovládáni tablety – zastupovali 
basketbalové a fotbalové hráče, konstruktéry, hudeb-
ní nástroj a dálkově ovládané auto. Byl to pro ně 
úplně nový a moc hezký zážitek. Postupně navštíví 
žáky osmých ročníků všechna oddělení ŠD a my už se 
těšíme na příště, kdy se zase naučíme něco nového.

Silvie Valová, vedoucí ŠD

Lyžařský kurz ZŠ Šenov 7. tříd 2020
Rok s rokem se sešel a lyžníci z řad našich žáků 

sedmých tříd se v neděli 12. 1. 2020 vydali opět směr 
Bílá v Beskydech, aby prožili týden plný zimních ra-
dovánek a nejen těch. Očekávání byla o to větší, pro-
tože to byl již 20. lyžařský kurz 7. tříd ZŠ Šenov na 
Bílé. I proto byla v programu na úterý naplánovaná 
malá slavnostní vzpomínková akce plná veselí a taš-
kařic.

(pokračování ze str. 20)

Výuka pod vedením devíti šikovných a krásných 
lyžařských instruktorů a instruktorek probíhala ve 
dvou snowboardových a šesti lyžařských družstvech. 
I když letošní počasí nenabídlo metry sněhu, ba prá-
vě naopak, lyžařský areál na Bílé je vždy zárukou 
toho, že lyžovat bude na čem. A k překvapení všech 
byly podmínky k výuce dokonce výborné. K tomu si 
přičtěme to, že letos nikdo neonemocněl a nikdo se 
nezranil, a vychází nám z toho prostě „suprovní ly-
žák“!

Jaký by to byl lyžák, kdyby tam chyběly závody ve 
slalomu. A proto se ve čtvrtek uskutečnil na Bílé dal-
ší díl „světového poháru“ v obřím slalomu. Na startu 
sice chyběla Ester Ledecká, ale i tak byla kvalita vý-

tečná. Pro úplnost dodejme, že v chlapecké kategorii 
zvítězil Matěj Kuntoš a v té dívčí Markéta Gejdošová.

V pátek 17. 1. 2020 ve 14.30 hod. se u školy vypla-
zilo z autobusů 90 sice unavených, ale šťastných dětí 
a dospělých. V kufrech neměli jen zpocené a špinavé 
věci, ale hlavně kupu lyžařských i nelyžařských zá-
žitků. Takže zase za rok. A ty tam nahoře, prosím, 
nezapomínej sněžit. Děkujeme.

Martin Vaculík – náčelník LK

Pozdravy královské rodiny z Británie
Anglický klub v 8.B a někteří žáci 8.C se na kon-

ci loňského roku účastnili mezinárodního projektu 
Christmas Cards Exchange, jednalo se o výměnu vá-
nočních přání v mateřském a anglickém jazyce se 
školami ve Španělsku, Francii, Polsku, Slovensku, 
Rumunsku, Německu, Řecku a Moldávii. Obdrželi 
jsme spoustu přání a informací o vánočních tradicích 
a zvycích v jednotlivých zemích. Žáci Anglického klu-
bu navíc poslali vánoční přání také královské rodině 
do Londýna a velmi nás potěšilo, když nám byly do-
ručeny obálky s razítkem Royal Mail. Přišla nám od-
pověď z Buckinghamského paláce od prince Charlese 
a vévodkyně z Cornwallu! Další obálka s přáním vše-
ho nejlepšího do nového roku byla z Kensingtonského 
paláce od vévody a vévodkyně z Cambridge – prince 
Williama a vévodkyně Kate s dětmi. Podařilo se nám 
něco opravdu výjimečného a máme z toho velikou ra-
dost.     Mgr. Karla Polášková
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Školství / Život ve městě

   Město Šenov pořádá dne

	 	 	 22.	února	2020	v	19.00	hodin

PLES  MĚSTA	ŠENOV
	 	 	 v	restauraci	Horakůvka	v	Šenově
Hraje kapela LORD, bohatý program zajištěn. Vstupné 340 Kč + večeře 160 Kč (dle objednání).
Vstupenky jsou v prodeji na podatelně MěÚ – případně na tel. čísle 596 805 930; 596 805 931.

ZŠ Šenov informuje

Setkání k ukončení projektů proběhlo na partnerské škole ve slovenské 
Rabči 9. 12. 2019

Projektové dny naší základní školy ve spolupráci 
se Základní školou v Rabči na Slovensku v rámci 
programu INTERREG V-A, koncem roku završily své 
aktivity a nyní pokojně zapadají do dokumentačních 
šanonů, na webové stránky a do výročních zpráv. 
Tam budou jako splasklé vzpomínky pečlivě uchová-
vat, co se na Rabčanské škole v rámci projektu „Hej 
Goraľu” SK/FMP/11b/01/004 a na Šenovské škole  
v rámci projektu „Poznej mne i sám sebe aneb co  
v nás je” CZ/FMP/11b/017 za uplynulý rok odehrálo. 

Na závěrečném setkání, které jsme absolvovali se 
zastupiteli města a zástupci školy jak na šenovské 
tak na rabčanské straně, jsme měli možnost shléd-
nout prezentace, shrnutí záměrů, průběh i výstupy 

z obou projektů. Setkání se neobešlo bez přátelské  
a pohostinné atmosféry s příslibem do další spoluprá-
ce v následujících letech.      Andrea Liolia, ZŠ Šenov

web odkazující na projekt:  
https://sites.google.com/zs-senov.cz/poznej-mne-i-sam-sebe

PLES




