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OHLÉDNUTÍ ZA MĚSTSKÝM PLESEM
Významnou událostí plesové sezóny v Šenově je
každoročně Městský ples. Ten letošní, který se konal v sobotu 23. února, byl stejně jako v minulých
letech zcela vyprodán. V úvodu srdečně přivítal
starosta města Ing. Jan Blažek všechny hosty. Po
elegantním předtančení páru Jana Tyllicha s partnerkou zaplnili parket samotní návštěvníci plesu,
kterým hrála osvědčená kapela Lord.
Program dále doplnilo taneční vystoupení PS
Dance Petřvald a po 22. hodině začalo vystoupení
pod názvem „ELASTIC SHOW BOBA DIVÍLKA“,

kde Bob předvedl schopnost vsoukat se s partnerkou do malého boxu z plexiskla.
Ani letos nechybělo předávání hodnotných cen
majitelům slosovatelných vstupenek, a tak si hosté, na které se při losování usmálo štěstí, odnesli
krásné ceny.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat jak členům kulturní komise, tak zaměstnancům města, kteří se podíleli na zajištění letošního plesu
a další poděkování patří sponzorům, kteří věnovali
ceny do tomboly. Naše díky patří těmto podnikatelům: Restaurace a Pizzerie Dřevjanka, RPS Czech,
s.r.o., Dřevostavby MORAVIA WOOD TRADING,
s.r.o., MěPOS Šenov, Vinotéka Michaela Javorková, Aleš Náhlý e-myslivost.cz, Myslivecké sdružení
Šenov Obecní, Prodej ryb Vladimír Michalec, Bohdana Pufferová – Eurona, MAM Morava – vedení
účetnictví, Rehabilitační centrum Šenov – MUDr.
Kateřina Šochová, Centrum BeFresh Iveta Wolfová.

Na letošní ples můžeme již jen vzpomínat, ale
na ples v roce 2020, který se uskuteční 22. 2., se
můžeme těšit.
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Zápis do 1. třídy
Zápis dětí do 1. ročníku proběhne dne 4. dubna 2019 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. 2012 do 31. 8. 2013. K
zápisu je nutný rodný list dítěte a
občanský průkaz.
Pro odklad povinné školní
docházky je zapotřebí vyjádření pedagogicko-psychologické
poradny a vyjádření odborného lékaře (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 vyrovnaných
tříd. Na budoucí prvňáčky se již
těší paní učitelky i žáci školy.
UPOZORNĚNÍ:
Ve školním roce 2019/2020
budou na naší škole ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040
(včetně
odloučeného
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

Včelaři informují
V sobotu dne 9. 3. 2019 se koná
hodnotící schůze ZO ČSV v Šenově. Schůze je spojená s videopřednáškou o léčení včelstev v průběhu
roku, aby byla včelstva zdravá a
vitální.
Na schůzi se taky dozvíte, jak
dopadlo vyšetření z odevzdané
měli a o plánovaných akcích pořádaných naší ZO v roce 2019. Schůze začíná v devět hodin v jídelně
základní školy.
Účast všech členů naši ZO je
nutná a noví zájemci o včelaření
jsou taky vítáni.
Zve výbor ZO ČSV v Šenově.
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Činnost samosprávy
6. schůze rady města dne 11. 2. 2019 mimo jiné:
– vzala na vědomí usnesení PČR KŘ MSK, odboru hospodářské
kriminality, o odložení trestní věci podezření ze spáchání trestního
činu
– schválila rozpočtové opatření č. 4/2019
– schválila uzavření smlouvy s fyzickou osobou oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti Ing. Martinou Miklendovou, která
bude zajišťovat splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně
plánovací činnosti na změnách nového územního plánu Šenov
– rozhodla o přijetí dotace poskytovatele Ministerstva životního
prostředí na akci „Město Šenov – Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů“ v max. výši 4 933 714,50 Kč při současném stanovení maximální procentuální účasti poskytnutých finančních prostředků na uznatelných nákladech akce ve výši 85 %
– souhlasila s podáním žádosti o dotaci na akci „Obnova místní
komunikace ul. Obecní a K Insuli“ a zajištění spolufinancování akce
z rozpočtu města dle požadavku poskytovatele dotace.
4. zasedání zastupitelstva města dne 26. 2. 2019 mimo jiné:
– vzalo na vědomí informaci o stavu napojení nemovitostí na kanalizaci
– vzalo na vědomí zprávu komise pro projednávání přestupků za
rok 2018
– vzalo na vědomí vyhodnocení strategie rozvoje města
– schválilo rozpočtové opatření č. 5/2019
– schválilo záměr pořízení změny č. 1 Územního plánu Šenov
– schválilo poskytovat z rozpočtu města příspěvek fyzickým osobám / domácnostem na výměnu starých zdrojů vytápění za nové
ekologičtější zdroje tepla ve 3. výzvě „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji“ ve výši 6000 Kč na konečného uživatele
– rozhodlo o rozdělení kompetencí mezi uvolněné členy zastupitelstva.								
tajem.

Kalendář města Šenov pro rok 2020
Tak už máme zase březen, a to je měsíc, kdy každoročně vyhlašujeme téma pro kalendář na následující rok. Tentokrát jsme vybrali
„Čtvero ročních období v našem městě“. Občané mohou zasílat fotografie, které nás zavedou do zajímavých koutů našeho města.
Fotografie, prosím, zasílejte (ve formátu JPG) elektronicky na adresu: isommerlikova@mesto-senov.cz. U fotografií uveďte jméno autora. Konečný termín uzávěrky zasílání fotografií je do 31. 8. 2019.
Těšíme se na to, čím nás překvapíte :-) …
SO/Sommerlíková
„Ráda bych touto cestou poděkovala neznámému muži, který
ve čtvrtek 21. února v prodejně Hruška, Radniční náměstí nalezl
mé osobní doklady včetně finanční hotovosti a poctivě je předal
pokladní a dokonce mě o tom informoval písemně.
Jsem moc ráda, že mezi námi žijí takto charakterní lidé
s dobrým srdcem!“

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY
Informujeme občany města Šenov, že v měsíci březnu by ve svých poštovních schránkách měli nalézt společně s Oběžníkem na měsíc březen i jednu mapu města Šenov.
SO / Preinová
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Komunální odpad 2019
Samostatně přistavované kontejnery
(VOK)

BŘEZEN: 7. a 8. 3. – Stará petřvaldská, Škrbeňská (b.j.), Datyňská, Okružní x Na Šimšce (mezi čp.
1182 a 72)
DUBEN: 4. a 5. 4. – U Rybníků, V Družstvu,
Vráclavská, Topolová

Sběrné místo komunálních odpadů
ul. Na Sedlácích

Otevírací doba od 1. do 31. března 2019
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 občanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy
a obaly znečištěné od barev …);
n separovaný odpad (sklo, papír, plasty);
n oděvy, obuv a textil;
n dřevo (palety, nábytek, dřevěné obaly, bedny,
trámy, desky, prkna, dřevotříska – surová, laminovaná nebo dýhovaná).
Tekuté odpady: uložit vždy do uzavřených obalů, pokud možno plastových lahví. U olejů a tuků
z kuchyní není nutné odstranit z přepálených tuků
rozptýlené zbytky.
Nejsou přijímány odpady vzniklé ze stavební
činnosti – např. cihly, drobný beton, omítka, kachličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky, asfaltová lepenka, izolační materiály, azbest, skelná vata,
umakart, sádrokarton, záchody, vany, umyvadla, suť
smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva, skla ...
a pneumatiky.

Recyklace – módní záležitost nebo správná
věc pro naši budoucnost?

O odpovědném přístupu k přírodě kolem
nás, ochraně planety Země i o nevytváření zby-

tečných odpadů už slyšel nebo četl snad každý
z nás. Dnes a denně na nás z médií i sociálních
sítí útočí spousty článků, fotek a videí ukazujících škody, které člověk nerozumným chováním přírodě způsobuje.
Ekologie a recyklace nejsou ale jen módní pojmy,
jsou nedílnou součástí uvědomělého způsobu života.
Třídění odpadů je pro lidi, kteří myslí na budoucnost
planety i svých dětí, již zcela přirozenou součástí života. A nejedná se jen o papír, sklo a plasty, které
odnášíme do barevných kontejnerů. Vytřídit můžete
například i textil, kovy a v neposlední řadě také elektrozařízení.
Vysloužilá elektrozařízení patří na místo zpětného
odběru, jen tak se mohou dostat k ekologické recyklaci. Například u vysloužilých světelných zdrojů můžeme díky recyklaci využít více než 90 % materiálů,
ze kterých jsou vyrobené. Druhotné suroviny, jakými
jsou kovy, plasty, sklo či rtuť, poslouží k další výrobě,
a bude tak možné omezit spotřebu surovin z přírodních zdrojů. Pečlivým tříděním a sběrem se navíc zabrání znečištění přírody, ke kterému by mohlo dojít,
pokud by se látky z nerecyklovaných zařízení dostaly
do půdy, či do podzemních vod.
Obyvatelé našeho města mohou nefunkční elektrozařízení zdarma odevzdávat ve sběrném místě na
ul. Na Sedlácích, v přízemí budovy Radnice (malá
sběrná nádoba) nebo v elektro obchodě při nákupu
nových.
Společnost EKOLAMP se od roku 2005 stará
o vše, co již nesvítí. Od ledna 2019 navíc zabezpečuje
ekologickou likvidaci i dalších elektrozařízení. Tuto
službu nabízí městům a obcím zcela zdarma.
Nefunkční světelný zdroj či jiné elektrozařízení můžete odevzdat na více než 4400 sběrných míst,
která společnost EKOLAMP po celé České republice
zřídila, a to bez ohledu na místo trvalého bydliště.
Sběrná místa jsou vybavena vhodnými sběrnými nádobami, ve kterých jsou elektrozařízení bezpečně uložena do doby jejich přepravy k recyklaci.
Mapu sběrných míst a více informací najdete na
www.ekolamp.

Zahrádkáři informují
Dne 9. 2. 2019 se v restauraci Na Lapačce uskutečnil Ples zahrádkářů. Ceny do tomboly věnovaly
místní i okolní firmy, za což jim patří dík. Poděkování patří rovněž personálu a majiteli restaurace za
přípravu a obsluhu na plese. Na našich stránkách je umístěn seznam sponzorů, kteří souhlasili se zveřejněním.
Dne 17. 2. 2019 proběhla v restauraci Na Lapačce Výroční členská schůze zahrádkářů, na které byl
zvolen sedmičlenný výbor ZO a revizní komise na další pětileté období. Seznam členů opět naleznete na
našich stránkách. Na schůzi vystoupil Ing. Kolarčík z firmy AGRO CZ.
Lampart Jan – předseda organizace
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Školení k veřejným zakázkám
14. února proběhlo na šenovské Radnici školení starostů a
pracovníků obcí Regionu Slezská brána k veřejným zakázkám.
Jednání se zúčastnilo 16 starostů a dalších 29 pracovníků obcí a
jejich příspěvkových organizací,
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kteří vypisují veřejné zakázky.
Školení vedla právní specialistka Svazku měst a obcí ČR. Přítomní se dověděli novinky ze zákona a nechyběly ani příklady
z praxe.
Ing. Jan Blažek, starosta
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Vzpomínka

Vzpomeňte spolu s námi na paní

Helenu Kalousovou,
V měsíci březnu 2019 oslaví významná životní jubilea
tito šenovští občané
BILANOVÁ HELENA
BOUCHAL JIŘÍ
BŘUSKOVÁ JINDŘIŠKA
BYSTROŇOVÁ MILUŠE
ČULIKOVÁ MÁRIA
GUŇKOVÁ JARMILA
HLISNIKOVSKÁ DANA
HURTA JOSEF
CHROBOKOVÁ MARIE
JAROŠÍKOVÁ ELIŠKA
JAVORKOVÁ JANA
KOLKOVÁ MARIE
KORNFELDOVÁ MARTA
KRESTOVÁ BOŽENA
KROČEK VRATISLAV
KŘÍSTEK ALOIS
KUBINOVÁ MARIE
LIPINOVÁ RŮŽENA
LUPOVÁ VĚRA
MOLINEK GUSTAV
MOLINKOVÁ HELENKA
PASTRŇÁK JOSEF
PAVLAS IVAN
PERTILE PAVEL
RYŠKOVÁ MARIE
SAKMAROVÁ ANTONIE
SLÍVA JAROSLAV
SVOBODOVÁ MARIE
SZTEFKOVÁ TAŤÁNA
ŠAROUNOVÁ MARIE
ŠEBESTOVÁ BLAŽENKA
ŠEVČÍK ANTONÍN
ŠEVČÍKOVÁ ZDEŇKA
ŠPINKA JOSEF
TĚŽKÝ KAREL
TOMISOVÁ ALENA
URBANCOVÁ HELENA
URBÁNEK DUŠAN
VIDETIČOVÁ MARIE
VICHEREK JIŘÍ
VIRGOVIČOVÁ TÁŇA
ZAJÍCOVÁ LENKA
ZAPLETALOVÁ JARMILA
ZRNÍK JAN
K Vašemu významnému životnímu jubileu
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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

dlouholetou pracovnici šenovské
knihovny, původním povoláním učitelku.
Životní cesta ji přivedla do našeho kraje,
kde strávila většinu svého života.
Byla to velmi moudrá, vzdělaná žena, ochotná kolegyně,
která zachovala přízeň naší knihovně až do svých
posledních chvil. Bude nám moc chybět.
Za kolektiv pracovnic Simona Slavíková, ředitelka
Dne 3. 3. 2019 vzpomeneme nedožité
narozeniny 76 let paní

Věrky Kozubkové
roz. Wiercigrochové

Dne 18. 2. 2019 jsme vzpomněli 45 let
od jejího úmrtí.
Děkujeme všem, kdo s úctou vzpomenou s námi.
Za celou rodinu
dcera Radka a sestra Pavla.

Děkujeme příbuzným, přátelům a známým
za účast při posledním rozloučení s panem

Milanem Štefánikem
Zároveň děkujeme za projevy soustrasti
a květinové dary.
Zarmoucená rodina.

VZPOMÍNÁME
Dne 17. 3. 2019 uplyne 20 let, kdy nás navždy opustil pan

Vojtěch Borový
ze Šenova Volenství.

Stále vzpomínají a nikdy nezapomenou
dcera Jana s manželem Petrem, vnučky Petra, Marcela, Monika,
vnuk Martin, pravnuci Michael a Jakub.
Dne 12. 3. 2019 to bude 5 let, co navždy odešla
naše drahá maminka, babička a teta, paní

Libuše Plachtová
Zároveň si tento rok budeme připomínat
její nedožité 90. narozeniny.
Děkujeme všem, kteří jste ji měli rádi
a budete vzpomínat s námi.
Dcera Miluše s rodinou.
Žádný čas není tak dlouhý, aby nám dal zapomenout….

Dne 9. 3. 2019 vzpomeneme 20. výročí úmrtí pana

Jana Vítka
Kdo jste ho znali, věnujte mu spolu s námi tichou
vzpomínku.
Za vzpomínku děkují
manželka, dcera, syn a sestra s rodinami.
V životě jsou chvíle, se kterými se člověk nikdy nesmíří.
Ty už spíš svůj věčný sen, ale nám chybíš každičký den.
Dne 22. 3. 2019 vzpomeneme 1. smutné výročí
úmrtí pana

Františka Kavky
S láskou vzpomínají manželka Helena a synové
Arnošt a Martin s rodinami.
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Uzavírka státní silnice II/473 – Frýdecká
Z důvodu rekonstrukce mostu ev. č. 473–009 nad tratí SŽDC v Šenově je stanovena
úplná uzavírka silničního provozu.
Zhotovitel zahájí přípravné práce od 4. 3. 2019. Doprava po silnici II/473 přes most bude po dobu přípravných prací zachována. Během přípravných prací zhotovitel mj. vybuduje provizorní nástupiště pro autobusovou zastávku Šenov, Škrbeň (směr centrum), která bude po dobu stavby přemístěna na ul. Volenskou. Autobusová zastávka Šenov, Škrbeň (směr Šenov, Lapačka, F-M) bude umístěna na ul. Frýdecké na stávajícím
chodníku.
Úplná uzavírka mostu je naplánována od pondělí 8. 4. 2019. Veškerá doprava bude svedena na
objízdnou trasu, která povede po ulici Volenská, Václavovická a Šenovská. Provoz chodců přes železniční trať
bude převeden od 22. 4. 2019 po provizorní lávce, vybudované podél rekonstruovaného mostu. Na objízdné
trase po dobu realizace stavby bude provedena úprava změny přednosti v jízdě v prostoru křižovatek ulic:
1) silnice II/473 (ul. Frýdecká) x MK ul. Volenská
2) MK ul. Volenská x silnice III/4701 (ul. Václavovická)
3) silnice III/4701 (ul. Václavovická) x silnice II/478 (ul. Šenovská)
4) silnice II/478 (ul. Šenovská) x silnice II/473 (ul. Frýdecká)
Linky DPO budou využívat stávající zastávky Šenov, Volenství na trianglu vedle prodejny potravin pouze
při jízdě směr Lapačka nebo z tohoto směru. V ostatních případech budou využívat zastávku na ul. Václavovické před restaurací U Ryšky.
Ukončení úplné uzavírky a uvedení mostu do provozu je naplánováno do 30. 10. 2019.
Termín uzavírky: od 8. 4. 2019 do 30. 10. 2019
Uzavřený úsek:
stát. sil. II/473 – Frýdecká v úseku mezi sjezdy na sil. I/11, II/478 a ul. Volenskou
Objízdná trasa:
po ul. Volenské, Václavovické a Šenovské od Frýdku-Místku a od centra Šenova obráceně
Prováděcí firma: EUROVIA CS, a.s., Vratimovská 658/77, 718 00 Ostrava-Kunčičky
Stavbyvedoucí:
Ing. Zbyněk Brát, tel.: 606 631 450
Objízdné trasy v grafické podobě včetně termínu realizace jsou zveřejněny na internetové adrese:
http://www.mesto-senov.cz/rubrika/aktuality
Jedná se o akci Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, kdy akci řídí Správa silnic Moravskoslezského
kraje, příspěvková organizace, Středisko Ostrava.
Veškeré dotazy, připomínky apod. směřujte buďto přímo na firmu EUROVIA CS, a.s. nebo na
Správu silnic Moravskoslezského kraje, příspěvkovou organizaci, Středisko Ostrava, pana Ing.
Ladislava Olšara, správního mostmistra, kontakt: +420 595 135 936, +420 731 403 271, mailto:
ladislav.olsar@ssmsk.cz
Mus., úsek MH a dopravy

Změna č. 1 Územního plánu Šenov
Zastupitelstvo města Šenov vydalo v listopadu
2018 nový Územní plán Šenova (dále jen ÚP Šenov),
který nabyl účinnosti dne 7. 12. 2018. Současně zastupitelstvo Moravskoslezského kraje vydalo aktualizaci Zásad územního rozvoje Moravskoslezského
kraje, které se Usnesením ze dne 12. 12. 2018 staly
platnými a účinnými. Územní plány všech obcí v kraji včetně ÚP Šenov se tak dostaly do mírného nesouladu s touto dokumentací. Tato krajská aktualizace
nemá jakýkoliv vliv na platnost nebo účinnost ÚP
Šenova. Všem obcím v kraji vyvstává povinnost při
nejbližší změnách ÚP uvést tyto do souladu se ZUR
MSK.
Zastupitelstvo města na svém 4. zasedání konaného dne 26. 2. 2019 rozhodlo o pořízení změny č. 1 ÚP
6 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 3/2019

Šenov, který bude řešit úpravu platného ÚP tak, aby
byl v úplném souladu s platnými ZUR MSK. Zastupitelstvo města dále rozhodlo o tom, že v rámci této
změny budou projednány individuální žádosti občanů
na změnu ÚP Šenov.
Občané mohou své žádosti o změnu územního
plánu (formuláře jsou dostupné na internetových
stránkách města Šenov, nebo na místně příslušném
stavebním úřadu) včetně příloh doručit na podatelnu Městského úřadu v Šenově. Město však nemůže
zaručit, že podané žádosti o změnu ÚP Šenova budou
úspěšné.
O úspěšnosti jednotlivých žádostí rozhoduje vždy
samotné projednání takovéto změny, které bude
v souladu se zákonem.
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Děti ZŠ Šenov na akci Ledová Praha

Třináct zájemců z řad žáků
7. ročníků se zúčastnilo akce Ledová Praha, která se koná každoročně o pololetních prázdninách. Žáci
měli příležitost seznámit se s historií i současností hlavního města
Prahy a jejími pamětihodnostmi.
Zážitků bylo opravdu hodně.

Děti navštívily Filmové ateliéry
Barrandov, kde probíhala výstava filmů Oldřicha Lipského. Dále
jsme si prohlédli expozice Nové
budovy Národního muzea a Muzea
voskových figurín. Nevynechali
jsme ani procházku po Staroměstském náměstí, kde jsme se kromě

orloje podívali i do samotné Staroměstské radnice, jejích historických sálů, podzemí i na věž, ze
které byl nádherný výhled na celé
historické jádro města.
Zajeli jsme také na Vyšehrad a
jeho hřbitov, na kterém jsou pochovány významné české osobnosti, prošli jsme se po Václavském
náměstí a Karlově mostě, vyjeli
jsme lanovkou na Petřín a samozřejmě nechyběla prohlídka Hradčan, kde jsme zavítali do barokní
Lorety, Pražského hradu, katedrály sv. Víta, Starého královského
paláce, Vladislavského sálu, baziliky sv. Jiří a vychutnali si malebný
ráz Zlaté uličky.
Dětem se pobyt v Praze velice
líbil a už teď se těší na další pololetní prázdniny...
Vedoucí exkurze
– Pavel Buchta, učitel ZŠ Šenov

Velká oslava 15 let Mobilního hospice Ondrášek
Přijměte pozvání na Velký koncert pro velká
srdce do multifunkční auly GONG v Dolních Vítkovicích.
Buty, David Stypka & Bandjeez, Hana Fialová a její hosté se sejdou, aby 27. 4. 2019 popřáli
Ondrášku k narozeninám.
Mobilní hospic Ondrášek již 15 let pomáhá lidem
z regionu dožít svůj život doma, mezi svými blízkými. Každá zakoupená vstupenka zajistí dvě hodiny
péče o nevyléčitelně nemocné dospělé i děti.
Podpořte nás svou účastí nebo potěšte své blízké
smysluplným dárkem.

Evidence obyvatel
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA
Antonín Václavek, Emma Šputová,
Mariana Hromková, Matyáš Skála,
Michal Sedláček
K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE
Jaroslav Šefránek, Marta Zelinová,
Milan Štefánik, Helena Kalousová,
Ludmila Šemorová, Štěpánka Děžová,
Jarmila Bayerová
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou
soustrast.
T. Klimasová / SO
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PS Šenov – Jarní prázdniny za námi a velikonoční před námi
Pionýrská skupina Šenov má
již jarní prázdniny za sebou a
velice si je užila. Týden jarních
prázdnin jsme letos na začátku
února strávili na horách, a to na
základně DDM Třinec v Nýdku –
Hluchové. A protože nás na místě
čekaly hromady sněhu a nádherná zimní krajina, připravilo 6 instruktorů a 3 vedoucí pro 29 dětí
celopobytovou hru „Ledové království“. Stejně jako ve slavné filmové

pohádce zažívaly děti s Elsou a jejími přáteli různá dobrodružství a
příhody.
Úžasné výhledy na zasněžené
Beskydy jsme si hlavně užili po
slunečném, ale docela náročném
výstupu na Filipku, kdy jsme se
mnozí bořili do sněhu víc než po
kolena. Na Filipce jsme pořídili
hromadnou fotku, kterou si pak
každý účastník akce odnesl domů
na památku. Cesta zpět nebyla o
nic lepší, a to ani pro ty, kteří se
rozhodli jít jinou trasou. Po návratu na základnu si všichni sdělovali zážitky, jak se nemohli dostat
ze závějí, jak lovili ve sněhu boty
nebo jak jim ujely z kopce boby.
Dva dny po výletu jsme s dětmi navštívili krytý bazén v Bystřici, kde se kromě vodní zábavy

uskutečnily plavecké závody. Podle ohlasu účastníků byla akce vydařená.
Pionýrská skupina Šenov již
nyní plánuje na Velikonoce 2019
další akci, která se bude konat
v termínu od 18. 4. do 21. 4. 2019
na základně DDM Jablunkov –
Jasení v Milíkově. Děti opět čeká
program plný zábavy, her, soutěží a i nějaký výlet do okolí. Kdo
má zájem najde veškeré informace včetně přihlášky na velikonoční prázdniny na našich stránkách
www.pssenov.pionyr.cz. Kapacita
je omezena, proto neváhejte s přihlášením.

Mezinárodní taneční škola Palas dance

V termínu od 20. do 24. února se naše šestičlenná
delegace na pozvání účastnila koncertu k 20. výročí
tanečního souboru modern baletu Time out ve Lvově
na Ukrajině. K tomuto výročí si soubor připravil výpravnou choreografii Za lesy a horami. Choreografie
byla velmi dobře připravená, stejně tak byla fantasticky připravená hudba, na které se podílelo několik
osob včetně Nazara Savko – vítěze Super star Ukrajiny. Po skončení představení následovalo poděkování hlavním aktérům na scéně. Za Českou republiku
a město Šenov předali poděkování na jevišti Josef
Macura a Eva Skýbová. Poděkování patřilo vedoucím
souboru Time out Oleně a Sergeji Ahapovým a samozřejmě všem jejich asistentům a tanečníkům.
Během výjezdu jsme měli několik úspěšných jednání s dalšími soubory k účasti na našich mezinárodních koncertech. Díky těmto jednáním vás již dnes
můžeme pozvat na květen, kde na koncertech uvidíte
soubory Palas dance, špičkový vokální a taneční soubor lidového tance Vykrutasiki a soubor banduristek
Zvoneček. Soubor bandur stojí určitě za pozornost
a pozvání k nám přijali poprvé.

inzerce
÷

÷

÷

Koupíme dům, parcelu. Možno i zadlužený. Tel./
SMS 608 370 379.

DODÁVKA + ŘIDIČ 10 Kč/km

Převozy + odvozy. Drobné stěhování. Dovozy nábytku
z obchodů. Odvozy do sběrného dvora.
Tel.: 602 604 409.
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Za PS Šenov
Renata Chrástková
a Šárka Kolébalová

Další koncerty proběhnou pak v říjnu a tam vás
pozveme na soubor lidového tance Serpanok a dalším
pozvaným je vítěz Super star Ukrajiny Nazar Savko
se svým souborem. Zveme tak na koncerty širokou
veřejnost, a především naši základní školu.
Děkuji celé naší delegaci za podporu spolupráce
s centrem dětí a mládeže a podporu ukrajinské kultury u nás.
Za taneční školu – předseda Josef Macura
www.tspalas.com, fb: Palas dance, tel.: 702 914 717

Život ve městě

Ohlédnutí za projektem Památky a příroda Zámeckého parku v Šenově
Dne 20. 2. 2019 nás opět navštívili občané ze
slovenské Rabči pod vedením tajemnice obce paní
Mgr. Moniky Kozoňové. Ti si v Šenově prohlédli
základní školu, hasičskou zbrojnici a hlavně Zámecký park, kde viděli naši novou oddechovou
zónu, která byla z velké části hrazena z prostředků
Evropského fondu regionálního rozvoje – operační
program Interreg V-A.
Okruh Šenovem byl zakončen opět v Knihovně

a Šenovském muzeu, kde se k nám připojili zástupci Senior klubu Šenov, Sokola a Českého červeného kříže.
V přednáškové místnosti proběhlo shrnutí celého projektu a poté nám spoluautorka nové publikace „Zámecký park v Šenově – Příroda parku
a její obyvatelé“ paní Zdenka Rozbrojová prezentovala její nejzajímavější části. Poté následoval křest
této publikace. Všichni účastníci zároveň obdrželi propagační materiály k tomuto projektu včetně
výše zmíněné publikace.
Občané Rabči si pro nás na oplátku připravili
kulturní program v podobě hudebního vystoupení
v krojích.
Dále již pokračovala volná zábava v rámci přeshraniční spolupráce. Touto akcí byl projekt na
naší straně ukončen, ale věříme, že se naleznou
další příležitosti ke vzájemné spolupráci.
Ing. Tomáš Holuša, místostarosta
FOND MALÝCH PROJEKTŮ
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Skauti a skautky Šenov informují
Skautský ples StarDance

25. ledna 2019 se konal historicky desátý skautský ples v Šenově, který se nesl v duchu taneční soutěže StarDance.
Z organizačních důvodů na straně restaurace Horakůvky byl ples přesunut do restaurace Na Lapačce,
kde kvůli menšímu prostoru vládla komornější atmosféra.
Více než 150 hostů mohlo zhlédnout předtančení
dvou tanečních párů, které ohodnotila dokonce i porota. K mání byly také dvě hry, fotokoutek s možností
odnést si fotografii domů a bohatá tombola, která by
se neuskutečnila bez skvělých sponzorů, za což jim
moc děkujeme! Ples doprovázela již poněkolikáté kapela Another Way a sklidila tak velký úspěch.
Děkujeme všem, co u toho byli s námi a doufáme,
že se příští rok uvidíme na parketě znova!
Za skautské středisko Anna Marenčáková – Karot

stry Robinsonky, která dohlížela na přípravu jídla a
starala se také o celé hospodaření a zásobování tábora. Na ní ležela veškerá tíha odpovědnosti za naše
žaludky. ...“
Po obnovení Junáka v roce 1990 se sestra Robinsonka opět zapojila do skautské činnosti jako jednatelka střediska a členka střediskové rady.
V pozdějším čase, když předala činovnické povinnosti mladší generaci, se ale stále aktivně účastnila
většiny akcí pořádaných šenovským střediskem – ať
už to byly výstavy, besedy nebo návštěvy letních táborů...
Za skautské středisko Martin Václav Sukač – Rádio

Vzpomínka na Robinsonku

V pátek 15. února 2019 navždy opustila naše řady
sestra Helena Kalousová, mezi skauty zvaná Robinsonka.
Její skautská činnost je spojena s obnoveným
1. oddílem skautek, který v roce 1969 vedla. V roce
1970 byla hospodářkou koedukovaného tábora
v Řece, na kterém se kromě družiny skautek starala
i o táborovou kuchyni a zásobování. Vůdce tábora
br. Jiří Guňka (Šerif) tehdy do kroniky poznamenal:
„...Velikým štěstím pro náš tábor byla přítomnost se-

ROBINSONKA (první zleva)

1919–2019: Století s Československým a Českým červeným křížem
Chtěla bych těmito řádky upozornit na 100. výročí založení Československého červeného kříže,
který mohl být uznán Mezinárodním výborem Červeného kříže až na území nezávislého státu, tz.
Československé republiky.
Český červený kříž v roce 1993 navázal na své
předchůdce – Vlastenecký pomocný spolek Království české – založen v září 1868, jako 13. národní
společnost ČK na světě a na ČSČK, který byl založen 6. února 1919.
Mezinárodní hnutí ČK a ČP má nyní 191 národních společností.
Alici Masarykové byl stanovami ČSČK přisouzen titul „Předsedkyně zakladatelka“. Prosazovala výchovu zdravotnického personálu, roku 1920
otevírá ošetřovatelskou školu. Sylva Macharová,
dcera básníka Svatopluka Machara, byla v roce
1923 jmenována ředitelkou této školy, za významný přínos ve vzdělávání sester obdržela nejvyšší
sesterské vyznamenání udělované Mezinárodním
červeným křížem „Medaili Florence Nightingalové“
Světový den ČK se slaví 8. května v den výročí
narození zakladatele této humanitární organizace Henri Dunanta. Henri Dunant byl vůbec první,
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komu byla udělena Nobelova cena míru, bylo to v
roce 1901.
Rozvoj ČSČK zastavila druhá světová válka, organizace byla rozpuštěna, majetek zabaven. ČSČK
zažil působení v exilu i radost z obnovy státu. Zlomovým se stal rok 1968, znamenal změnu postavení ČK ze samostatné organizace s vlastním zdravotním a sociálním programem. Znárodněny byly
zdravotnická a sociální zařízení včetně sítě Zdravotní záchranné služby. Období od listopadu 1989
znamená snahu o obnovu samostatně vykonávaných sociálních a zdravotních činností. Naše Místní skupina Českého červeného kříže Šenov byla založena v roce 1952. Dovolím si pozdravit zakládající členku našeho spolku paní Františku Sládkovou,
přejeme ji jistě všichni zdraví, radost a štěstí.
Prvním předsedou MS ČČK byl pan Jan Kurečka, následovali pan Bohumil Tvardek, pan František Špetik, pan Miloslav Vašek, paní Jana Duráková. Naše Místní skupina ČK má 83 členů, rádi
přijmeme členy nové.
Děkuji všem, kteří s naší MS ČČK spolupracují
s myšlenkou humanity a pomoci druhým.
Předseda MS ČČK Šenov – Eva Uxová

Inzerce

Kosmetické ošetření, úprava a barvení obočí,
nehtová modeláž.
Zdravotní středisko Šenov
Tel. 608 875 354 – Margarita Butorová

Právní záležitosti
denně vč. soboty od 9 do 18 hod.
advokátní kancelář v Havířově, Na Fojtství 8

JUDr. Marcela Žoričová

poradenství, listiny, žaloby, smlouvy, převody nemovitostí,
věcná břemena, rodinné právo apod.
Kontakt tel. č. + fax 596 810 741, mobil 603 447 219
e-mail: zoric@atlas.cz

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
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Jednání o dopravě s hejtmanem, senátorem, primátorem i starosty
V únoru proběhlo více jednání, která byla zaměřena primárně
na řešení dopravy v našem městě.
Představitelé kraje, okolních obcí
a měst byli informováni o nevyhovujícím stavebně technickém stavu silnice II/473 Frýdecká, o přípravě řešení odklonění cyklodopravy z této komunikace i ze silnice
I/11.
V souvislosti s připravovaným
záměrem železnic rekonstruovat
železniční koridor Ostrava – Český Těšín byl projednán požadavek
na posunutí železniční zastávky
poblíž křížení se silnicí Frýdecká,
kde by vznikl přestupní terminál
nejen pro místní občany, ale i pro
okolní obce, které jsou dopravně

závislé na průjezdu naším městem. Požadavky byly předneseny náměstkům hejtmana MSK
za osobní účasti pana poslance a
hejtmana kraje pana Vondráka.
S problémy v dopravě byl podrobně seznámen senátor za náš volební obvod pan Nytra, který navštívil naše město. Protože doprava
má návaznost na okolní města,
proběhla jednání u poslance a zároveň primátora statutárního města Havířova p. Bělicy, v minulosti
i u primátora Ostravy p. Macury.
Naše záměry získaly podporu starostů okolních obcí, s kterými je
postupně jednáno.
Přesvědčit všechny o nutnosti realizace navržených opat-

ření je prvním krokem. Město
Šenov má nyní připraveny projekty na přemostění silnice I/11
v blízkosti Staré školy, ke kterým probíhá územní a stavební
řízení. Realizace navržených opatření je závislá od získání dotací
a priorit nadřízených územních
celků.
Ing. Jan Blažek, starosta

Senátor Nytra v Šenově
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