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Kultura

Školství

Dětský den v parku
Poslední květnový pátek se již
stalo tradicí, že město společně
se SRPDŠ při ZŠ střed, pionýry,
skauty a SK Lapačka pořádá v
Zámeckém parku a přilehlých plochách zábavný dětský den.
Součástí dětského dne bylo veřejné projednání záležitosti města
tentokrát na téma „nakládání s
odpady od roku 2020“.

Doprovodný hudební a kulturní
program pro děti i rodiče probíhal
na ploše u ZUŠ, kde se postupně
na dvou pódiích střídali žáci ZUŠ,
Olympic revival, klauni a David
Koller revival.
Děti mohly po celou dobu akce
využít skákací hrad, který zakoupilo město.
(pokračování na str. 3)
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Městská policie hlásí
ZÁSAHY – INFORMACE
ZPRAVODAJSTVÍ
Přímé tel. číslo:
PČR Vratimov:
Tísňová linka:
E-mail:
Http:

604 128 113
604 127 288
156
mpolicie@mesto-senov.cz
www.mesto-senov.cz

1. 6. – Pádem na vozovku si
přivodil zranění na hlavě podnapilý muž v části Podlesí. Pro opakované stížnosti na úpornou bolest
byl přivolanou sanitkou převezen
k dalšímu ošetření.
4. 6. – K vážné dopravní nehodě se zraněním cyklisty vyjížděly
složky IZS na ul. I/11. Po poskytnuté první pomoci strážníky si
muže převzali do péče záchranáři.
Ti zajistili na místě životní funkce
a následně zraněného transportovali do nemocnice (viz foto).
23. 6. – Na pohyb podezřelého
muže manipulujícího s el. rozvadě-

či upozornil hlídku MěP všímavý
občan. Trestní rejstřík s 36 záznamy a nástup k dalšímu pobytu za
mřížemi u kontrolovaného výtečníka dal oznamovateli za pravdu, že
s dotyčným „není něco v pořádku“.
Muž byl po prověření všech skutečností vykázán z místa a pod dohledem strážníků opustil město.

l Městská policie má zájem na vytvoření bezpečného a
klidného prostředí pro každého

obyvatele města a na tom, aby
žádný pachatel přestupku nebo
trestného činu nezůstal bez postihu.
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
Ing. R. Kulhánek, vel. MěP

Činnost samosprávy
12. schůze rady města dne 4. 6. 2019 mimo
jiné:
n vzala na vědomí rozpis rozpočtu přímých výdajů na
vzdělávání na rok 2019 dle informace KÚ MSK
n schválila rozpočtová opatření č. 20 – 22/2019
n schválila umístění staveb a zřízení věcných břemen
na pozemcích města
n rozhodla o poskytnutí dotace Farnímu sboru Českobratrské církve evangelické v Šenově ve výši 49 000 Kč
na vnější opravy přístavby
n rozhodla o pořadí na 1. – 2. místě ve věci výběru
dodavatele u veřejné zakázky „Systém odděleného sběru materiálově využitelných odpadů pro město Šenov“ a
o uzavření smlouvy o dílo mezi městem Šenov a firmou
SDO Technika s.r.o.
13. schůze rady města dne 11. 6. 2019 mimo
jiné:
n rozhodla na základě „Písemné zprávy o hodnocení
nabídek“ a „Výsledku posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele“ na veřejnou zakázku „Oprava
střechy a zateplení ZŠ Podlesí“ o pořadí uchazečů na 1.
a 2. místě a o uzavření smlouvy o dílo na stavební práce
pro veřejnou zakázku se společností MATOSA PROFISTAV s.r.o.
n schválila Smlouvu o umístění zařízení – rozšíření
VO Ke Starému mlýnu, uzavřenou mezi ČEZ Distribuce,
a.s. a městem Šenov, k zajištění vyšší bezpečnosti silničního provozu.
6. zasedání zastupitelstva města dne 18. 6.
2019 mimo jiné:
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n vzalo na vědomí zprávu Jednotky sboru dobrovolných hasičů, zprávu Policie ČR, zprávu Městské policie
Šenov, zprávu Krizového štábu města Šenov a zprávu
komise bezpečnosti
n vzalo na vědomí zprávy o činnosti finančního
a kontrolního výboru za I. pololetí 2019 a schválilo plány
práce výborů na II. pololetí 2019
n rozhodlo koupit nemovitou věc do vlastnictví města
Šenov, a to pozemky MK Souběžná a přijmout dar – nemovitou věc do vlastnictví města Šenov (rovněž MK Souběžná)
n rozhodlo uzavřít plánovací smlouvu mezi městem
Šenov a PhDr. Tomášem Řebíčkem ke stavbě dopravní
a technické infrastruktury v lokalitě „Šenov – Volenství
II., etapa I“ dle předloženého návrhu.

14. schůze rady města dne 25. 6. 2019 mimo
jiné:
n vzala na vědomí zprávu Mateřské školy Šenov, p.o.
n vzala na vědomí organizaci Jarmarku 2019, konaného dne 31. 8. 2019
n schválila rozpočtové opatření č. 23/2019
n vzala na vědomí plnění příjmů ze sdílených daní
a daně z nemovitých věcí za měsíce 1 – 5/2019
n vzala na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol hospodaření příspěvkových organizací města k 31. 12.
2018
n schválila umístění staveb a zřízení věcných břemen
na pozemcích města
n schválila Provozní řád sportovního hřiště „DTJ Šenov“.
tajem.
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Dětský den v parku
Počasí přálo a z aktivit si určitě
vybral každý.
Děkuji zaměstnancům úřadu za
organizaci akce, spolkům a účinkujícím za přípravu programu a
občerstvení, Městskému podniku
služeb za úpravu ploch a přípravu
prostor pro konání akce.
Ing. Jan Blažek, starosta

Slavnostní předání certifikátů YLE Cambridge English
Naše základní škola je přípravným centrem pro
jazykové zkoušky Cambridge a již tradičně zde vedeme kurzy pro žáky. Žáci je navštěvují jednou týdně
po dobu dvou let, začínají v 6. ročníku a na konci
7. třídy skládají mezinárodně uznávanou zkoušku
v angličtině. Letos tuto zkoušku úspěšně složilo všech
32 žáků.
V těchto kurzech, které vedly Mgr. Polášková,
Mgr. Mališová a Mgr. Sumarová, studenti systematicky rozvíjeli všechny své jazykové kompetence – reading, writing, listening a speaking, aby byli

připraveni co nejlépe nejen pro vykonání zkoušky,
ale byli schopni komunikovat v cizím jazyce plynule
a s větší jistotou. Zkoušky se konaly na naší škole
ve spolupráci s jazykovou školou Cloverleaf a žáci se
k nim dostavili perfektně připraveni.
Dne 20. 6. 2019 jsme se s žáky sešli ke slavnostnímu předání mezinárodně platných certifikátů, které
potvrzují jejich úroveň znalosti angličtiny dle Evropského referenčního rámce. Moc oceňujeme úsilí, které
žáci vynaložili, máme z nich velkou radost.
Mgr. Karla Polášková
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V měsíci červenci 2019 oslaví významná životní jubilea
tito šenovští občané
BALCAROVÁ ZDEŇKA
BALONOVÁ ANNA
BARVÍKOVÁ JANA
BEDAREVOVÁ LARISA
BLAŽEK BOHUMIL
BLAŽKOVÁ ALENA
BUDINOVÁ MIROSLAVA
CYGOŇOVÁ ZDEŇKA
DIBLIČKOVÁ DRAHOSLAVA
FUKALOVÁ BOŽENA
FUKALOVÁ LUDMILA
GAZDÍK LADISLAV
GROCHOLOVÁ ERIKA
GURECKÝ FRANTIŠEK
HLAVÁČEK VÁCLAV
KOLÁŘOVÁ VĚRA
KUCHAŘÍK JAN
KUCHAŘÍKOVÁ ANNA
KUTÁČOVÁ ANNA
MOLDŘÍKOVÁ JIŘINA
NENIČKA ŠTĚPÁN
PAVELKOVÁ NADĚŽDA
PAVLASOVÁ ALENA
PISKOŘOVÁ MARIE
SCIESZKOVÁ MILENA
SCHOFFER MARTIN
SKŘÍPKOVÁ MILADA
SLIVKA ZDENĚK
SPRATEK OTAKAR
STŘECHA IVAN
VAŠÍČKOVÁ VĚRA
VÁCLAVÍKOVÁ MIROSLAVA
VIDMOCHOVÁ ZLATA
VOJTKOVÁ JARMILA
VOLNÝ JOSEF
ZIELEZNIK EMIL
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

Evidence obyvatel
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA

Klára Brdová, Aneta Glinzová,
Lilly Elen Tomisová, Ella Holain
K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE

Vlastimil Kempný, Pavel Huleš,
Josefa Kunderková, Drahomíra Motyková,
Marie Volná, Božena Kacířová
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou
soustrast.
T. Klimasová / SO
Dne 11. 6. 2019 nás navždy opustila paní

Drahomíra Motyková
Děkujeme všem, kteří se s ní přišli rozloučit,
nebo ji věnovali tichou vzpomínku.
Rádi bychom poděkovali také za květinové dary
a projevy soustrasti.
Zarmoucená rodina

Pavlem Hulešem

Dne 28. 7. 2019 vzpomeneme
13. smutné výročí, kdy nás navždy
opustil náš milovaný syn, bratr, strejda
a vnuk

Zároveň děkujeme za projevenou soustrast
a květinové dary.
Zarmoucená rodina

S láskou vzpomíná celá rodina

Děkujeme všem příbuzným, přátelům, sousedům
a známým, kteří se přišli rozloučit s panem

Roman Mynář
ze Šenova
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Aktuality z města
Hřiště DTJ

Na ulici Pod Školou se již dlouhá léta nachází hřiště, které většina z nás zná pod názvem DTJ. V minulých
letech město Šenov provedlo jak vykácení dřevin, které byly v havarijním stavu, tak terénní úpravy a zasetí
nového trávníku.
V letošním roce město zakoupilo dvě zcela nové a bezpečné fotbalové branky. Tyto branky splňují přísné
bezpečností normy díky protizávaží, které zabraňuje jejich pádu.
Věříme, že rekonstruované hřiště bude sloužit široké veřejnosti a především dětem nejen pro fotbal, ale
jako nabídka na zajímavé a užitečné trávení volného času, relaxaci či chvíli pohybu.

Vytěsnění nákladní dopravy nad 12 t (TRANZIT)

Magistrát města Frýdku-Místku vydal koncem roku 2018 opatření obecné
povahy, kde zakazuje vjezd nákladních vozidel nad 12 t (TRANZIT) na silnice
II/473 a II/477. Města Šenov se vytěsnění nákladní dopravy týká od křížení ulic
Frýdecká s ulicí Volenskou směrem na Frýdek-Místek (silnice II/473). Stejné
omezení platí také pro silnici II/477 v úseku Vratimov – Lískovec.
V měsíci červnu Správa silnic Moravskoslezského kraje začala s umísťováním
těchto zákazových značek v Šenově. Celý proces od schválení do umístění první
značky trval asi půl roku. Asi mnohé z nás napadne, co může trvat tak dlouho
na umístění několika značek. Bohužel, legislativní proces je neúprosný a získání
„razítka“ trvá podstatně déle než výroba a umístění značky. Je třeba si uvědomit,
že první značky se osazují už na dálnici D 48 ve Frýdku-Místku a jsou rozmístěny
až po I/11 (tzv. Rudná v Šenově).
Nicméně dobrá věc se podařila a snad se nejen občanům Šenova, ale také Václavovic, Kaňovic a Sedlišť uleví od této těžké nákladní dopravy.

Informační schůzka k Modernizaci silnice II/473 Šenov – Frýdek-Místek
Správa silnic Moravskoslezského kraje (SSMSK)
zahájila projekční přípravu modernizace silnice
II/473 ze Šenova směrem na Frýdek-Místek. Město Šenov bylo požádáno o zorganizování informační
schůzky mezi občany, kteří mají nemovitost v okolí ulice Frýdecká, a zástupci firmy, která provádí
projekční práce pro SSMSK. Informační schůzka
s občany dle přání projekční firmy proběhla v úterý
25. 6. 2019 od 18.00 hod. v Restauraci Na Lapačce. Obdobnou schůzku měla projekční firma v měsíci
červnu také ve Václavovicích.
Na schůzce zástupce projekční firmy prezentoval
svůj návrh modernizace silnice. Po „bouřlivé“ diskuzi
s občany si projektanti odnesli podněty, které musí
zapracovat do svých plánů.
Této informační schůzky se zúčastnili také zástupci města, kteří byli stejnými účastníky jako občané,
kterých se oprava silnice týká. Nicméně na schůzce
zazněla také spousta podnětů od občanů, které se
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týkaly i jiných oblastí než samotné opravy silnice. Za
tyto podněty město občanům děkuje a bude s nimi
pracovat. Zároveň i město na schůzce získalo zcela
nové informace o modernizaci silnice, dle kterých
musí upravit své plánované investiční akce.
Někteří z občanů kritizovali předčasnost schůzky
a nepřipravenost projektu. Je třeba si však uvědomit, že sice nikdo z nás nezná termín opravy, ale pokud naše připomínky nebudou zapracovány v plánech
projektu před vydáním tzv. stavebního povolení, tak
při samotné realizaci již nedokážeme prosadit žádné
další změny. Proto je třeba si vyříkat i nepříjemné
věci ve fázi plánování projektu, aby samotná realizace v dalších letech proběhla bez problémů.
Projekční firma na schůzce dala k dispozici svůj
e-mail pro případné další podněty či dotazy občanů
k modernizaci silnice.
E-mailová adresa na projekční firmu:
rybak@rybak.cz
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Setkání rodin
OREL Jednota Šenov ve spolupráci s MO
KDU – ČSL uskutečnila v neděli 16. června
2019 „Setkání rodin“ v areálu Sportovního klubu Lapačka.
Mimo atrakce byly pro děti připraveny soutěže, které připravila ses. Z. Cygoňová s kolektivem.
Letos byl součástí programu i turnaj v petanque pro děti i dospělé, který se hrál na
třech vytyčených hřištích za dohledu a rozhodování 4 členů z PAK pod vedením p. Libora
Polácha.
Po možnosti tréninku nakonec nejlépe soutěžily a byly oceněny týmy ve složení:

1) Jindřiška a Zdeněk Stachovští, Helena
Sládková
2) Otakar, Jarmila a Lucie Spratkovi
3) Jiří Guňka, Radek Stavinoha, Jiří Revenda
Akce se zúčastnil i senátor br. Ing. Jiří Carbol s manželkou a asistentkou, který rovněž
odměnil soutěžící děti, za což mu patří poděkování.
Rovněž děkujeme PAK Albrechtice za spolupráci při organizaci turnaje.
Všechny soutěžící děti nakonec mimo ceny
obdržely nanuky.

Úspěchy a další plány šachového klubu
Koncem školního roku se uzavřela i hlavní část
šachové sezóny. Šachový klub Šenov během ní zaznamenal úspěchy v soutěžích družstev, kde opět postavil pět týmů do krajských i okresních soutěží, výrazně navýšil členskou základnu o mládežnické adepty
královské hry a rovněž zorganizoval tradiční a znovu
vydařený mezinárodní turnaj v rapid šachu.
V krajském přeboru družstev obsadilo družstvo
„A“ 6. místo. Stejně jako v minulé sezóně se opět
dlouho zdálo, že bude bojovat o postup do 2. ligy. Těsné porážky od družstev Dolního Benešova, Baníku
Havířov a Bruntálu však tyto naděje zhatily. Nejlepší
výkon si družstvo schovalo na poslední kolo, kdy deklasovalo do té doby suverénní Slavoj Poruba 6,5:1,5.
Konečné umístění lze ve velmi silné soutěži hodnotit
jako úspěšné.
Velkého úspěchu dosáhlo družstvo „B“ ve své skupině krajské soutěže. Ačkoliv patřilo k papírově lepším týmům, málokdo očekával, že celou soutěž bez
porážky vyhraje. Základ byl položen v 5. kole po vysoké výhře na půdě největšího favorita z Nového Jičína, postupové tažení nezastavilo ani družstvo Ostravy-Jihu v čele s českým reprezentantem velmistrem
Cvekem. Jediné zaváhání přišlo až v posledním kole.
Remíza ve Frenštátu pod Radhoštěm však jen potvrdila postup do krajského přeboru. Do něj tak v příští
sezóně vyšle oddíl 2 družstva, což je na tak malé město v silné konkurenci celého kraje doslova neuvěřitelný počin.
Družstvo „C“ nenavázalo v městském přeboru Ostravy na účast ve finále A z loňské sezóny. Na konečném 6. místě se podepsalo hned 5 nejtěsnějších porážek. Družstvo však během sezóny ukázalo konkurenceschopnost v přeboru a v příští sezóně jistě zabojuje
o vyšší příčky.
V nečekaně početném poli městské soutěže Ostrava působila družstva „D“ a „E“. Zkušenější „déčko“
obsadilo 7. místo, které přibližně odpovídá jeho možnostem. V družstvu „E“ dostala opět více příležitostí

šenovská šachová mládež. Ačkoliv družstvo uzavřelo konečnou tabulku, získalo cenný skalp oddílových
kolegů a především zkušenosti do dalšího šachového
růstu. Podpora mládeže a její zařazování do soutěží
dospělých bude patřit mezi priority oddílu i nadále.
Ve dvanáctičlenném oddílovém přeboru zvítězil
Pavel Podlesný a stal se teprve druhým vítězem z řad
hostujících hráčů v tomto tisíciletí. V turnaji prohrál
pouze s druhým Nikolajem Petrovem, třetí místo patří Ivanu Nešporovi.
Nejbližší významnou akcí je pořádání tradičního desetidílného seriálu turnajů v rapid šachu Letní
Grand Prix, která se bude konat každou prázdninovou středu v restauraci Na Lapačce. Šachový klub srdečně zve k návštěvě širokou šachovou i nešachovou
veřejnost.
Od září pak bude pokračovat výuka šachů v MŠ
Lipová a Lapačka a rovněž v ZŠ na Radničním náměstí. Přínos šachu z pohledu inteligenčního i dovednostního rozvoje dětí je nepopiratelný. Noví zájemci o
šachovou hru z řad dětí jsou tak velmi vítáni. Informace o šachových kroužcích jsou k dispozici ve všech
uvedených školách.
Výsledky, propozice turnajů i další informace ze
života šachového klubu jsou k nalezení na webových
stránkách http://www.sk-senov.szm.com.
Za ŠK Šenov Petr Čížek
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Unie Wing Chun Kung Fu informuje
Proč někteří lidé trpí bolestmi beder, krční páteře, ramen apod.? Může to být z nedostatku pohybu?
Ale, co když se začnou pohybovat víc, třeba i sportovat, avšak jejich obtíže nevymizí a jak to, že se někdy ještě zhorší? Jednu z možných odpovědí k těmto
otázkám je možné hledat v kvalitě provedení pohybu
a schopnosti vnímání našeho pohybového aparátu.
V dnešní společnosti se setkáváme se spoustou
trendů a návodů, jak být stále fit a bez bolesti. Mnoho lidí si chodí zaběhat nebo zacvičit do posilovny.
Často začnou s těmito aktivitami „z ničeho nic“ (např.
novoroční předsevzetí). Neberou v potaz, že takové
nové rozhodnutí je třeba realizovat postupně s ohledem na svoji aktuální formu a věk a také citlivě vůči
svému vlastnímu tělu. To znamená poslouchat, když
k nám tělo promlouvá a jediný způsob, jak může naše
tělo „říci“, že je něco špatně, je formou nociceptivní
informace – tedy pocítěním bolesti. Dokonce by se
dalo říci, že k tomu ani nemusí dojít, že je člověk
schopen vnímat už jakýsi diskomfort, který bolesti
předchází. Ale to by musela být společnost k takovému způsobu přemýšlení směrována. Učit se tyto

pocity si uvědomovat a ne je potlačit za cenu co nejlepšího výkonu (sportovního, pracovního).
Omezené vnímání vlastního těla je jedním z častých nedostatků obyvatel západního světa. S potížemi
vnímání vlastního těla se často můžeme setkat při
práci s cvičenci. Do jisté míry je tato schopnost dána
geneticky, ale ovlivňuje ji také prostředí a vyvíjí se
v průběhu stárnutí (především během dospívání).
Záměrně byl výše uveden termín obyvatelé „západního“ světa. Na západě se kladlo a stále klade
více důrazu na konečný výsledek pohybu, tedy na
výkon. Kdežto na východě se někteří primárně víc
soustředí na provedení pohybu než na jeho výsledek.
Dobrý výkon je potom vyústěním kvalitně provedeného pohybu. Tento přístup se projevil v různých bojových uměních a léčebných přístupech, které z Asie
pocházejí.
Přijďte si nezávazně zacvičit. Nemáme žádná tajemství. Cvičíme i přes letní prázdniny. V září chystáme nový kurz.
Kontakt: tel.: 604 834 521; e-mail: uniewch@
email.cz; www.uniewingchun.cz

ŠENOVSKÁ TERÉNNÍ 2019 jako kvalifikace na MS 2020
Tradiční šenovské lukostřelecké klání v terénu se tentokráte odehrávalo kolem hřiště Na
Lapačce, na hřišti i na bývalém kluzišti otevřeného sportovního areálu. Dvě figury byly umístěny na kopci Šeligáči a další dvě na tradiční šenovské lukostřelnici ve dvoře mezi budovou restaurace a dlouhou budovou, kde se v minulosti
po roce 1910 vyráběly betonové výrobky, později

po II. světové válce to bylo řeznictví Bedřicha
Slívy a konečně posledních 20 let slouží jako domovská původní lukostřelnice.
Motto letošního ročníku tohoto závodu z toho
vyplynulo: jubileum 20 let činnosti SK Lapačka – lukostřelba a potažmo 40 let působení Františka Hegedüse, zakladatele dnes již
proslulé celorepublikové značky šenovské lukostřelby. Nejen oslava těchto aspektů, ale přímo
doslova ozdobou byl výkon českého reprezentanta z Votic Jiřího Březiny, který brilantním
nástřelem 334 bodů vybojoval se značným
předstihem účast na MS v terénní lukostřelbě,
které se uskuteční v americkém Yanktonu ve
dnech 15. – 20. září 2020!!!
Z domácích závodníků předvedl nejlepší výkon čtrnáctiletý Tomáš Klimsza, který nástřelem 255 bodů nekompromisně pokořil své soupeře a jednoznačně kraluje tímto výkonem i v
celostátním svazovém žebříčku v kategorii dorostu.

František Hegedüs – zakladatel šenovské
lukostřelby
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Srovnejte jeho bodový výsledek s výkony dalších kategorií: senioři HL – 1. Petr Gala (Opava)
216 bodů, 2. Karel Křibský (Šenov) 196 bodů;
ženy HL – 1. Monika Gaubová (Šenov) 163 bodů;
muži Instinkt – 1. David Kašný (Opava); senioři
Instinkt – 1. František Hegedüs 204 body; muži
OL (olympijský luk) – 1. Jakub Svoboda (Šenov)
265 bodů.

Život ve městě

Ryze mezinárodní projekt
„Polský autobus, slovenský řidič, česká skupina
dětí zpívající anglické písně. Tak tomu říkám ryze
mezinárodní projekt“. Těmito slovy shrnula první výpravu do slovenské Rabči naše milá kolegyně. Česká,
polská a slovenská krajina nás míjela za okny autobusu a my se brzy těšili z přátelského setkání na území malebného Slovenska.
Přivítali nás po goralsku. Poutavá inscenace nás
vtáhla do tamější kultury a uvedla do dílen, ve kterých se citlivě protkala s láskou k přírodě. Vše, co
jsme o bylinách ještě nevěděli, jsme si měli možnost
přečíst, prohlédnout, prožít, vyzkoušet, ochutnat i
ověřit v bylinkové zahradě v areálu školy. Nezůstalo však jen u bylinkových čajů. V klubu seniorů si
někteří z nás za poutavého povídání o historii Rabči
a soužití Čechů a Slováků pochutnali na tradičních
bramborových plackách a následně nabytou slovní

zásobu uplatnili v rolích překladatelů. Druhý projektový den tak proběhl v duchu historie, tradic i
kultury, poznání okolní přírody a jejího bylinkového
bohatství.
Téměř o týden později se výprava chystala znovu.
Tentokrát se však v ranních hodinách hemžili účastníci zájezdu před Základní školou v Rabči. Cestu do
Šenova si jistě krátili přednesem, který v rámci zahá(pokračování na str. 10)
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Ryze mezinárodní projekt
(pokračování ze str. 9)

jení našeho projektového dne uplatnili na pódiu. Tou
dobou vrcholily přípravy také ve škole na Podlesí.
Tréma nás však brzy opustila a my se mohli těšit
z dramatického zpracování šenovské Pověsti O bílé
ruce, ze scénky ze života Rabči i přednesu příběhové
prózy a tematicky vybrané poezie v tolik zmiňovaném nářečí.
Dílny na sebe nenechaly dlouho čekat. Název projektu „Poznej mne i sebe, aneb co v nás je“ se uplatnil
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v dramatické i výtvarné tvorbě a ve sportovních aktivitách, které jsme úzce propojili se zdravým životním stylem. V dílnách si účastníci vyzkoušeli metody
a techniky od dramatických živých obrazů, literární
tvůrčí činnosti, přes enkaustickou malbu, grafický
tisk, galerijní animaci až po terénní, znalostní outdoorovou hru i turnaje ve sportovních hrách.
Zpětná vazba v podobě pocitového stromu snad
mluví za vše. Téměř všichni jsme se v hodnocení akce
ocitli v koruně stromu, což dokazuje to, že jsme si
společný den opravdu užili.
Mgr. Andrea Liolia, ZŠ Šenov

Život ve městě / Inzerce

Zahrádkáři informují
v Výbor ZO ČZS připravuje u příležitosti šenovského Jarmarku zahrádkářskou výstavu.
Obracíme se na občany Šenova s výzvou, aby představili své výpěstky jak zeleniny, ovoce,
tak i květin různého sortimentu.
Bližší informace v srpnovém Oběžníku.
v Na zájezd Skotsko–Anglie 2020, viz Oběžník květen 2019 a stránky zahrádkářů,
je ještě pár volných míst.
Přihlášky do září 2019.
Za výbor ZO ČZS Lampart Jan, předseda organizace

inzerce
UPOZORNĚNÍ – MUDr. Mařádková Eva
Ve dnech 15. – 18. 7. 2019 bude uzavřena
ordinace praktického lékaře pro dospělé
z důvodu malování.

DODÁVKA + ŘIDIČ – 10 Kč/km
Převozy + odvozy. Drobné stěhování. Dovozy
nábytku z obchodů. Odvozy do sběrného dvora.

Tel.: 602 604 409

ZNALECKÉ POSUDKY
pro veškeré převody nemovitostí, pozůstalostní řízení,
tržní ocenění bytů a nemovitostí, přiznání k dani
z převodu nemovitostí Vám vypracuje

KAMENOSOCHAŘSTVÍ
Cienciala se sídlem v Šenově

Nabízí:
l zhotovení nových pomníků
l zhotovení a opravy písma (zlacení, stříbření,
barvení)
l doplňky – lampy, vázy
l čištění, broušení teraca
l veškeré kamenické práce
opravy, rekonstrukce dle domluvy
Příjem objednávek:
Hřbitov Šenov – stará obřadní síň každý čtvrtek
od 16.00 do 17.00 hod. nebo kdykoliv
po telefonické domluvě na tel. 607 901 738

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

Kovovýroba&Zámečnictví NOCIAR
Zakázková výroba ocelových konstrukcí,
posuvných/křídlových bran, plotů, mříží, apod.
Strojní obrábění, svařování.
E-mail: kovovyrobanociar@gmail.com
Tel.: 774 919 983
FB/IG: Kovovýroba&Zámečnictví Nociar
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Projektový den – PŘESHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE
Dne 23. 5. 2019 se opět setkali zástupci polského
města Strumień a města Šenov v rámci společných
přeshraničních projektů „Sport v každém věku“ a
„EKO-zodpovědní“.
Z polské školy k nám zavítali jak její žáci, tak
učitelé. Všichni si měli možnost vyzkoušet fyzickou
zdatnost na workoutovém hřišti a zpestřit tento den

sportovními aktivitami v tělocvičně. Dále si naši polští přátelé vyzkoušeli společně se žáky naší ZŠ týmovou práci na téma energie.
Věříme, že další společná setkání budou nadále
stejně zajímavá a spojí naše města také v budoucnu
díky dalším novým projektům.
Ing. Tomáš Holuša, místostarosta

Setkání s nejlepšími deváťáky
V úterý 25. června 2019 proběhlo na Radnici setkání nejlepších deváťáků s vedením města.
Krásné hudební vystoupení nastolilo sváteční atmosféru akce. Paní ředitelka základní školy představila z každé deváté třídy tři žáky, které navrhli na
ocenění jejich třídní učitelé. Oceněni byli Karin Lolloková, Marie Janšová, Jakub Malík, Gabriela Šugarová, Magdalena Novotná, Klára Šebestová, Terezie
Zátopková, Kristýna Bužgová, Vojtěch Herman, Dominika Kubinová, Bára Jarošová, Robert Růžička, a
to především za vynikající prospěch a vzornou reprezentaci školy.
Součástí akce byla i diskuze nad současnými problémy města a získání informací, co trápí nejmladší
generaci.
Ing. Jan Blažek, starosta
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