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Nová obřadní síň v Šenově

Od března 2019 je v přízemí
městského úřadu nová obřadní síň, která vznikla modernizací
prostor po zrušené pobočce České
spořitelny. Obřadní síň bude slou-

žit ke svatebním obřadům, jubilejním svatbám, vítání občánků nebo
slavnostnímu přijímání významných hostů.
Její velkou výhodou je bezba-

riérový přístup a v letních měsících možnost prostory klimatizovat. Ve zcela nově zařízených prostorách je k dispozici přes 30 míst
k sezení.
Svou premiéru měla nová obřadní síň 23. 3. 2019, kdy zde proběhla první svatba a vítání nových
občánků našeho města.
Ing. Tomáš Holuša,
místostarosta

Pozvání – vzpomínka
u Pomníku padlých
U příležitosti osvobození Šenova
pořádá vedení města

ve čtvrtek 2. 5. 2019
v 16.00 hod.
vzpomínkovou akci u Pomníku
padlých, na kterou zveme
představitele organizací, spolků,
politických stran a širokou veřejnost.
Ing. Jan Blažek, starosta
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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

11. 3. – Silný vítr potrápil nejen místní obyvatele, ale prověřil
i připravenost hasičů. Ti vyjížděli
se strážníky hned k několika zásahům. Jednalo se především o vyvrácené stromy, jež mnohdy komplikovaly dopravu. (viz foto)
15. 3. – Poskytnutím první pomoci a přivoláním rychlé záchranné služby učinil strážník nejdůležitější úkony k záchraně života
seniora, který upadl do bezvědomí
u DPS.
16. 3. – Při běžné kontrolní
činnosti zajistili strážníci muže,
po němž bylo vyhlášeno pátrání.
Hledanou osobu si převzala Policie
ČR.

l

l

l

Zastavení a stání
(1) Řidič smí zastavit a stát jen
a) Vpravo ve směru jízdy co
nejblíže k okraji pozemní komunikace a na jednosměrné pozemní
komunikaci vpravo i vlevo.
b) V jedné řadě a rovnoběžně
s okrajem pozemní komunikace;
nedojde-li k ohrožení bezpečnosti a
plynulosti silničního provozu, smí
v obci řidič vozidla o celkové hmotnosti nepřevyšující 3500 kg zastavit a stát kolmo, popřípadě šikmo
k okraji pozemní komunikace nebo
zastavit v druhé řadě.
(2) Ve druhé řadě smí při výkonu taxislužby zastavit řidič taxislužby, je však povinen dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil
bezpečnost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích.
(3) Při stání musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 m pro každý směr jízdy;
při zastavení musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
(4) Při zastavení a stání nesmí
řidič znemožnit ostatním řidičům
vyjetí z řady stojících vozidel. Při
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zastavení a stání vedle vozidla s
označením „Označení vozidla přepravujícího osobu těžce pohybově
postiženou“ musí ponechat boční
odstup nejméně 1,2 m.
(5) Zajíždí-li řidič za účelem
zastavení nebo stání k okraji pozemní komunikace nebo k chodníku, musí dávat znamení o změně
směru jízdy.
(6) Řidič vozidla, které zastavilo nebo stálo a opět vyjíždí od
okraje pozemní komunikace nebo
od chodníku, musí dávat znamení
o změně směru jízdy a nesmí ohrozit ostatní účastníky provozu na
pozemních komunikacích. Řidiči
autobusu hromadné dopravy osob
nebo trolejbusu musí v obci řidiči ostatních vozidel umožnit vyjetí
ze zastávky nebo ze zastávkového
pruhu, a to snížením rychlosti jízdy, popřípadě i zastavením vozi-

dla; řidič autobusu nebo trolejbusu
přitom nesmí ohrozit zejména řidiče vozidel jedoucích stejným směrem.

l

l

l

l Městská policie má zájem na vytvoření bezpečného a
klidného prostředí pro každého obyvatele města na tom, aby
žádný pachatel přestupku nebo
trestného činu nezůstal bez postihu.
l 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
Ing. R. Kulhánek, vel. MěP

Činnost samosprávy
7. schůze rady města dne 5. 3. 2019 mimo jiné:
– schválila Organizační řád Městského úřadu Šenov
– schválila rozpočtová opatření č. 6, 7, 8/2019
– schválila odpisové plány příspěvkových organizací MěPOS, MŠ Šenov, ZUŠ Viléma Wünsche a ZŠ Šenov na rok 2019
– rozhodla o podání žádosti o dotaci na projekt „Zachování a zpřístupnění kulturních atraktivit Zámeckého parku Šenov“ v rámci Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy/Beskidy, Programu Interreg V-A Česká
republika – Polsko
8. schůze rady města dne 15. 3. 2019 mimo jiné:
– rozhodla o rozdělení dotací z rozpočtu města pro rok 2019 v rámci
vyhlášeného dotačního programu „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě
Šenov na rok 2019“ dle předloženého návrhu a o uzavření veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotace s jednotlivými žadateli
– rozhodla o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov na rok 2019 žadateli Žebřík, o.p.s., Ostrava-Zábřeh, ve výši 5000 Kč
– rozhodla o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov na rok 2019
žadateli Fond pro opuštěné a handicapované děti, Mořkov, ve výši 2000 Kč
– rozhodla o poskytnutí dotace z rozpočtu města Šenov na rok 2019 žadateli Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Ostrava-Zábřeh, ve výši 5000 Kč na
zajištění mobilní hospicové péče.					
tajem.
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Komunální odpad 2019
Samostatně přistavované kontejnery (VOK)

DUBEN: 4. a 5. – U Rybníků, V Družstvu, Vráclavská, Topolová
KVĚTEN: 9. a 10. – K Hájence (naproti č. p. 959),
Březůvka x Ke Stovkám, Václavovická (u nádr.),
K Haltýřům

Sběrné místo komunálních odpadů
ul. Na Sedlácích
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 bio / tráva, listí, měkké části rostlin;
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.
Otevírací doba – duben 2019
Po, St, Pá: 14.00 – 17.45 hod.; So: 9.00 – 12.00
hod.
Svoz odpadu ze zeleně zajišťovaný firmou OZO Ostrava
s.r.o. (hnědé nádoby) je pro rok 2019
stanoven na pátek v lichém týdnu.
První vývoz bude realizován
12. 4. 2019 (tj. 15. týden roku 2019)
a poté každých 14 dní, až do 22. 11.
2019, kdy by měl proběhnout poslední svoz.
V období velikonočních svátků 19.
4. 2019 (Velký pátek)
bude svoz komunálních odpadů ve městě
probíhat podle běžného harmonogramu bez
omezení.
V lichém týdnu, který začíná 22. 4. 2019 (Velikonoční pondělí) bude svoz komunálních odpadů

oproti běžnému harmonogramu o jeden den posunut (svoz z 22. 4. bude realizován 23. 4., svoz z 23.
4. bude realizován 24. 4. a svoz z 26. 4. bude realizován 27. 4. 2019).
O svátcích 1. 5. a 8. 5. 2019 bude svoz komunálních odpadů ve městě probíhat podle běžného harmonogramu bez omezení.

Upozornění na platné obecně závazné vyhlášky

Ukliďme po svém pejskovi!
Jarní sluníčko a prodlužující se
dny nás lákají k procházkám naším
městem. Doprovod nám často dělá
náš čtyřnohý kamarád. Většina majitelů pejsků jde do terénu vybavena sáčky, a pokud pejsek cestou něco utrousí, okamžitě to po něm uklidí. Kvůli těm, kterým nedochází, že plochy kolem chodníků nebo cest nejsou určeny k venčení psů, schválilo zastupitelstvo města
v roce 2014 vyhlášku, která upravuje pravidla pro
pohyb psů na veřejném prostranství. Tato vyhláška
č. 1/2014 ukládá průvodci psa povinnost bezodkladně odstranit z veřejných míst exkrementy svého psa.
Sáčky na psí exkrementy si mohou majitelé psů bezplatně vyzvednout na úseku ŽP nebo na podatelně
Městského úřadu Šenov.
Ing. Jan Blažek, starosta
Můžu v neděli kosit trávu nebo řezat dřevo?
Někteří z nás vyráží na víkendy nebo
ve svátky za aktivním
odpočinkem do hor, ale
většina se věnuje zahradničení, grilování
nebo svým koníčkům
v okolí svého příbytku. Je logické, že po
celotýdenním pracovním vypětí a stresu, si chceme v klidu odpočinout
na zahradě. Město vyšlo vstříc připomínkám těchto
občanů a zakázalo „hlukovou“ vyhláškou o nedělích
a svátcích používání hlučných strojů a zařízení (motorové a elektrické sekačky, křovinořezy, pily, sbíjecí
a bourací kladiva, kompresory apod.) v odpoledních
hodinách. Kdo nestihne hlučné práce vykonat od pondělka do soboty, může tak učinit ještě v neděli nebo
o svátcích, ale pouze v době od 8.00 do 12.00 hodin. Respektujme právo na klid a odpočinek ostatních
alespoň ve sváteční dny odpoledne, jak nám ukládá Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku.
Ing. Jan Blažek, starosta
Kontrolu dodržování obecně závazných
vyhlášek provádí strážníci Městské policie
Šenov, kteří řeší provinění hned na místě, případně ho postoupí přestupkové komisi.
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Projekt s názvem „Poznej mne i sebe aneb co v nás je“ opět sbližuje
školy v přeshraniční spolupráci
Každý máme své kořeny a každý z nás určitě touží
alespoň po malém kousku dobrodružství. Někdo se za
ním vydá do světa, jiný jej nachází v sobě. A právě o
tom je projekt, který již svým názvem „Poznej mne
i sebe aneb co v nás je“ napovídá, že každý má své
přednosti, které stojí za to hledat, nacházet a uplatňovat v životě.
V minulém roce naše země oslavila stoleté výročí.
Dějiny o nás napsaly všelicos. Na jejich stránkách
nalezneme příběhy, které nás rozdělují, ale také pojí
se Slovenskou republikou. A právě s touto malebnou
zemí se vydáváme hledat své kořeny a své přednosti.
Základní škola v Rabči je naší partnerskou školou
již od roku 2015, kdy byl ve vzájemné spolupráci realizován první projekt. Po společném mapování současných společenských jevů a trendů jsme vytvořili
programy, které na sebe po celý rok 2019 navazují
a vrcholí v pěti projektových dnech, jejichž nedílnou
součástí je setkání zástupců z řad učitelů a žáků z
obou škol na obou stranách.

Cílem projektu je zprostředkovat žákům možnost
nahlédnout na sebe očima výtvarníka, herce, literáta, psychologa, přírodovědce, výživového poradce či
sportovce v tematické a námětové návaznosti na svůj
region, na místo, ze kterého pocházejí a kam stojí za
to se vracet a v budoucnu vkládat svůj potenciál.
Mgr. Andrea Liolia, ZŠ Šenov

jedinci s moudrým pohledem na svět. Zralost má, bohužel, ale i negativní stránku. Zralost totiž nikoho
nepřitahuje. Zralý muž nevzbuzuje takovou chuť jako
zralý meloun a zralá padesátnice prostě není broskev
k nakousnutí.
Tato skvělá talk show Haliny Pawlowské nám nabídla informace a zábavu pro všechny, kteří to nezabalili a chtějí vzbuzovat touhu, vědět, jak zvládnout
své šikanující děti, nezadržitelně se zvětšující tělo,
jak znovu najít lásku a jak se smát všemu blbému.
A o to přece vždycky jde…
Za kulturní komisi Ing. Miroslava Nováková

Nejoblíbenější česká spisovatelka přijela dne 8. 3.
2019 se svojí zábavnou talk show plnou smíchu a
životních rad do Šenova. Halina Pawlowská tvrdí,
že když slyší slovo „zralá“, vybaví se jí sýr, u kterého
je nejvyšší čas ho zkonzumovat. Zároveň ale říká, že
zralost je báječná! Buď z toho důvodu, že si můžete gratulovat, že jste se dožili už pěkného počtu let,
anebo proto, že jste sice ještě velice mladí, ale jste
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Evidence obyvatel
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA
V měsíci dubnu 2019 oslaví významná životní jubilea
tito šenovští občané
BRACZEK JIŘÍ
CEHLÁRIK VENDELÍN
DANIELOVÁ JANA
DVOŘÁČKOVÁ HELENA
GUŇKA JIŘÍ
HÁNLOVÁ EVA
HOUDEK KAREL
JAROŠÍKOVÁ OLGA
JAVOREK JAN
KOLÁŘOVÁ VĚRA
KONEČNÁ JARMILA
MIČÍKOVÁ HANA
OPRCHALSKÝ RUDOLF
RAJNOCHOVÁ EVA
SLÍVA JIŘÍ
SMOLOVÁ ALENA
STAŇOVÁ MARTA
SZMEKOVÁ KVĚTA
ŠKODOVÁ ALENA
ŠTEFKO ZDENĚK
VALOVÝ JIŘÍ
VAŠÍČEK DUŠAN
VÁCLAVKOVÁ ELENA
VEČEREK JAROSLAV
VEČERKOVÁ VLASTIMILA
ZYGMA JIŘÍ
ŽIDKOVÁ VĚRA
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

Mikuláš Matoušek, Jonáš Onderka,
Rozálie Michnová, Nela Lipinová,
Martin Kadlík
K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE
Jan Mec, Vít Mudra, Božena Poledníková,
Petr Sikora, Radovan Urbánek,
Marie Stachová, Oldřich Daněk
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou
soustrast.
T. Klimasová / SO

Spoleèenská rubrika pro vás
Do ní mùete 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.

Dne 27. 4. 2019 vzpomeneme 1. výročí úmrtí
paní

Vlasty Kopcové
Za celou rodinu
synové Pavel a Tomáš
Dne 3. 4. 2019 vzpomeneme nedožité
75. narozeniny pana

Petra Ondřeje
který nás opustil 8. 9. 2018.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou s námi.
Manželka Marie a synové Roman a Radim
s rodinami

Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut…

Setkání s Kristem se děje za různých
okolností a v různých situacích. Některé jsou
méně zřetelné, jindy jde o situace zřetelné,
ale musíme hledat a pokorně se ptát. Nikoli
víra tvoří setkání s Kristem, ale naopak –
setkání s Kristem probouzí víru. Víra není
plodem lidské psychiky a přání, ale důsledkem
osobního setkání s Kristem…
Tímto Vás všechny srdečně zveme na velikonoční setkání v evangelickém kostele v Šenově:
19. 4. 2019 v 17.00 hod. – VELKOPÁTEČNÍ
BOHOSLUŽBA
21. 4. 2019 v 9.30 hod. – SLAVNOST
ZMRTVÝCHVSTÁNÍ – den radosti

Dne 4. 4. 2019 vzpomeneme
na 1. smutné výročí úmrtí pana

Jaroslava Karase
ze Šenova.

S láskou vzpomínají maminka, dcery Nikola
a Kristýna s rodinami, sestra Eva s rodinou

Poděkování patří všem, kteří se přišli
naposledy rozloučit s mým drahým
manželem, panem

Janem Mecem
Zároveň děkujeme za květinové dary
a projevy soustrasti.
Manželka s rodinou
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Pozvání

Zveme občany Šenova na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 16. dubna
2019 v zasedací místnosti Radnice, zahájení v 16.00
hodin.
Z PROGRAMU:
l Schválení účetní závěrky za rok 2018 a závěrečného účtu města za rok 2018.

l Zpráva ústřední a inventarizační komise města.
l Zpráva o činnosti a hospodaření MěPOS za rok
2018.
Bližší informace a další projednávané body budou
zveřejněny na úřední desce a ve vývěsních skříňkách
města.

Rybářské závody

MS Českého rybářského svazu pořádá rybářské závody na rybníku Odona Urbance pro děti i dospělé
27. 4. 2019 od 6.00 – 12.00 hod. Předprodej místenek 26. 4. 2019 od 16.00 – 18.00 hod tamtéž.
Bohaté občerstvení, ryby v tombole. Širokou veřejnost zve výbor MS Šenov.

Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva
Moravskoslezský kraj (MSK) připravuje na rok
2019 vyhlášení 3. výzvy kotlíkové dotace. Podmínky
výzvy budou postupně zveřejňovány na internetových
stránkách kraje:
https://lokalni-topeniste.msk.cz/
Upozorňujeme občany, že od 1. 9. 2022 bude zakázáno používání kotlů 1. a 2. emisní třídy pod pokutou
až 50 000 Kč. Proto, pokud používáte tyto typy kotlů
ve vaší nemovitosti, je nyní jedna z posledních možností získat na jejich výměnu dotaci v rozmezí 75 až
80 % uznatelných nákladů. Maximální výše dotace
se bude pohybovat v rozmezí 116 000 až 141 000 Kč
podle zvoleného typu zdroje tepla.

vytápění za nové a ekologičtější zdroje tepla částkou
6 000 Kč na konečného uživatele.
Pro všechny majitele nemovitostí v Šenově, kteří mají zájem využít dotaci na výměnu neekologických kotlů, pořádáme dne 17. 4. 2019 v 15.00 hod.
v zasedací místnosti radnice informační schůzku. Vedení města má zájem o zlepšování kvality životního
prostředí a proto apelujeme na občany, aby neotáleli
s výměnou starých kotlů.
Ing. Tomáš Holuša, místostarosta; tholusa@mesto-senov.cz

Kromě samotné dotace dostane žadatel nejen příspěvek od kraje, ale také od města Šenov. Zastupitelstvo města se rozhodlo na svém únorovém zasedání
podpořit v rámci této výzvy výměnu starých zdrojů
Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru dopravy MMO
odbor dopravy Magistrátu města Ostravy

sekretariát: Ostravské komunikace, a.s. Novoveská 1266/25, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory, oddělení dopravního inženýrství,
email: aktiv.besip@okas.cz, tel.: +420 602 119 896

Duben – měsíc bezpečnosti

Dva projekty na měsíc duben chystá Aktiv BESIP,
pracovní skupina při odboru dopravy MMO. Oba mají za
cíl zvýšit bezpečnost na pozemních komunikacích nejen
v Ostravě.
Odbor dopravy MMO skrze svůj Aktiv BESIP po celý
duben již několik let po sobě pro občany města a přidružených obcí organizuje internetovou Dopravně znalostní
soutěž na aktuální téma. Vzhledem k tomu, že v půlce
dubna bude v Ostravě opět spuštěna veřejná půjčovna
jízdních kol, zaměřují se soutěžní otázky na pravidla
jízdy na jízdních kolech ve městě, na znalost dopravních
značek a na správné chování cyklistů v silničním provozu vůbec.
Všech patnáct otázek a úplné pravidla soutěže najdete na stánkách města v odkaze odboru dopravy. Z těch,
co správně odpoví na všechny otázky, vedoucí odboru
dopravy MMO vylosuje pět šťastlivců. Ten nejšťastnější
vylosovaný si odnese hlavní cenu soutěže opět v podobě
notebooku.
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Na druhém dubnovém projektu Aktiv BESIP spolupracuje se Záchranným týmem Oblastního spolku Českého červeného kříže Ostrava. Po loňských v mediích
probíraných informacích, jak málo lidí zastaví u dopravní nehody, Aktiv BESIP připravil čtyři dvouhodinové
semináře pro ty, co u dopravní nehody zastaví a chtějí
splnit nejen svou zákonnou ale hlavně morální povinnost. Účastníci se na seminářích seznámí s nejčastějšími
úrazy při dopravních nehodách a samozřejmě nebude
chybět praktické vyzkoušení si probraných život zachraňujících úkonů. K základním probíraným dovednostem
tak bude patřit zastavení masivního krvácení nebo kardiopulmonální resuscitace.
Dvouhodinové semináře se budou konat 16. a 17.
dubna od 16. hodiny a 23. a 24. dubna 2019 od 9. hodiny v hlavní budově společnosti Ostravské komunikace,
a. s. Kapacita seminářů je omezena celkově na asi 50
osob a tak je nutná potvrzená registrace na adrese
aktiv.besip@okas.cz.
Ing. Josef Laža

MìÚ informuje

VOLBY DO EP – informace pro okrskové volební komise
Dle § 18 odst. 3) zákona č. 62/2003 Sb. o volbách
do Evropského parlamentu může politická strana, politické hnutí a koalice, jejíž kandidátní listina pro
volby do Evropského parlamentu byla zaregistrována, delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK.
Delegace se provede doručením seznamu, který
volební subjekt buď zašle v listinné nebo elektronické
podobě (prostřednictvím DS zmocněnce, nebo e-mailem, který je opatřený zaručeným elektronickým podpisem zmocněnce), nebo jej doručí osobně.
Delegace musí být obecnímu úřadu doručena
NEJPOZDĚJI do 24. 4. 2019 do 16.00 hod. Vzor
delegace – webové stránky města: www.mesto-senov.
cz – odkaz VOLBY / Informace pro OVK.
SEZNAM / DELEGACE
Seznam dle § 14e odst. 4) zákona č. 247/1995 Sb. o
volbách do Parlamentu ČR musí obsahovat:
– jméno a příjmení delegovaného
– datum narození delegovaného
– adresa místa trvalého pobytu, příp. přechodného pobytu (občan jiného členského státu)
– jméno a příjmení zmocněnce, který delegaci podává
– podpis zmocněnce
dalšími doporučenými údaji jsou:
– telefonní číslo delegovaného
– doručovací adresa delegovaného
– e-mailová adresa delegovaného / ID datové
schránky delegovaného
– údaj, do které OVK má být delegovaný zařazen.
Tyto doplňující údaje jsou důležité zejména z důvodů včasného doručení pozvánky na 1. zasedání
OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí
a 1. zasedáním OVK).
Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů
OVK, jmenuje starosta města členy na neobsazená
místa.
Zájemci o členství ve volební komisi se mohou přihlásit osobně, e-mailem, popř. telefonicky NEJPOZDĚJI do 18. 4. 2019 na níže uvedeném kontaktu:

Ing. Blažena Preinová, kancelář č. 207, tel. 596
805 941, e-mail: bpreinova@mesto-senov.cz

Změna č. 1 Územního plánu
Šenov

Vymezení nákladní dopravy
nad 12t

V minulém vydání Oběžníku města Šenov jsme
vás informovali o tom, že zastupitelstvo města rozhodlo o pořízení změny č. 1 Územního plánu města
Šenov.

Úprava dopravního značení v souvislosti se zákazem vjezdu nákladních automobilů nad 12t v úseku
mezi Šenovem a Frýdkem-Místkem se týká velkého
území mezi Ostravou, Frýdkem-Místkem, Nošovicemi, Žermanicemi, Těrlickem, Havířovem a Šenovem.
Výměnu svislého dopravního značení bude provádět
Správa silnic Moravskoslezského kraje. Na základě
urgence městem Šenov bylo sděleno, že způsob úpravy „značek“ na silnicích I. a II. třídy je nyní projednáván na ministerstvu dopravy. Teprve po vydání vyjádření ministerstva bude úprava dopravního značení
neprodleně provedena.

Doplňujeme tuto informaci o termín možnosti podávání žádostí občanů o změnu územního plánu, který byl radou města stanoven do 27. 6. 2019 včetně.
Připomínáme, že žádosti se podávají na předepsaných formulářích, které jsou dostupné na internetových stránkách města Šenov, nebo je můžete dostat
na zdejším stavebním úřadu.

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK:
Občan ČR nebo jiného členského státu, který v
den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let (slib
se skládá na 1. zasedání OVK), u něhož nenastala překážka k výkonu volebního práva a který není
kandidátem pro volby do Evropského parlamentu.
POVINNOSTÍ ČLENA OVK JE ZÚČASTNIT
SE 1. ZASEDÁNÍ OVK!!! Nedostaví-li se jmenovaný
zástupce na 1. zasedání OVK bez omluvy, nebude mu umožněno dodatečné složení slibu a bude
povolán náhradník. Přičemž členství v OVK vzniká
složením slibu.
MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ 1. ZASEDÁNÍ
KOMISÍ:
– budova Městského úřadu v Šenově, Radniční
náměstí 300, zasedací místnost ve 2. poschodí
– čtvrtek 2. 5. 2019 v 15.30 hod.
Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka)
se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce Městského
úřadu v Šenově a pokládá se za doručené dnem vyvěšení.
Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:
předseda 			
2 300 Kč
místopředseda, zapisovatel
2 200 Kč
člen 				
1 800 Kč
V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil, obecní úřad celkovou
výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence
o účasti na jednáních OVK.
Informace k volbám do Evropského parlamentu
naleznete i na stránkách Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/volby.aspx
Kontaktní osoba pro okrskové volební komise za Městský úřad Šenov:
Ing. Blažena Preinová, kancelář č. 207, tel. 596
805 941, e-mail: bpreinova@mesto–senov.cz
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Rekonstrukce mostu ev. č. 473–009 nad tratí SŽDC v Šenově

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 zahájil přípravné práce
4. 3. 2019. Autobusová zastávka Šenov, Škrbeň (směr
centrum) bude po dobu stavby přemístěna na ul. Volenskou. Autobusová zastávka Šenov, Škrbeň (směr
Šenov, Lapačka, F-M) bude po dobu stavby přemístěna na ul. Frýdeckou nad křižovatkou s ul. Volenskou
na stávajícím chodníku.

Úplná uzavírka mostu: 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

Poruchy veřejného osvětlení
Poslední dobou dochází k častým výpadkům veřejného osvětlení, a to při větších větrech a vichřicích. Výpadky způsobují nedostatečně upravené stromy rostoucí podél vedení nebo přímo prorostlé do vedení veřejného osvětlení. Žádáme tímto ty z vás, kteří vlastníte takto neupravené stromy, abyste je co nejrychleji upravili
tak, aby se ve větru stromy ani větve nedotýkaly kabelů veřejného osvětlení. Přispějete tak ke zvýšení bezpečnosti provozu na komunikacích a chodnících.

Údržba zeleně podél komunikací a chodníků
Vyzýváme tímto všechny vlastníky nemovitostí bezprostředně sousedících s komunikacemi a komunikacemi pro pěší (chodníky), nebo na jejichž nemovitostech jsou umístěny označníky ulic nebo dopravní značení
v bezprostřední blízkosti a jsou zarostlé větvemi stromů, keřů nebo jiné zeleně, popř. zakryty – aby neprodleně upravili průjezdní profily komunikací ořezem své zeleně. Taktéž zeleň zasahující do průchozích profilů komunikací pro pěší (chodníku) upravte tak, aby tyto byly schůdné v celém svém rozsahu, označníky ulic čitelné
a nezakryté a dopravní značky viditelné a nezarostlé. Rovněž dbejte o bezpečné výhledy na výjezdech od nemovitostí. Nevysazujte keře ani stromky na veřejných prostranstvích, neboť jejich následným vzrůstem pak
značně komplikujete bezpečnost silničního provozu. 				
Mus., úsek MH a dopravy

Zahrádkáři informují
ZO ČZS pořádá dne 15. 04. 2019 v šenovském muzeu ukázky velikonočních vazeb. Začátek 13.00 až
17.00 hod. Možnost zakoupení velikonočních vazeb, balkónových květin, bylinek atd. Srdečně vás zveme.
ZO ČZS tak, jako co dva roky, opět připravuje zahraniční zájezd na rok 2020 s cestovní kanceláří
REDOK. Program zájezdu viz květnový Oběžník nebo na webových stránkách zahrádkářů. Hlásit se mohou i občané, kteří nejsou členové ZO.
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Lukostřelec Tomáš Klimsza stříbrný, smíšené družstvo bronzové!!!
Čtrnáctiletí lukostřelečtí kadeti, členové SK LAPAČKA, vybojovali bronzové medaile v soutěži smíšených družstev v kategorii holý luk na národním šampionátu mládeže v Brně. Mistrovství České republiky
v halové lukostřelbě se konalo ve dnech 2. a 3. března
2019 a zúčastnilo se ho 140 mladých lukostřelců.
Smíšené družstvo ve složení Tomáš Klimsza, Petr
Kühnel a Gabriela Slívová, které nominoval úspěšný šenovský lukostřelecký trenér František Hegedüs,
nejprve po lítém boji v semifinále neuspělo na skóre 3:5
s družstvem Libichova (obec poblíž Mladé Boleslavi). V
souboji o třetí místo pak nepřipustilo větší komplikace a sebejistým výkonem porazilo regionálního soupeře
Juventus Karviná 6:2 a vybojovalo pro šenovskou lukostřelbu bronzové medaile.
Mladík (věkem i krátkou dosavadní lukostřeleckou
praxí) Tomáš Klimsza, jinak student gymnázia na
Hladnově, ozdobil účast závodníků šenovského lukostřeleckého klubu velmi bojovným výkonem, který mu přinesl účast ve finále soutěže, kde ve vyrovnaném souboji
podlehl soupeři z Kyšic (obec poblíž Plzně) 4:6. Předtím
ovšem Tomáš v klíčovém semifinálovém souboji porazil
Čechoameričana Jerry Stenengu 6:2.
Tomáš Klimsza nastřílel v základní sestavě H18
416 bodů, což znamenalo jeho nový kvalitní osobní rekord a obsadil v kvalifikaci 2. místo. Bylo skvělé, že
toto umístění obhájil i v play off. Nejlepší z kvalifikace
karvinský Jiří Šotkovský se musel nakonec spokojit až
se čtvrtým místem. Mistrem ČR v této kategorii se stal
Vojtěch Molík (pátý v kvalifikaci), třetí příčku obsadil
Jerry Stenenga z Libichova, který v kvalifikaci byl až
šestý.
Druhý šenovský reprezentant Petr Kühnel letošním
nejvyšším nástřelem 371 bodů obsadil v kvalifikaci 4.
místo, které ale v eliminaci nepotvrdil. Nutno ovšem
dodat, že prohrál s překvapivým pozdějším vítězem celé
soutěže Vojtěchem Molíkem 2:6.
Dívčí šenovská závodnice Gabriela Slívová nastřílela v základní sestavě průměrný výsledek 311 bodů a
obsadila pátou příčku, což při jejím krátkém sportovním
účinkování ve výkonnostní lukostřelbě vůbec není špatné. V eliminačním souboji pak prohrála s nakonec bronzovou Pavlínou Pořízkovou z Libichova 2:6.
Poprvé ve dvacetileté historii šenovského lukostřeleckého klubu se povedla někomu změna specializace:
přechod z holého luku na olympijský. Juniora Petra

Zleva trenér František Hegedüs, Gabriela Slívová, Tomáš Klimsza, Petr Kühnel
Lisníka ani blížící se maturita nezalekla a věnoval čas
(a rodiče finanční prostředky) k převybavení na prestižní olympijskou kategorii. Na brněnském národním šampionátu mládeže nastřílel svých obvyklých 487 bodů,
obsadil čtrnácté místo z 24 účastníků a postoupil do
eliminací. V souboji s českým reprezentantem Davidem
Vítovcem dokázal jednu sadu (gam) vyhrát a další nabízející se možnosti nevyužil a tak porážka 2:6 s nakonec
stříbrným pražským závodníkem byla potřebnou získanou zkušeností pro budoucnost.

Open rapid šach Šenov 2019
se blíží
V sobotu 6. dubna 2019 od 8.30 hodin uspořádá Šachový klub Šenov v sále restaurace Na Lapačce další ročník
oblíbeného turnaje v rapid šachu Open rapid šach Šenov.
I v tomto roce je turnaj zařazen do prestižního seriálu Rapid tour Ostravský koník 2019, který předchází Mistrovství
ČR, největší šachové události v Moravskoslezském kraji, a
zároveň je vypsán jako přebor Ostravy dospělých a mládeže
v rapid šachu.
Turnaj je otevřen všem věkovým i výkonnostním kategoriím i neregistrovaným hráčům, v minulých letech přilákal i mistry republiky v klasickém a bleskovém šachu.
Rovněž je vítanou příležitostí pro mládež k poměření sil se
zkušenými protivníky, a tím vylepšení svých herních dovedností. Devět kol zkráceným hracím tempem nabízí řadu
atraktivních a napínavých momentů, čímž jistě uspokojí i
nejednoho zájemce o šachovou hru z řad diváků. Očekává
se účast přibližně 100 šachistů z České republiky, Slovenska a Polska.
Propozice jsou vyvěšeny na webových stránkách http://
www.sk-senov.szm.com/.
Pořádající oddíl ŠK Šenov srdečně zve všechny příznivce královské hry k návštěvě.
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Příměstské tábory v Šenově
PIONÝR, z. s. – Pionýrská skupina Šenov
pořádá znovu v letošním roce pro děti ve věku 6
až 11 let příměstský tábor v pionýrské klubovně
v Šenově na ulici Kostelní 128 (Stará škola).
První turnus příměstského tábora bude v termínu od 15. 7. do 19. 7. 2019 – hlavní vedoucí: Renata
Chrástková, mobil: 733 616 539; e-mail: pionyrrenata@seznam.cz.
Druhý turnus příměstského tábora bude v termínu od 29. 7. do 2. 8. 2019 – hlavní vedoucí: Jiří
Chrástek, mobil: 776 212 684; e-mail: chrastkov@seznam.cz.
Cena příměstského tábora: 700 Kč za dítě a turnus.
Akci podporuje město Šenov.
Pro děti je zajištěn program denně od 8.00 hodin
do 16.00 hodin, a to s ohledem na věk a schopnosti
dětí – hry v klubovně, venku, sportovní aktivity, rukodělky, výlety apod. V ceně je zahrnut veškerý materiál, případné vstupy, jízdné atd. Zajištěn je také
pitný režim po celou uvedenou dobu, přesnídávka,
teplý oběd (ve školní jídelně) a svačina.
Dohled u dětí zajišťují proškolení vedoucí a instruktoři, hlavní vedoucí tábora má akreditovaný
kurz MŠMT „Hlavní vedoucí dětských táborů“, zdravotník má kurz akreditovaný MŠMT „Zdravotník zotavovacích akcí“.
Přihlášky na oba turnusy příměstského tábora
si můžete vyžádat u Renaty Chrástkové – e-mail:
pionyrrenata@seznam.cz. Kapacita táborů je 20 dětí

a tábory jsou určeny pro děti s trvalým bydlištěm
v Šenově. Informace o další činnosti PS Šenov najdete na www.pssenov.pionyr.cz.
Za PS Šenov – Renata Chrástková

Skauti a skautky Šenov
U příležitosti svátku patrona skautů sv. Jiří zveme všechny příznivce skautingu na skautskou mši
svatou, která bude slavena v neděli 28. dubna
v 10.30 hod. v kostele Prozřetelnosti Boží v Šenově.

Výprava světlušek z Elmana do Olomouce

V pátek 15. března jsme se kolem čtyř hodin odpoledne sešly na šenovském vlakovém nádraží, abychom se vypravily do Olomouce a společně tam strá-

vily poslední zimní víkend. Po dlouhé cestě jsme se
spokojeně ubytovaly v klubovně olomouckých skautů a zahrály si pár her. Druhý den jsme navštívily
zoologickou zahradu na Svatém Kopečku, kde se k
nám ještě alespoň na jeden den připojily v doprovodu dvou vedoucích nejmladší světlušky. V ZOO se
nám moc líbilo, a to i díky hře pořádané zoologickou
zahradou, která nás provedla celým areálem a díky
které jsme se dozvěděly mnoho zajímavých informací
o různých zvířatech. Byly jsme bohužel svědky pokácených stromů a dalších následků po ničivé vichřici
Eberhard, která se zahradou prohnala v noci z 10. na
11. března. Přesto jsme si nenechaly zkazit dobrou
náladu, odnesly jsme si pěkné zážitky a výlet zakončily prohlídkou Baziliky Navštívení Panny Marie a
nezapomenutelným výhledem na Olomouc ze Svatého
Kopečku. V neděli jsme se prošly samotnou Olomoucí
a po obědě jsme nastoupily na vlak a vydaly se zpět
ke svým domovům.

Za Elmano Zuzana Kolářová – Jitřenka
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ZUŠ Viléma Wünsche v Šenově informuje
Gratulujeme členkám Klarinetového tria Janě Galuškové, Kateřině Galuškové a Elišce Chmelařové ke
2. místu, které v únoru 2019 získaly v okresním kole soutěže základních uměleckých škol v komorní hře na
dechové nástroje.
Rádi bychom touto cestou informovali širokou veřejnost o akcích, které proběhnou ve 2. pololetí školního
roku 2018/2019. Přesné termíny jednotlivých akcí naleznete také na webových stránkách školy www.zus
-senov.cz.

Z důvodu omezené kapacity školy již v předstihu informujeme veřejnost o talentových přijímacích zkouškách do hudebního a výtvarného oboru, které se budou konat v těchto termínech:
Talentové přijímací zkoušky do hudebního oboru se uskuteční v pátek 7. června 2019 od 13.00 do
17.00 hodin.
Talentové přijímací zkoušky do komplexní výtvarné tvorby budou ve středu 5. června 2019 od 16.00
do 18.30 hodin.
(pokračování na str. 16)
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Sportovní Klub Lapačka srdečně zve širokou veřejnost na

STAVĚNÍ MÁJKY
a fotbalové utkání „SVOBODNÍ vs. ŽENATÍ“
v úterý 30. 4. 2019 od 17.00 hod. v areálu SK Lapačka
Studie hřiště v areálu SK Lapačka
Mezi 16.30 – 18.30 hod. bude mít veřejnost možnost prohlédnout si studie plánovaného hřiště na asfaltové ploše v areálu SKL
a formou hlasování pomoci městu vybrat nejvhodnější variantu či sdělit k návrhům své připomínky.
www.sklapacka.cz

Obec Václavovice a Klub českých turistů Horní Datyně
zve všechny příznivce turistiky a cyklistiky

na 33. ročník

POCHODU KOLEM VÁCLAVOVIC
A CYKLOJÍZDY SLEZSKÁ BRÁNA
ve středu 1. května 2019
Pěší trasy:

5 km
17 km

„Pohádkový vandr k mlýnku“ – Horní Datyně
Horní Datyně, Důlňák, Vratimov–U splavu

Cyklojízdy: 15 km
30 km
50 km
70 km

Horní Datyně, Řepiště
Slezskoostravský hrad, Vratimov
Chotěbuz – Rybí dům, Žermanice
Chotěbuz – Rybí dům, Nošovice

Běh:

Horní Datyně – les Důlňák

10 km

Prezentace: 7.30 – 9.30 hod. u školní družiny Václavovice
Start je průběžný, akce se koná za každého počasí.
Občerstvení: řízky, langoše, guláš, pivo, limo, káva, koláče
Mládež do 15 let na kole v doprovodu dospělých osob!
Účast na vlastní nebezpečí!
Aleš Toman, tel. 602 135 092, ales.toman@seznam.cz

inzerce
÷

÷

÷

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

DISCO V BARU NA ŠPICI
JE ZPĚT!!!
vždy vybraný pátek v měsíci od 20.00
let – nyní 12. 4. 2019

.
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VSTUP OD 30-TI LET!!!
„konzumačka“= 200 Kč
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Přijmeme na DPP nebo brigádu do obchůdku se
smíšeným zbožím zodpovědnou paní nebo slečnu
na pozici pomocníka při prodeji. Práce je vhodná
pro ženy na MD, pečující osoby, pro důchodkyně.
Nástup možný ihned. Více informací na tel.:
776 249 133.

STŘÍHÁNÍ
a ÚPRAVA
PSŮ a KOČEK
v ceně stříhání drápků, čištění análků a uší
NABÍZÍME možnost stříhání u Vás doma
Objednávky: tel. 777 890 330
NA POŘADĚ 1814, PETŘVALD u Karviné

Nabízíme v Šenově k pronájmu obchodní prostory
o výměře 60 m2 vhodné pro maloobchodní prodejnu.
Cena za m2 100 Kč měsíčně.
Více informací na tel.: 775 670 120

n

l

n

n

l

n

VELIKONOČNÍ
VÝLOV

20. 4. 2019 od 9.00 do 13.00 hod.
V Šenově u Ostravy, ul. K Potoku 77, nejsme rybník
u hlavní cesty – odbočte dle cedule u STK

p. HORVÁTHOVÁ
OBČERSTVENÍ:
Smažený kapr + bramborový salát
Rybí hrancle, karbanátky, rybí salát, pivo, limo,
medovina, svařák, slivovička, becher atd.
Pro info volejte 737 959 458
AKČNÍ CENA: KAPR, AMUR

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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ZUŠ Viléma Wünsche v Šenově informuje
(pokračování ze str. 13)
Talentová přijímací zkouška do multimediální
tvorby proběhne v pátek 14. června 2019 od 13.30
do 16.00 hodin.
Pokud máte vážný zájem, můžete se již nyní přihlásit prostřednictvím našich webových stránek (https://www.zus-senov.cz/cs/prihlaska-ke-studiu.html).
Po obdržení přihlášky vás budeme obratem kontaktovat. Na budoucí nové žáky se těší všichni pedagogové
hudebního i výtvarného oboru.
Uzávěrka přihlášek je do komplexní výtvarné
tvorby 4. června 2019, multimediální tvorby 10. června 2019 a do hudebního oboru 6. června 2019.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Vlasta Urbášková, ředitelka školy

Claudie Karin Tichá – 15 let – Masožravé rostliny

Anna Sulová – 12 let – Masožravá rostlina
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