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Šenovské sokolky v Rakousku
V Rakouskem Dornbirnu dne 13. 

července 2019 po sedmi dnech vyvr-
cholila 16. světová gymnaestráda. 
Česká republika se v počtu 69 zemí a 
více než 18 000 účastníků z pěti kon-
tinentů světa určitě neztratila. Nejpo-
četnější byla výprava švýcarská – přes 
3 000 cvičenců. K rakouským souse-
dům přijelo z České republiky 883 
cvičenců. Šenov zastupovalo šest žen 
tělocvičné jednoty, spolu s 484 sokoly 
České obce sokolské. Zasloužené ovace 
sklízela naše hromadná skladba česko 
– slovenská s názvem Spolu. Patřila 
mezi nejpočetnější hromadné skladby 
gymnaestrády. Předvedli jsme ji na 
stadionu v Bregenzu, nedaleko Bo-
damského jezera.

Závěrečný ceremoniál se konal na 
Stadionu Birkenweise v Dornbirnu, 
opět za účasti cvičenců všech národ-
ních výprav. V programu závěrečného 
ceremoniálu jsme vystoupili společně s 
Velkou Británií, Dánskem, Německem 
a Afrikou opět s naší skladbou, která 
patřila k nejsledovanějším a neúspěš-
nějším hromadným vystoupením.

Prožily jsme nezapomenutelné 
zážitky a velmi přátelská setkání s 
místními obyvateli. Ubytování ve ško-
le Feldkirchu, ve spacáku na zemi na 
nafukovacích matracích, s úžasným 
výhledem na panorama zasněžených 
Alp. Velmi chutné stravování v jídel-
ně pro 3 400 osob. Obdiv si zaslou-
ží všichni organizátoři, kteří s touto 

akcí pomáhali a organizovali ji. Tyto 
okamžiky se už nikdy nebudou opa-
kovat a my si vážíme toho, že jsme se 
mohly této akce zúčastnit. Děkujeme 
za finanční příspěvek naší tělocvičné 
jednotě, městu Šenov a Moravskoslez-
skému kraji.

Příští XVII. Světová gymnaestráda 
se bude konat za čtyři roky v Amste-
rodamu a my se těšíme, že převezmou 
pomyslné žezlo naši mladší nástupci.

Za TJ SOKOL Šenov,  
Libuše Slívová.

https://www.ceskatelevize.cz/
ivysilani/12090743332-sokolsky-zpra
vodaj/219471291473009?fbclid=IwA
R2rYsGeQaAt4RfqhbV_pimqTBeCB-
SZgCZpfrfIuzTEpXk6eK_drt05VN8I
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Městská policie hlásí
ZÁSAHY – INFORMACE

ZPRAVODAJSTVÍ
Přímé tel. číslo: 604 128 113
PČR Vratimov: 604 127 288
Tísňová linka: 156, 158
E-mail: mpolicie@mesto-senov.cz
Http: www.mesto-senov.cz

1. 7. – Úder blesku měl za ná-
sledek požár hospodářské budovy 
v okrajové části města. Na místě 
zasahovalo několik hasičských jed-
notek (viz foto). 

3. 7. – Štěkot psů zalarmo-
val majitele jednoho z rodinných 
domů v části Podlesí, následně 
zjistili, že jim někdo za plot odložil 
dva cizí pejsky. Ti byli předáni do 
útulku.

15. 7. – V lese na rozhraní ka-
tastru města byl nalezen „zapar-
kovaný“ motocykl. Následně se 
zjistilo, že patří rybáři, který v 
dané lokalitě chytal ryby.

18. 7. – Došlo k úniku provoz-
ních kapalin z osobního vozidla 
na ul. Václavovická u železniční-
ho přejezdu, na místě zasahovali 

šenovští hasiči. MěP usměrňovala 
silniční provoz.

l l l

PREVENCE
Upozorňujeme chovatele, 

vlastníky nebo doprovázející 
osoby psů, že při pohybu psů na 
veřejném prostranství musí být 
pes na vodítku a také na povin-
nost bezodkladně z místa odstranit 
psí exkrementy svého psa. 

Vyhnete se tak zbytečným po-
stihům ze strany MěP. Plné znění 
Obecně závazné vyhlášky č. 1/2014 
najdete na stránkách města Šenov 

www.mesto-senov.cz odkaz Samo-
správa, Vyhlášky a nařízení. 

Městská policie má zájem na 
vytvoření bezpečného a klidného 
prostředí pro každého obyvatele 
města a na tom, aby žádný pacha-
tel přestupku nebo trestného činu 
nezůstal bez postihu. 

Pokud máte nějaký dotaz, 
postřeh, kritiku, stížnost atd., mů-
žete ji zaslat písemně na adresu: 
Městská policie Šenov, Radniční 
náměstí 300, 739 34 Šenov nebo 
na e-mail: mpolicie@mesto-senov.
cz

M. Kretek, velitel MěP

2 3 4

1

Máte zájem o pejska?
Níže uvedení psi byli odchyceni v Šenově.

Můžete si je prohlédnout v útulku u p. Kuchařové v Sedlištích  
– tel.: 737 116 684, a pokud se rozhodnete pejska si osvojit,  

budete osvobození od poplatků.

Fotogalerie: 1 – Border kolie; 2, 3, 4 – Kříženci.
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Od ledna příštího roku musí mít ze zákona všichni psi v Česku čip
Majitel nečipovaného psa bude muset nechat zvíře označit při očkování proti vzteklině, bez čipu ne-

bude vakcinace platná.
Štěňata budou dostávat čip při prvním očkování mezi třetím a šestým měsícem. Starším psům se 

pod kůži vpíchne čip při pravidelném přeočkování. Výjimku mají tetovaní psi, kteří byli očkovaní před 
3. červencem 2011. Čipování psa je zpoplatněno. 

Pokud majitel psa neočipuje, bude mu od příštího roku hrozit správní řízení s možným uložením po-
kuty až 20 tisíc korun. 

Zákon sice neukládá lidem povinnost zapsat psa do registru čipovaných zvířat, ale je dobré tento 
krok udělat. Je větší pravděpodobnost, že odchycené zvíře v případě zatoulání bude zpět předáno svému 
majiteli.           Ing. Jan Blažek, starosta

Komunální odpad 2019
Samostatně přistavované kontejnery (VOK)

SRPEN – Změna termínu: z 8. 8. a 9. 8. 2019 na 
1. 8. a 2. 8. 2019

U Garáží, Šajarská x Nad Potokem, U Alejského 
dvora, Na Šutrovině

ZÁŘÍ – Změna termínu: z 6. 9. a 7. 9. 2019 na 
12. 9. a 13. 9. 2019

V Družstvu x Nová, Těšínská (u koš.), Škrbeňská 
x Okružní

Sběrné místo komunálních odpadů 
ul. Na Sedlácích
v objemné odpady z domácností;
v elektro, baterie, monočlánky; 
v EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika 

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

výbojky;
v nebezpečné složky komunálních odpadů od ob-

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

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

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

Nejsou přijímány odpady vzniklé ze stavební 
činnosti – např. cihly, drobný beton, omítka, kach-
ličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky, as-
faltová lepenka, izolační materiály, azbest, skelná 
vata, umakart, sádrokarton, záchody, vany, umyva-
dla, suť smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva, 
skla... a pneumatiky.

Otevírací doba – srpen 2019 
Po a Pá: 14.00 – 17.45 hod.; St: 12.00 – 19.00 

hod.; So: 9.00 – 12.00 hod.

Oznámení o odečtu vodoměrů
Oznamujeme vám, jakožto provozovatel vodovodů 

a kanalizací ve městě Šenov, zásobující odběratele 
pitnou vodou z:

VODOJEMU „LAPAČKA“ (Šenov-Lapačka)
VEŘEJNÉHO VODOVODU „VOLENSTVÍ“ (ul. 

Václavovická)
VEŘEJNÉHO VODOVODU „ŠENOVSKÁ“ (ul. 

Datyňská)
a zajišťující realizaci odvádění odpadních vod od-

běratelům zásobovaných pitnou vodou z vlastní stud-
ny: 

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

ru, chatce, bytě) bude proveden odečet stavu vodo-
měru(ů) ve dnech 6. a 7. září 2019 (tj. pátek a sobota)  
v době od 8.00 do 16.00 hod. V průběhu této doby je 
nutno vyčkat pracovníka MěPOS, příspěvková orga-
nizace, který je povinen legitimovat se vám firemním 
průkazem. Zpřístupnění je možno zajistit i prostřed-
nictvím sousedů, za jejichž přítomnosti bude odečet 
proveden a tito podepíší odečtený stav měřidel.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Správnost odečtu musí být vždy potvrzena pod-

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

Telefonicky se odečty vodoměrů nepřijímají!
Konečná uzávěrka všech odečtů je 10. září 2019 

(čtvrtletní odečet). Po tomto datu již odečty nebudou 
prováděny a každé neodečtené odběrné místo bude 
považováno za neměřené.

MěPOS, příspěvková organizace, Zámecká 27, 
Šenov
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Občanům Šenova bude sloužit opravený chodník
Město Šenov využilo uzavírky části ulice Frýdecká z důvodu rekonstrukce mostu nad železniční tratí  

a provedlo opravu chodníku v úseku od mostu nad řekou Lučinou směrem k rekonstruovanému mostu. Sou-
časně s chodníkem došlo i k výměně stožárů veřejného osvětlení a elektrických rozvodů.  

Zatím neopravený úsek chodníku v těsné blízkosti mostu přes železnici bude opraven firmou provádějící 
jeho rekonstrukci.                Ing. Tomáš Holuša, místostarosta

Oprava školy na Podlesí
Se začátkem prázdnin byly zahájeny práce na opravě střechy a zateplení hlavní budovy a sociálního záze-

mí školy na Podlesí. Během těchto prázdnin bude vyměněna střešní šindelová krytina, která byla poškozena 
při loňských vichřicích, vyměněny vstupní dveře, některá okna a zateplena fasáda. Příští rok o prázdninách 
budou práce dokončeny zateplením fasády tělocvičny, kuchyně a družiny.             Ing. Jan Blažek, starosta
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Poznámka k naší rubrice:
Požadavek na nezveřejnění jména je nutno uplatnit  
u redakční rady (tel. 596 805 931) nebo ohlašovně  

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

SO / T. Klimasová

V měsíci srpnu 2019 oslaví významná životní jubilea  
tito šenovští občané

BEDNÁRKOVÁ ALICE
BLAŽKOVÁ MARIE
BŘENKOVÁ HANA

CICHOŇOVÁ ZDEŇKA
ČÁJA LIBOR

DOSTÁL EMIL
GURECKÁ JANA

HATALOVÁ BOŽENA
HURAJOVÁ MARIE

KLEVEC PETR
KLOKNEROVÁ ZDEŇKA

KOŠŤÁLOVÁ MARIE
KULHÁNEK ZDENĚK

LACHOVÁ IVONA
LAPIŠ FRANTIŠEK
LAPIŠ JAROSLAV

LIPINA PAVEL
LIPINA ROBERT

MUSÁLEK BOHUSLAV
PERTILOVÁ JANA
PĚKNÍK RUDOLF
RYŠKA RUDOLF
SKUPEŇ RADIM

SLANÁ IRENA
SVRČINA ZDENĚK
ŠTEFKOVÁ ALENA

TEPEROVÁ MARCELA
TLOLKOVÁ HELENA
TOMSA MIROSLAV
TÓTHOVÁ JIŘINA

VERNARSKÁ MARIE
VESECKÝ MILAN
ZELINA VÁCLAV

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

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

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

1 foto + text 150 Kè, 2 fota s textem 180 Kè, pouze text bez 
foto 100 Kè. Uzávìrka pøíspìvku je stejná jako pro inzerci, 

tj. 25. dne v mìsíci, na správním odboru – podatelna.

Dne 7. 8. 2019 
si připomínáme 

100. výročí 
narození

Libuše Buchvaldkové 
a 

Marie Fiedlerové
rozené Polákové ze Šenova Podlesí

Stále vzpomínají 
dcery Jarmila Holcová a Ludmila Kupčová 

s rodinami, neteře a synovec

Když léto hýřilo květem,  
Tys loučil se s tímto světem.
Když probudil se nový den,  
Tys usnul svůj věčný sen.
I když už nejsi mezi námi,  
v srdci žiješ stále s námi.

Dne 20. srpna vzpomeneme 10. výročí úmrtí pana

Karla Peška 
ze Šenova

S láskou vzpomíná 
manželka Alena a syn Milan s rodinou

Evidence obyvatel
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA

Ella Holain, Rozárie Houdková, David Wiesner, 
Emma Bosák, Pavel Kot, Daniel Fukala

K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE
Božena Kacířová, Zdenka Karkošková,  

Ladislav Buzek, Zdeňka Pašíková,  
Marie Tvardková

Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou  
upřímnou soustrast.
T. Klimasová / SO

Kam za kulturou
POPELKA – POHÁDKOVÝ MUZIKÁL NA LEDĚ  

– VÍTKOVICE ARÉNA, a. s.
Dne 23. 11. 2019 zavítá Popelka do Ostravy  

a své představení odehraje hned dvakrát za sebou  
v časech 14.00 a 18.00 hod.

V představení hrají Josef Vojtek, Dana Morávková, 
Jiří Korn, Tomáš Savka, Hanka Křížková, Dalibor 

Gondík, Hana Buštíková, Vlastimil Harapes  
a další.
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Nový tržní řád zakázal podomní a pochůzkový prodej
Na klamání a okrádání občanů města Šenov, ze-

jména pak seniorů, pod záminkou podomního pro-
deje, reaguje nové nařízení města Šenov č. 1/2019 
– Tržní řád, které bylo schváleno radou města Šenov 
dne 14. 5. 2019. Ustanovení článku 4 tohoto právního 
předpisu města stanoví, že se na území města Šenov 
zakazuje:

a) podomní prodej, kterým se rozumí prodej zbo-
ží nebo poskytování služeb provozovaný bez pevného 
stanoviště obchůzkou jednotlivých bytů, domů, budov 
apod. bez předchozí objednávky;

b) pochůzkový prodej, kterým se rozumí prodej 
zboží nebo poskytování služeb na veřejném prostran-
ství s použitím přenosného nebo neseného zařízení 
(konstrukce, tyče, závěsného pultu, ze zavazadel, ta-
šek a podobných zařízení) nebo přímo z ruky, přičemž 
není rozhodující, zda ten, kdo zboží nebo služby pro-
dává či nabízí, se přemísťuje nebo postává na místě 

s výjimkou prodeje uskutečňovaného v rámci veřejné 
sbírky v souladu s příslušným zákonem o veřejných 
sbírkách.

Výše definovaný podomní a pochůzkový prodej je 
s účinností od 31. 5. 2019 na území města Šenov  
(s jednou níže uvedenou výjimkou) zcela zakázán. 

Setkají-li se občané s těmito nedovolenými prak-
tikami, mohou neprodleně kontaktovat strážníky 
Městské policie Šenov, kteří na místě zdokumentují 
porušení předmětného nařízení a v následném pře-
stupkovém řízení bude s těmito tzv. obchodníky nalo-
ženo dle jejich „zásluh“. 

Za přestupek proti pořádku v územní samosprávě 
může být uložena pokuta do sto tisíc korun. 

Zákaz pochůzkového prodeje se nebude vztahovat 
na prodej v rámci veřejné sbírky, který bude probíhat 
dle zákona č. 117/2001 Sb., o veřejných sbírkách.

JUDr. Tadeáš Kowalski, úsek právní a kontrolní

Činnost samosprávy
15. schůze rady města dne 4. 7. 2019 mimo jiné:
n schválila předloženou zadávací dokumentaci 

pro výběr zhotovitele stavebních prací na veřejnou 
zakázku „Venkovní sportoviště ZŠ Střed v Šenově“, a 
to po úpravách a jmenovala hodnotící komisi v rámci 
zadávacího řízení pro výběr zhotovitele;
n rozhodla o pořadí výběru dodavatele u veřejné 

zakázky „Předcházení vzniku odpadů ve městě Še-
nov – III. etapa – část II – dodávka štěpkovače“ a  
o uzavření kupní smlouvy mezi městem Šenov a fir-
mou EURO SPONZOR, s. r. o., Odry.

16. schůze rady města dne 10. 7. 2019 mimo jiné:
n vzala na vědomí Zprávu o hodnocení nabídek na 

zakázku „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě 
Šenov v dotačním programu EFEKT 2019“ a rozhod-
la o pořadí výběru dodavatele a o uzavření smlouvy 
o dílo mezi městem Šenov a firmou Sunritek s.r.o., 
Brno – Štýřice.

17. schůze rady města dne 23. 7. 2019 mimo jiné:
n vzala na vědomí zprávu příspěvkové organizace 

Knihovny & Šenovského muzea za uplynulé období;
n schválila rozpočtové opatření č. 24;
n schválila Řád veřejného pohřebiště města Šenov 

(městský a evangelický hřbitov);
n schválila umístění staveb a zřízení věcných bře-

men na pozemcích města.    tajem. 

Pro všechny milovníky kynologie! 
14. 9. 2019 ZKO Šenov pořádá 8. ročník Šenovského 

poháru s udílením pracovního titulu CACT! Tímto zveme 
nejen zasvěcené tomuto sportu, ale i širokou veřejnost na 
tradiční, osvědčený závod psů a jejich pánů v kategoriích 
ZZO, ZVV1 družstva, IGP 1 a královské kategorii IGP 3. 

Můžete se těšit nejen na sportovní výkony v poslušnosti 
a obranách psů, ale i na domácí kuchyni, domácí zákusky 

od babiček, uzená kolena a domácí bramborové placky. Sa-
mozřejmostí bude i točené pivo. 

Na všechny se moc těšíme.
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Kurz kynologie
Kynologický klub Šenov zve 

zájemce o začátečnický kurz 
na úvodní hodinu, která se 
bude konat 1. 9. 2019 v 8 ho-
din. 

Kurz je určen pro nácvik 
základní poslušnosti, socia-
lizace a v případě zájmu pro 
složení základní zkoušky ovla-

datelnosti podle Zkušebního řádu ČR. Zúčastnit se 
mohou štěňátka i dospělí psi. Přihlásit se můžete e-

-mailem, telefonicky nebo osobně každou neděli od 9 
hodin přímo na našem kynologickém cvičišti. Bližší 
informace na zkosenov.webnode.cz. 

Budeme se těšit na spolupráci. 
Kolářová Kateřina, jednatelka ZKO Šenov

Kontakty: 
Zbyněk Kuchař, hlavní výcvikář, 
e-mail: zbynekkuchar@email.cz, tel. 737 409 627
Kateřina Kolářová, jednatelka, 
e-mail: katrilien@seznam.cz, tel. 774 338 994

Lesní školka
První třída kašička, druhá třída růžička… nej-

lepší jsou malí žáci, to jsou naši předškoláci. Děti 
ze školky Na Lapačce dne 19. 6. 2019 odzkoušely 
pod vedením paní učitelky Hanky Olšákové areál 
Myslivecké chaty ve václavovické Forotě. Využily 
zde nový víceúčelový přístřešek a opravené zácho-
dy, od kterých školka má již trvale klíče.

Byla to historicky první „lesní školka“, kde 
se děti seznámily se stromy, keři a květinami v 
lese. Šišky byly panáčci, listy šatičky a klacíky vše 
ostatní. V průběhu školky je navštívil myslivec 
Ivan Hoch, který jim pověděl, jak se mají chovat v 
lese a co dělat, pokud by našli malé srnče nebo za-
jíčky. Také pes Alvin se byl na děti podívat. Je to 

„vítací psí plemeno“ welsh springer spaniela. Děti 
si ho mohly pohladit a dozvěděly se, jak se mají 
chovat k cizím psům.

Za financování staveb je třeba poděkovat hlav-
ně Obecnímu úřadu ve Václavovicích a městu Še-
nov, firmě Moravia Wood Trading ze Šenova za 
stavbu krásného přístřešku, firmě Josefa Pchálka 
z Vřesiny za rekonstrukci záchodů a v neposlední 
řadě firmě Hellstein Vlčovice za vybudování bez-
údržbové třístupňové čističky odpadních vod.

Ivan Hoch,  
předseda Mysliveckého spolku Václavovice
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Sportovní klub ŠENOV 
Sportovní klub Šenov 

se zachránil v KP a pro 
nový ročník 2019/2020 
se znovu do této soutě-
že přihlásil. Před novým 
soutěžním ročníkem se 
uskutečnila schůzka zá-
stupců klubu s hlavními 
představiteli města Še-

nov. Jednání se zabývalo budoucnos-
tí klubu a další následnou podporou 
a možnou pomocí ze strany města. 

Za stůl si sedli a jednání se účastnili sta-
rosta Ing. Jan Blažek a místostarosta Ing. 
Tomáš Holuša. Ze strany Sportovního klubu 
Šenov pak předseda SK a sponzoři klubu 
Alexander Minich, Libor Tomis, dlouholetý 
člen klubu Milan Ringoš a nový trenér mužů 
Radek Malina. SK Šenov předložil své poža-
davky a přání do budoucna. Atmosféra byla 
vedena v přátelském duchu bez emocí s pří-
slibem velkých změn do roku 2020. 

Tyto změny hlavně spočívají ve vybudo-
vání nové tréninkové plochy s umělým po-
vrchem, jež by mohla využívat veškerá muž-
stva sportovního klubu počínaje přípravkou 
až po muže. Dále samozřejmě i šenovské 

školy. Taková 
plocha dlouho-
době chybí a vět-
šina mužstev a 
měst v okolí je už 
dávno vlastní. To 
nás stojí v zimní 
přípravě dlouho-
době spoustu fi-

(pokračování na str. 9)

nančních prostředků, jež se musí na proná-
jmy vynakládat. 

V mužstvu mužů došlo v letním období 
k odchodům hráčů. Někteří hráči nečekali 
a využili tak zvaného volného přestupové-
ho okna a odešli do okolních oddílů, vesměs 
nižších soutěží. Hráči, jež odešli v okně: 
Szarowski Radek a Koďousek Miroslav 
– SK Stonava, Babič Vojtěch – Vratimov, 
Kopel Jarmil – Fučík Orlová, Klos Karel – 
Markvartovice. Dohodou Bernatík David – 
HFK Olomouc na hostování. Ostatní odcho-
dy ani příchody nejsou uzavřeny. Jelikož je 
přestupní období až do konce září, nelze ješ-
tě nic, co se týká soupisky, uzavírat.

Níže uvádíme rozlosování  
KP mužů a žáků 
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Sportovní klub ŠENOV 
(pokračování ze str. 8)
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Kurz Wing Chun Kung Fu pro děti
Unie Wing Chun Kung Fu Šenov pořádá od září 

do prosince 2019 kurzy pro děti, které by si rády vy-
zkoušely trénink bojových umění. Pokud se vaše děti 
zajímají o akční filmy nebo bojové hry na počítači, 
popř. si již samy zkoušejí pohyby se zbraněmi či beze 
zbraní, je tento kurz určen právě pro ně. V kurzu po-
znají, co všechno trénink hrdinů akčních scén obnáší, 
a zároveň se seznámí s tím, nakolik je realita v sou-
ladu s akčními scénami na videu nebo v počítači. A to 
vše hravou formou, v bezpečném prostředí předcháze-
jícím úrazům, za vedení zkušených instruktorů. 

Řada lidí má trénink bojových umění spojený  
s násilím, sportovními zápasy, fyzickým a psychic-
kým drilem a podobnými ne příliš pozitivními fakto-
ry. O tom ale tento kurz není. Hlavním cílem kurzu 
je získat pozitivní vztah k pohybu, vybudovat důvěru 
v sebe sama a respekt k ostatním lidem, a naučit se 
rozumné míře sebedisciplíny. Děti naučí správnému 
postoji, koordinaci pohybů všech končetin najednou 
(a tedy i propojování obou hemisfér), a ačkoliv tré-
nink není nijak fyzicky náročný, zlepší se i jejich fy-

zická kondice. Wing Chun neučí útoku, je zaměřeno 
na efektivní obranu. Děti se naučí základním techni-
kám, které jim pomohou bezpečně vyřešit případný 
úder, postrčení nebo uchopení. Součástí tréninku je 
i výuka lehké formy posilování s využitím vlastního 
těla, která dětem pomůže při pravidelném opakování 
získat sílu, případně upravit svou tělesnou hmotnost.

Trénink je velmi nenáročný na oblečení, stačí 
sportovní kalhoty (tepláky), tričko a obuv do tělocvič-
ny.

Kurz bude probíhat každý čtvrtek, vždy v čase 
od 17.00 do 19.00 hod. V případě, že by děti rády po-
kračovaly v tréninku i po ukončení kurzu, mohou se 
po jeho ukončení stát členy oddílu Unie Wing Chun 
Kung Fu Šenov. 

Pokud jste přesvědčeni, že by trénink Wing Chun 
mohl být pro vaše děti to pravé, přijďte s nimi 5. 9. 
v 17.00 hod. do Staré školy v Šenově na zkušební 
trénink. Více informací můžete zjistit na kontaktech 
775 707 885, kamil.kostal@email.cz, popř. www.unie-
wingchun.cz.      Kamil Košťál

Mezinárodní taneční škola Palas dance
Zveme pohybové a rytmické 

talenty na konkurz do tanečního 
klubu mezinárodní reprezentace. 
Zápis a konkurz proběhne ve stře-
du 18. 9. v 18.00 hod. v taneční 
škole. Konkurz je určen pro děti a 
mládež od 13 let. Naučíte se disco, 
street, show dance a latinsko-ame-
rické a standardní tance včetně 
speciálních párových tanců. Hlaste 
se i v párech.

Taneční pro dospělé začáteční-
ky i pokročilé začínají ve středu 
16. října od 18.30 hod. v sále na 
Lapačce. Na programu je výuka 
standardních a latinsko-americ-

kých tanců. Na speciální Hawaii 
lekci se naučíte batchattu a salsu. 
Na závěr si uspořádáme taneční 
ples.

Mezinárodní gala koncert k 
27. výročí taneční školy bude 
ve čtvrtek 17. 10. od 18.00 hod. 
v sále na Horakůvce. Místen-
ky jsou v prodeji na Horakův-
ce a v taneční škole již od srpna 
za 50 Kč. Vstupné je dobrovolné.  
V programu vystoupí členové Pa-
las dance, špičkový soubor lido-
vého tance Serpanok, vítěz super 
star Ukrajiny Nazar Savko se 
svým souborem Džerelo a vítěz ta-

lentmanie Ukrajiny na akordeon 
13letý Vladislav Gritsun. Nenech-
te si ujít tuto jedinečnou kulturní 
produkci v Šenově. V rámci kon-
certní šňůry vystoupíme také pro 
postižené děti v Havířově, domy 
seniorů v Ostravě a Havířově a 
základní školy. Na koncerty byla 
jako vždy pozvána také ZŠ Šenov.  
A v prosinci se můžete již těšit na 
taneční Silvestr.

Těšíme se na vás na našich ak-
cích.
Josef Macura, předseda Palas 
dance, www. Tspalas.com
Tel.: 702 914 717; Fb: Palas dance
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Knihovna & Šenovské muzeum – informace
l Letní provozní doba červenec až srpen 2019 – 

Po: 8 až 17 hod., Čt: 8 až 17 hod., Muzeum dále 
na objednávku tel.: 552 321 847; www.senov.cz.

l Vyhlašujeme jednorázovou letní prázdninovou 
akci pro všechny, kteří zatím nejsou čtenáři naší 
knihovny. V době letošních letních prázdnin od 1. čer-
vence do 31. srpna 2019 si všichni bez rozdílu věku 
mohou přijít zdarma vypůjčit knihy. 

l Na našem již tradičním „OTEVÍRÁNÍ STODO-
LY“ cenu Hanuše Lankočího obdržel pan Ing. Jiří 
Bednář za dlouhodobé soustavné vyhledávání infor-

mací z dějin obce, za šíření kulturních hodnot a histo-
rického povědomí.

l PODĚKOVÁNÍ – vyslovujeme poděkování 
panu Štěpánu Marozsovi za dar busty našeho prv-
ního prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka. Busta 
„vzbudila“ zájem členů Historicko letopiseckého akti-
vu, jeden z členů HLA pan Zdeněk Šebesta po historii 
této busty pátral a výsledky sepsal do článku, jehož 
část uvádíme (celý si ho pak můžete přečíst ve Věst-
níku pro rok 2019, který připravujeme).

(pokračování na str. 12)

Štěpán Marosz – předání busty na Horakůvce 
28. října 2018 (foto Z. Šebesta)

Starosta Ing. J. Blažek předává cenu  
Ing. J. Bednářovi (foto Z. Šebesta)
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Prezident Osvoboditel aneb 80 let ukrytá  
busta T. G. Masaryka v Šenově

V roce 2018 pan Štěpán Marosz, jáhen (diakon) 
Českobratrské církve evangelické, kazatel farní-
ho sboru v Šenově, objevil na půdě kostela sádrovou 
bustu našeho prvního prezidenta Tomáše Garrigua 
Masaryka. Tuto bustu pak Štěpán Marosz předal 
Šenovu u příležitosti společného setkání občanů na 
Horakůvce při oslavách stého výročí vzniku Českoslo-
venské republiky. 

Nezištný dar pana Štěpána Marosze byl přijat  
s radostí. Busta se stala výzvou k objasnění okolností 
jejího ukrytí na půdě kostela na 80 let. První snahou 
bylo zjistit autora předlohy, podle níž byla busta pre-
zidentova zhotovena.

V ročence „Činnost Slezské Matice osvěty lidové 
na Těšínsku a Hlučínsku za rok 1930“ je o Šenov-
ském odboru zapsáno: 

„Odbor založen 14. srpna 1909. Předseda Lipina, 
úředník, místopředseda Jan Matějka, listonoš, jedna-
tel Jan Kratochvil, holič, pokladník Jan Pežga, zá-
mečník, 1 valná hromada, 1 schůze ustavující, 12 vý-
borových schůzí. Dopisů došlo 52, dopisů odeslaných 
20, telegramy odeslány 2, tiskopisů odeslaných 263. 
Pořádáno divadlo v přírodě „Za vlast“, které se nad 
očekávání zdařilo. Dále byla pořádána vánoční na-
dílka. Poděleno 55 chlapců boty, 44 děvčat šaty a 590 
děti cukrovím. Celkem bylo vydáno na vánoční nadíl-
ku 4.442.70 Kč. Odboru Slezské Matice osvěty lidové 
v Dolních Datyních věnován obnos na nadílku 650 
Kč. Na Masarykův fond odesláno 300 Kč. Objednáno 
bylo 15 kusů poprsí p. presidenta Masaryka. Od-
bor je členem Národního divadla moravsko-slezského 
v Mor. Ostravě a zakládajícím členem „Podbeskyd-
ské jednoty“. Odbor má 146 členů. Zpráva pokladní: 

Knihovna & Šenovské muzeum – informace
Příjem 12.237.07 Kč, vydání 12.147.57 Kč, zůstatek 
89.50 Kč. Na šekovém kontě v šenovské Raiffeisence  
v občanské záložně uloženo celkem 430.20 Kč.“1

Hovoří-li se v roce 1930 o objednání 15 kusů po-
prsí p. prezidenta Masaryka, myslí se tím jeho busty. 
Zřejmě se jednalo o menší busty prezidenta Osvobo-
ditele. 

Odbory Slezské Matice osvěty lidové kupovaly  
busty a portréty prezidentovy už v roce 1928 pro ško-
ly či domácnosti žáků, docházejících do škol matič-
ních.

Téhož roku 1930 – Odbor Karviná – Solca: „Je 
třeba poznamenat, že u příležitosti 80. narozenin  
p. presidenta T. G. Masaryka zakoupil odbor 134 
portréty p. presidenta, jež byly zaskleny dány do 
všech rodin, které posílají dítky do zdejší školy. Rov-
něž při této příležitosti postaral se odbor o rozprodej 
22 sádrových poprsí p. presidenta. Poprsí to bylo roz-
prodáno za velice nízkou cenu 12 Kč za kus.“2

A do třetice odbor v Petřvaldu 1930: „By i skut-
kem dokázalo vedení odboru příchylnost k osobnosti 
presidentově, věnovalo 1.000 Kč na Masarykův lido-
výchovný fond a zakoupilo poprsí páně presidentovo 
za obnos 500 Kč, které má zdobiti po zhotovení vkus-
ného podstavce spolkovou místnost.“

Busty T. G. Masaryka byly v obcích dosti četné 
díky jejich šíření odbory Slezské Matice osvěty lidové. 
Kde byly busty objednávány a kdo byl tvůrcem je-
jich předlohy, však není známo. Laickým srovnáním 
lze za autora předlohy označit jak sochaře Vincence 
Makovského, tak například Augustina Handzla. Není 
vyloučeno, že předloha může být dílem i jiného auto-
ra, protože busta naprosto stejná nebyla v dílech žád-
ného ze zmíněných sochařů nalezena. Zatím je tedy 
sádrová busta v Šenově bez autorského určení (část  
z článku p. Z. Šebesty). 

(pokračování ze str. 11)

Mobilní hospic Ondrášek
Pokaždé je to jiné, ale vždy DOMA

Jsme Mobilní hospic Ondrášek a doprovázíme nevyléčitelně nemocné dospělé i děti v poslední fázi 
jejich nemoci. Bezplatně pečujeme o pacienty i jejich rodiny tak, aby umírající mohl zůstat doma mezi 
svými blízkými až do konce. Každý den vyjíždí naši lékaři a zdravotní sestry k pacientům domů. Pomoc-
nou ruku podávají také sociální pracovnice, psychologové i duchovní. Pro naše pacienty jsme k dispozici 
24 hodin denně. Působíme v Ostravě a okolí do 30 km pro dospělé a v celém Moravskoslezském kraji pro 
děti. Provozujeme ambulanci paliativní medicíny, dětský denní hospicový stacionář a odbornou knihov-
nu.

Nebojte se nás v případě potřeby kontaktovat: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 459/11, 
700 30 Ostrava-Zábřeh. Tel.: 727 805 329, 603 566 336. Více informací naleznete také na www.mhondra-
sek.cz.

Od 7. do 13. října proběhne 3. ročník kampaně „DOMA. Týden pro mobilní hospice“, do kterého se le-
tos zapojí 21 mobilních hospiců po celé ČR. Začíná opět Papučovým dnem.

Přidejte se k nám. Více informací se dozvíte na www.darujpapuce.cz, www.umiratdoma.cz a www.
papucovyden.cz.

Bc. Ivana Bereková, vrchní sestra MHO
a Ing. Jana Pastrňáková, fundraiser MHO



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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Inzerce

Kovovýroba&Zámečnictví NOCIAR
Zakázková výroba ocelových konstrukcí,

posuvných/křídlových bran, plotů, mříží, apod.
Strojní obrábění, svařování.

Šenov u Ostravy, Na Spojce 1296
E-mail: kovovyrobanociar@gmail.com

Tel.: 774 919 983; FB/IG: Kovovýroba&Zámečnictví Nociar

Pivovar – Šenov nabízí:
Vaříme a prodáváme pivní speciály  
a BEZLEPKOVÉ PIVO
Prodej piva a výrobků přes ulici
Uvaříme vybraný typ piva na objednávku  
(výběr až ze 100 druhů)
Prodej zdravých přírodních sladidel – sladěnka, sladovit, 
dextróza, hroznový cukr
Omezeně možnost využití pivovarských prostor k pořádání 
oslav, schůzí, posezení, gastronomických akcí
Pouze uzavřené společnosti, neprovozujeme pohostinství
Návštěva beerborců – jednotlivců i skupin – objednáním 
termínu.
Z provozních důvodů vše předem po telefonické domluvě 
Kontakty: GSM 774 249 570, www.pivovar-senov.cz

Zahrádkáři informují
ZO ČZS Šenov pořádá dne 30. a 31. 8. 2019 –  

ZAHRÁDKÁŘSKOU VÝSTAVU – u příležitosti JAR-
MARKU v budově ZŠ Šenov střed. Vystavovat budou  
i Citrusáři Ostrava a ZO včelařů Šenov. Zahájení výstavy 
je v pátek 30. 8. 2019 od 16.00 do 20.00 hod., v sobotu 
31. 8. 2019 od 10.00 do 20.00 hod.

Prosíme občany Šenova, aby se pochlubili svými vý-
pěstky ovoce, zeleniny, květin atd. Odběr výpěstků bude  
v pátek 30. 8. od 8.00 do 11.00 hod. v budově ZŠ střed.

Zve výbor ZO ČZS, tel.: 739 930 376.
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