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Aktuality z města
Při záchranách životů pomohou strážníkům a hasičům města Šenov
nové externí defibrilátory
Koncem loňského roku převzal zástupce Hasičského sboru města Šenov automatický externí
defibrilátor, který byl šenovským hasičům darován Moravskoslezským krajem. Druhý defibrilátor byl pořízen z prostředků města a byl předán
Městské policii Šenov.
Automatické externí defibrilátory jsou bez-

pečným a efektivním způsobem léčby náhlé zástavy oběhu v terénu. Využití „laikem“ umožňuje aplikaci defibrilačního výboje ještě před příjezdem posádky záchranné zdravotnické služby.
Doufáme, že defibrilátor bude použit co nejméně, ale když už bude nucen být nápomocen,
tak ať pomůže k záchraně lidského života!!!

Rozšíření klidové zóny v Šenově
V listopadu 2018 byla dokončena další etapa
rozšíření klidové zóny v centru města. Byly realizovány terénní úpravy svahu u workoutového
hřiště a nákupního střediska, návoz substrátu,
založení trávníků a sadové úpravy svahu, které

celkově zvýší estetickou a ekologickou hodnotu
centra města. Rádi bychom touto cestou poděkovali také společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s.
za poskytnutý dar ve výši 200 000 Kč, který byl
použit v plné výši na tuto akci.

Oznámení o plánované uzavírce šenovských mostů
Z důvodu rekonstrukce mostu na silnici
II/473 nad železniční tratí v Šenově oznamujeme občanům, že dle předběžného harmonogramu od 8. 4. 2019 do 30. 10. 2019 bude silnice
v tomto úseku uzavřena. Zachován bude pouze

průchod pro pěší. Objízdná trasa bude po ulicích
Volenská, Václavovická, Šenovská. Rekonstrukce mostu je hrazena z prostředků Správy silnic
Moravskoslezského kraje.
Ing. Tomáš Holuša, místostarosta

Mìstský úøad informuje

Městská policie hlásí
ZÁSAHY – INFORMACE
ZPRAVODAJSTVÍ
Přímé tel. číslo:
PČR Vratimov:
Tísňová linka:
E-mail:
Http:

vrácená v poli mimo silnici. Nehoda se obešla naštěstí bez zra-

nění. S odstraněním následků si
poradili hasiči (viz obrázek).

23. 1. – Do ohrady za skopovým vtrhli dva toulaví psi, kterým na zubech zůstala krev nebohých zvířat. Včasný zásah
majitele zabránil vážnějším zraněním a škodám. Psům pobíhajícím v části Lapačky se podařilo
zmizet.
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

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

1. 1. – Novoroční oslavu pojal
po svém neznámý střelec. Místo
petard ho napadlo pálit z kulovnice. I přes předpokládanou nepravděpodobnost přistála jedna
ze střel na vozidle, které poškodila. Snad si neznámý uvědomí
riziko svého počínání (viz obrázek).

Ing. R. Kulhánek, vel. MěP

Činnost samosprávy

1. 1. – Až příliš opilou silvestrovskou noc prožil muž z části
Podlesí. Před čtvrtou hodinou
ranní způsobem odpovídajícím
jeho stavu žádal příjezd hlídky
MěP. Nakonec se o jeho doprovod
domů postaral kamarád.
4. 1. – Zhoršené klimatické podmínky nezvládla řidička
osobního vozidla a skončila pře2 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 2/2019

3. schůze rady města dne 13. 12. 2018 mimo jiné:
– rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci „DSP – Cyklolávka přes I/11 v Šenově“ se společností AWT Rekultivace a.s., Havířov s cenou 890 000 Kč bez DPH
– jmenovala likvidační komisi pro vyřazování majetku města na r. 2018
a 2019
4. schůze rady města dne 18. 12. 2018 mimo jiné:
– vzala na vědomí konečnou výši poskytnutých prostředků ze státního rozpočtu pro oblast školství v roce 2018
– schválila dotační program „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov
na rok 2019“
– schválila rozpočtová opatření č. 40 – 48/2018 dle předloženého návrhu
– schválila rozpočtové opatření č. 1/2019 dle předloženého návrhu
– schválila rozpočty na rok 2019 a střednědobé výhledy rozpočtu na
r. 2020 – 2021 všem příspěvkovým organizacím města
– doporučila zahájit přípravu výstavby zpomalovacího semaforu v části Lapačka na ulici Frýdecká
5. schůze rady města dne 15. 1. 2019 mimo jiné:
– vzala na vědomí zprávu Senior klubu Šenov za rok 2018 a zprávu o činnosti komise pro projednávání přestupků města Šenova za rok 2018
– schválila rozpočtová opatření č. 2 – 3/2019 dle předloženého návrhu
– schválila zvýšení nájemného u nájemních vztahů, uzavřených na základě
nájemních smluv opatřených inflační doložkou, o průměrnou roční míru inflace
v roce 2018 ve výši 2,1 %
– schválila Výroční zprávu za rok 2018 zpracovanou podle § 18 zákona
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších přepisů
– schválila Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona
č. 106/1999 Sb. na účetní období 2019
– rozhodla o uzavření darovací smlouvy mezi městem Šenov a MSK na automatizovaný externí defibrilátor LIFEPAK 1000, vč. příslušenství
– jmenovala členy Povodňové komise města Šenov
tajem.
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Komunální odpad 2019
Samostatně přistavované kontejnery
(VOK)*

BŘEZEN: 7. a 8. – Stará petřvaldská, Škrbeňská
(b.j.), Datyňská, Okružní x Na Šimšce (mezi čp. 1182
a 72)
*VOK jsou přistavovány ve čtvrtek v době mezi 6
až 14 hod. a ve stejném intervalu jsou v pátek odváženy.

Sběrné místo komunálních odpadů

ul. Na Sedlácích
Otevírací doba od 4. února do 31. března
2019
Po, St, Pá: 12.00 – 16.00 hod.; So: 9.00 – 12.00
hod.
Odběr a uložení komunálních odpadů
n objemné odpady z domácností;
n elektro, baterie, monočlánky;
n EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika
bez rozdílu velikosti);
n vyřazená kompaktní úsporná svítidla, zářivky,
výbojky;
n nebezpečné složky komunálních odpadů od občanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy
a obaly znečištěné od barev …);
n separovaný odpad (sklo, papír, plasty);
n oděvy, obuv a textil;
n dřevo (palety, nábytek, dřevěné obaly, bedny,
trámy, desky, prkna, dřevotříska – surová, laminovaná nebo dýhovaná).
Tekuté odpady: uložit vždy do uzavřených obalů, pokud možno plastových lahví. U olejů a tuků
z kuchyní není nutné odstranit z přepálených tuků
rozptýlené zbytky.
Nejsou přijímány odpady vzniklé ze stavební
činnosti – např. cihly, drobný beton, omítka, kachličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky, asfaltová lepenka, izolační materiály, azbest, skelná
vata, umakart, sádrokarton, záchody, vany, umývadla, suť smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva,
skla ... a pneumatiky.

Likvidace odpadních vod z bezodtokové
jímky (žumpy)
Dne 1. ledna 2019 nabyla účinnosti novela vodního zákona č. 113/2018 Sb., která mění zákon č.
254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů.
Důležitou změnu, kterou novela přinesla, je nová
definice pojmu odpadní voda a způsoby likvidace odpadních vod.
§ 38, odst. 8 novely stanoví, že ten, kdo akumuluje
odpadní vody v bezodtokové jímce (žumpě), je povinen zajistit jejich odvoz na čistírnu odpadních vod
a prokázat tento způsob jejich likvidace vodoprávnímu úřadu (Magistrát města Ostravy) nebo České

inspekci životního prostředí předložením dokladu, a
to zpětně za období posledních dvou kalendářních let.
K odvozu odpadních vod je oprávněn pouze
provozovatel čistírny odpadních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenského zákona.
Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce (žumpě),
vydat doklad, ze kterého bude patrno jméno toho, kdo
akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce (žumpě), lokalizace jímky (žumpy), množství odvezených
odpadních vod, datum odvozu, název osoby, která odpadní vodu odvezla a název čistírny odpadních vod,
na které budou odpadní vody zneškodněny.
Od 1. ledna 2019 je tedy zapotřebí ukládat
veškeré doklady o likvidaci odpadních vod
z bezodtokových jímek (žump). (V případě, že
v roce 2021 bude zapotřebí prokázat způsob likvidace
odpadních vod z bezodtokové jímky (žumpy), budou
předkládány veškeré doklady z let 2019 a 2020.)

Místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů a místní poplatek za psa

V průběhu měsíce února budou rozesílány složenky na úhradu poplatku za komunální odpad a za psa,
případně na e-mail. Výše těchto poplatků zůstává ve
stejné výši jako v roce 2018.
Upozorňujeme, že splatnost těchto poplatků
je 31. 3. 2019.
Poplatek lze uhradit:
l hotově v pokladně MěÚ Šenov
l převodem z účtu poplatníka, nutno uvést variabilní symbol poplatníka
l složenkou na poště.
Žádáme poplatníky o dodržení splatnosti poplatků.
Více podrobností viz. OZV č. 1/2018 a OZV č.
3/2016 na webových stránkách města.
FO/Ing. J. Štixová

Pozvání

Zveme občany Šenova na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 26.
února 2019 v zasedací místnosti Radnice, zahájení v 16.00 hodin.
Z PROGRAMU:
– Zpráva komise pro projednávání přestupků
– Vyhodnocení strategie rozvoje města
Bližší informace a další projednávané body
budou zveřejněny na úřední desce a ve vývěsních skříňkách města.
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Spoleèenská rubrika pro vás
Do ní mùete pøinášet blahopøání, podìkování,
oznámení nebo vzpomínku na své blízké.

V měsíci únoru 2018 oslaví významná životní jubilea
tito šenovští občané
BANASIŃSKÁ IRENA
BEDNÁŘOVÁ ALENA
BĚLOVSKÁ DOROTHEA
BYSTROŇOVÁ VLASTA
FAJKISOVÁ BLANKA
FOLVARČNÁ LUDMILA
FUKALA VÁCLAV
GAZDÍKOVÁ MARIANA
HURTOVÁ ZDENKA
CHOVANOVÁ MÁRIA
JATERKOVÁ DRAHOMÍRA
KŘÍSTKOVÁ CECILIA
KULHAVÁ ANNA
MINTĚLOVÁ MÁRIA
PAVELEK IVO
PJENČÍK JIŘÍ
POSTL VÁCLAV
PRÝMUSOVÁ MARIE
RAMÍKOVÁ LIBUŠE
SKÝBOVÁ MARIE
STOLÁRIKOVÁ MÁRIA
ŠEBESTOVÁ VLASTA
ŠELEŠOVÁ LUDMILA
ŠTEFČÁKOVÁ JARMILA
TOMČALOVÁ VĚRA
URBANEC JIŘÍ
VALOVIČ MILAN
WEBER PAVEL
ZÁHURČÁK LUBOMÍR
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

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.

Evidence obyvatel
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA

Amal Makki, Kateřina Třísková,
Rozálie Pavlíčková, Lukáš Hurta, Jonáš Černý,
Jonáš Maliník, Beata Lažková

K narození děťátka srdečně blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE

Jiří Kučera, Miroslav Špil, Zdeněk Fukala,
Jozef Vrábel, Emilie Pěgřímová, Zdeňka Jurasová,
Helga Gazdíková, Bohumil Pokorný
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou
soustrast.
T. Klimasová / SO
Touto cestou bychom rádi vyjádřili poděkování příbuzným,
přátelům, sousedům, známým a všem ostatním, kteří přišli
vyprovodit na poslední cestě pana

Zdeňka Fukalu
Zároveň děkujeme za projevy soustrasti, květinové dary a podporu
v této těžké životní chvíli.
S láskou budeme vždy vzpomínat – rodina Fukalova.

Děkujeme všem, kteří se přišli naposledy rozloučit s naším
milovaným manželem, tatínkem a dědečkem, panem

Miroslavem Špilem
Rovněž děkujeme za projevenou soustrast
a květinové dary.
Manželka a dcery s rodinami.
A za vše, za vše dík. Za lásku, jaká byla,
za život, jaký byl... (Donát Šajner)
Dne 25. února 2019 vzpomeneme
nedožité 38. narozeniny našeho syna

Jiřího Kučery

který nás v prosinci nečekaně opustil.

Život je jen náhoda, jednou jsi dole,
jednou nahoře, život plyne jak voda
a smrt je jako moře. Každý k moři dopluje …

Zároveň v dubnu uplyne již 21 let od odchodu
jeho sestry

Dne 4. 2. 2019 vzpomeneme nedožité
63. narozeniny našeho drahého manžela, tatínka, dědečka,
pana

Drahé děti, vždy na vás budeme s láskou
vzpomínat.
Rodiče a sourozenci s rodinami.

Josefa Rochla
ze Šenova, se kterým jsme se již před
9 lety rozloučili.
S úctou a láskou vzpomínají
manželka Alena, děti Radka a David
s rodinami.
Děkujeme všem, kteří spolu s námi
vzpomenou.

Jany Kučerové

Dne 11. února 2019 vzpomeneme nedožité
50. narozeniny pana

Ríši Petříka
Zároveň dne 13. února 2019 vzpomeneme
27. výročí jeho úmrtí.
Nikdy nezapomeneme.
Za celou rodinu maminka Libuše Pavelková.
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Aktuální informace ze sociální oblasti

Důchodové pojištění

Od 1. 1. 2019 došlo ke změně základní a procentní výměry důchodů. Základní výměra se zvyšuje
na částku 3 270 Kč, procentní výměra se zvyšuje o 3,4 %. Seniorům nad 85 let věku bude důchod
navíc navýšen o 1 000 Kč měsíčně a seniorům starším 100 let bude důchod navýšen navíc o 2 000 Kč
měsíčně. Zvyšuje se také zvláštní příplatek k důchodu podle nařízení vlády č. 622/2004 Sb. a podle zákona č. 357/2005 Sb., přiznaný před 1. lednem 2019,
a to o 3,4 % částky příplatku.
Ke změně dojde od 1. ledna 2019 i u platby důchodového pojištění pro OSVČ. Nově je záloha pojistného
splatná od prvního do posledního dne aktuálního měsíce. Výše minimálních záloh na pojistném pro OSVČ
vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost
činí 2 388 Kč. Pro vedlejší činnosti to je 955 Kč. Osvobozené od placení pojistného jsou OSVČ, které celý
kalendářní měsíc pobíraly nemocenskou, peněžitou
pomoc v mateřství nebo dávku dlouhodobého ošetřovného.
S účinností od 1. září 2018 se pro započtení
doby důchodového pojištění formou institutu
náhradních dob pojištění z důvodu péče o závislou osobu zahrnuje i asistent sociální péče
podle § 83 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., u kterého se nyní nezkoumá podmínka společné domácnosti.
Příslušná pobočka OSSZ vydá rozhodnutí o započtení
doby péče na základě návrhu pečující osoby. Ten je
třeba podat nejpozději do dvou let po ukončení
péče.

ti se považuje den, kdy byla platba pojistného připsána na účet OSSZ.
Od 1. června 2018 je poskytována sociální dávka tzv. dlouhodobé ošetřovné. Nárok na dávku
vznikne, pokud u ošetřované osoby dojde k zhoršení
zdravotního stavu, které si vyžádá hospitalizaci minimálně 7 dnů, a pokud ošetřovaná osoba po propuštění z nemocnice bude potřebovat celodenní péči po
dobu minimálně 30 dnů. Na žádost ošetřované osoby
nebo jejího zástupce rozhodne o potřebné péči ošetřující lékař lůžkového zařízení. O prodloužení doby
péče rozhodne praktický lékař. Dávka se poskytuje
maximálně po dobu 90 dnů. Pečující osobou mohou
být osoby blízké, u kterých se nezkoumá společné bydliště. Pokud pečuje jiná fyzická osoba (druh, družka)
musí mít s ošetřovanou osobou společný trvalý pobyt.
Po dobu péče nesmí pečující osoba vykonávat výdělečnou činnost, ale během této doby se může vystřídat v
péči s jinou osobou. Nárok na další dlouhodobé ošetřovné vzniká po 12 měsících od ukončení předchozí
dlouhodobé péče.

Minimální mzda

Od 1. ledna 2019 se zvýší minimální měsíční mzda
z částky 12 200 Kč na 13 350 Kč pro zaměstnance,
kteří mají stanovenou týdenní pracovní dobu v délce
40 hodin. Minimální hodinová mzda vzroste ze 73,20
Kč na 79,80 Kč.

Minimální výše nemocenského pojištění pro OSVČ
činí od 1. ledna 2019 částku 138 Kč. Pojistné je nově
splatné od prvního do posledního kalendářního dne
měsíce, za který se pojistné platí. Za datum splatnos-

Další informace k sociálním dávkám Vám může
poskytnout sociální pracovnice Bc. Žaneta Habramová, která má každé první pondělí v měsíci na
Městském úřadě v Šenově v době od 12.30 do
15.00 hodin pravidelné konzultace, případně si můžete sjednat schůzku telefonicky na čísle 734 395
987, 599 443 853, e-mailem zhabramova@ostrava.cz nebo prostřednictvím pracovníků městského úřadu.

Informace – vyhlášení dotačního
programu pro spolky

Místní skupina ČČK v Šenově Vás srdečně zve na

Nemocenské pojištění

Pozvánka na zájezd

Rada města Šenov na své 4. schůzi dne 18. 12.
2018 schválila dotační program „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2019“.

zájezd na
velikonoční trhy

Podrobnější informace k tomuto programu (kompletní znění podmínek dotačního programu, formulář
žádosti a formulář vyúčtování dotace) naleznete na
webových stránkách města Šenov: http://www.mesto-senov.cz/ v sekci Úřední deska, popř. v sekci Aktuality, Formuláře / Správní odbor nebo Poradna občana
/ Dotace.

v krásně vyzdobeném zámku v Kravařích.
Zájezd se uskuteční 30. 3. 2019.

Upozorňujeme, že dle vyhlášeného dotačního
programu maximální výše požadované dotace v jednotlivém případě (tj. v případě jednoho žadatele) je
ve všech třech oblastech vymezena celkem ve výši
50 000 Kč.
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Cena za dopravu: 110 Kč /vybírá se předem/.
Autobus vyjíždí v 9 hodin z obvyklých stanovišť.
Zájemci se mohou přihlásit u svých důvěrníků nebo
na tel. číslech: 739 665 669 – Eva Uxová
a 603 247 868 – p. Pituchová.
Předpokládaný odjezd domů je v 16 hodin.
Na společně strávený den se těší členové výboru MS
červeného kříže.

Život ve městě

PIONÝR, z. s. – Pionýrská skupina Šenov
Kostelní 128, 739 34 ŠENOV

68158017

Číslo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Název vrcholu
Lysá hora
Smrk
Radhošť
Ondřejník
Velký Javorník
Velká Čantoryje
Prašivá
Travný
Javorový
Slavíč
Ostrý
Girová

m. n. m.
1 323
1 276
1 129
890
918
995
843
1 203
1 032
1 055
1 044
840

Datum výstupu

27. 1. 2019
9. 2. 2019

PIONÝR, z. s. – Pionýrská skupina Šenov pořádá jednou za měsíc pro děti ve věku 6 – 15 let výšlap na
jeden z beskydských vrcholů (daná posloupnost vrcholů neodpovídá skutečnému pořadí výšlapu).
Termín konání akce: Jeden den v měsíci (upřesněno na stránkách www.pssenov.pionyr.cz nebo na Facebooku Pionýrská skupina Šenov).
Vždy s sebou: batoh, svačinu, pití, pevnou obuv, oblečení dle počasí, peníze na útratu.
Dohled u dětí zajišťují proškolení vedoucí, instruktoři a zdravotník.
Přihlašovat své děti na daný termín výšlapu můžete u Martiny Třískové, tel. 605 051 842,
e-mail: MartinaTriskova@seznam.cz. Informace o další činnosti PS Šenov najdete na www.pssenov.pionyr.cz.

Zahrádkáři informují
Výběr peněz na dubnový zájezd se uskuteční 24. 2. 2019 v DZ od 14.00–14.30 hod.
n Dne 17. 2. 2019 se koná výroční členská schůze Českého zahrádkářského svazu Šenov.
Začátek 14.30 hod., restaurace Lapačka. Účast nutná z důvodu prodeje členských
známek. Zajištěno občerstvení a odborná přednáška.
Za výbor Lampart Jan, předseda organizace
ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 2/2019 – 7
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Skauti a skautky Šenov informují
4. oddíl uvítal včelařskou návštěvu

Poslední říjnové sobotní dopoledne nás poctili návštěvou místní včelaři Lenka a Petr Grygarovi. Pro
děti měli nachystáno spoustu aktivit. Děti si tak
mohly vytvořit například svíčku nebo pomalovat a
následně poskládat úl, ve kterém se na jaře zabydlí
nové včely. Také si při soutěži vyzkoušely, jaké to je,
když včely létají z květu na květ.
Ještě jednou děkujeme za příjemné a poučné dopoledne a těšíme se další společnou akci!
Za 4. oddíl Marie Prýmusová – Maja

Listopadová výprava za tancem

si pár her. Po obědě jsme vyráběly růže z listí, které
jsme potom použily jako ozdoby při galavečeru. Když
byly růžičky hotové, začaly jsme společně připravovat
občerstvení, které se skládalo z jednohubek a ovoce.
Pak už vrcholily přípravy na galavečer a my se všechny převlékly do šatů a vydaly se na taneční parket.
Soutěžily jsme také o nejlepší taneční pár. Bodování bylo velmi těsné, ale nakonec o jeden bod vyhrála děvčata Emička s Apple. Poté byly i tance porotců, kde jsme viděly například gruzijský tanec. Večer
jsme zakončily volnou taneční zábavou, poté jsme se
rozloučily a vydaly se domů.
Za 2. oddíl Elmano Veronika Kovácsová – Véja

V sobotu 17. 11. jsme se v devět hodin sešly ve
Staré škole, kde jsme zahájily SkautDance aneb když
skautky tančí. Přestože se dostavily pouze tři odvážné skautky, celý den jsme si užily. Na začátku jsme
si určily taneční páry a začaly jsme se učit společenské tance. Naučily jsme se polku, waltz, cha-chu a
blues. Také jsme si osvojily základy etikety a zahrály

Odlož tablet, klávesnici, dej zvířátkům kukuřici
Myslivecký spolek Václavovice u Frýdku-Místku je
nezisková organizace, která provádí myslivost také v
katastru města Šenov.
Důležitou součástí její činnosti je zimní krmení
zvířátek v lese s dětmi mateřské školky Lapačka
nebo Lipůvka ze Šenova. Akce proběhla tentokrát za
krásného počasí v listopadu 2018 a děti přinesly do
krmelečků také svoje jablíčka a mrkvičky. Pro zvířátka to bylo příjemné zpestření jídelníčku, kdy dostávají hlavně oves s příměsí kukuřice. Zabrání se tím
škodám zvěří na lesních porostech a zvířátka lépe
potom přečkají zimu. Kolem krmelečků také poletuje spousta drobných ptáčků a i zajíček si najde něco
k snědku.
V současné době budujeme za pomoci šenovské
firmy Moravia Wood velký přístřešek u myslivecké
chaty, který bude také sloužit šenovským dětem ke
hraní, odpočinku a lesnímu vzdělávaní. Myslíme si,
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že je lépe, když děti vidí život a přírodu na vlastní oči
a nežijí jenom ve virtuálním světě počítačů.
Chtěl bych také touto cestou poděkovat našim
sponzorům – městu Šenov za opravu laviček u myslivecké chaty a firmě ArcelorMittal, která přes svou
nadaci ZAME grand pomáhá financovat nákup krmiva pro zvířátka. Je to silný důvod podpory dětí
a dobré věci.
Ing. Ivan Hoch,
předseda Mysliveckého spolku Václavovice

Život ve městě

Knihovna & Šenovské muzeum

Milí čtenáři a příznivci naší instituce, oznamujeme Vám, že ode dne 21. ledna 2019 máme opět otevřeno v našich pravidelných provozních hodinách tj.
v pondělí od 8 do 17 hodin, úterý, čtvrtek a pátek v
době od 13 do 17 hodin, v sobotu od 8 do 11 hodin.
Knihovna byla uzavřena z důvodu revize a výměny všech regálů. Za finanční podporu děkujeme
zastupitelům města Šenova, za faktickou pomoc pak
firmě MěPOS a členům Historicko letopiseckého aktivu. Práce to byla nelehká, vždyť každá z dvaceti tisíc
knih prošla rukama pracovnic hned třikrát, při vyložení z regálu, při uložení a při revizi.
V prostorách muzea (v přednáškovém sále) můžete ještě do konce února shlédnout krásnou a netradiční výstavu Poetických koláží pana Jiřího Kalivody. Chystáme pro návštěvníky změnu stálé expozice
muzea a z toho důvodu vyzýváme všechny, kterým
doma nadbývají starožitné předměty, ať pouvažují,
zda právě naše muzeum není to místo, kde by jim
bylo dobře. Také máme zájem o historické fotografie
místních studní.

V měsíci únoru proběhnou v prostorách přednáškového sálu dvě besedy (viz pozvánky), na které Vás
srdečně zveme.
V měsíci březnu zahájíme velmi netradiční výstavu z díla paní Eriky Ožanové ze Šenova, ale na ni
Vás pozveme až příště.
Ze Staré školy v Šenově
Simona Slavíková, ředitelka

ZUŠ Viléma Wünsche v Šenově informuje
Rádi bychom touto cestou informovali širokou veřejnost o akcích, které proběhnou ve 2. pololetí
školního roku 2018/2019. Houslové
oddělení se připravuje na houslovou soutěž o Cenu Václava Krůčka
v Novém Jičíně, která proběhne v
březnu 2019, a také na Kociánovu
houslovou soutěž v Ústí nad Orlicí,

která se uskuteční v květnu 2019.
Dále se můžete těšit na třídní a
absolventské koncerty, koncert
nejlepších žáků a přehlídku klavíristů 4. ročníků.
Přesné termíny jednotlivých
akcí naleznete také na webových
stránkách školy www.zus-senov.cz.
Děkujeme našim žákům, pedagogům a jejich hostům za skvělé
výkony na Novoročním koncertu,
který se konal ve čtvrtek 10. ledna
2019 v koncertním sále naší školy.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
			
Vlasta Urbášková,
ředitelka školy
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Kynologický klub Šenov

Zápis do 1. třídy

Zveme zájemce o začátečnický kurz na
úvodní hodinu, která se bude konat 3. 3. 2019
v 8 hodin. Kurz je určen pro nácvik základní
poslušnosti, socializace, a v případě zájmu pro
složení základní zkoušky ovladatelnosti podle
Zkušebního řádu ČR.

Zápis dětí do 1. ročníku proběhne dne 4. dubna
2019 od 8.00 do 17.00 hod. na ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040.
K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. K zápisu je nutný rodný list dítěte a občanský průkaz.
Pro odklad povinné školní docházky je zapotřebí vyjádření pedagogicko-psychologické
poradny a vyjádření odborného lékaře (dětského lékaře).
Rodiče mohou při zápisu označit budovu školy, kterou by chtěli upřednostnit. Ředitelství školy
si však vyhrazuje právo na rozhodnutí o zařazení
dítěte na jednotlivé budovy (Radniční nám. 1040
nebo Těšínská 286) z důvodu vytvoření vyrovnaných tříd.
Na budoucí prvňáčky se již těší paní učitelky
i žáci školy.
Upozornění:
Ve školním roce 2019/2020 budou na naší škole
ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040 (včetně odloučeného pracoviště – Těšínská 286) otevřeny 3 třídy 1.
ročníku. Děti budou přijímány podle těchto kritérií:
1. Dítě má trvalý pobyt v Šenově (zákon
561/2005 Sb.). Doplňující kritérium (v případě volných míst).
2. Starší sourozenec je již žákem školy.
ředitelství školy

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

Zhodnocení sezóny 2018: lukostřelba – SK LAPAČKA
V posledních letech se lukostřelci našeho klubu
vedeni trenérem Františkem Hegedüsem zaměřují na
přípravu a získání potřebné vysoké výkonnosti v halové lukostřelbě, která pak kulminuje na příslušných
MČR dle jednotlivých kategorií.
Tentokrát se to podařilo excelentně v kategorii
holý luk junioři, kde náš ostaršený dorostenec Lukáš Kenkuš vybojoval zlatou medaili a mistrovský
titul na národním šampionátu mládeže v Plzni, jež se
uskutečnil 17. – 18. 3. 2018.
K úspěšnému hodnocení zimní halové sezóny přispěl svým výkonem i kadet Adam Majer, který rovněž na mládežnickém šampionátu v Plzni vybojoval
ve své kategorii medaili a to bronzovou.
K úspěšnému klubovému vystoupení a hodnocení
je nezbytné připočítat i ne běžnou duální účast staršího žáka Petra Kühnela jednak na MČR žactva v
Humpolci 24. – 25. 2. 2018 (umístil se na 4. místě) a
vzápětí i na MČR dorostu v Plzni (skončil na 6. místě
v kategorii kadetů).
Do výčtu úspěchů v roce 2018 lze započítat i start
do nové zimní sezóny 2019. Byl velmi vydařený, když
dne 8. 11. 2018 uskutečněný výjezd na halový závod do Švýcarska přinesl vítězství v kategorii holý
luk muži Vojtovi Kaločovi. Rovněž jeho výsledek 474
bodů, což je nejvyšší klubový nástřel v historii, pozitivně naladil ostatní mladé závodníky pro zbýva10 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 2/2019

jící průběh nového zimního období. Zde nutno
podotknout, že i tohoto
zahraničního výjezdu se
úspěšně zúčastnil Petr
Kühnel, jenž se profiluje
pro nejbližší budoucnost
jako velice nadějný mladý závodník. Jeho předností je schopnost pravidelně a tvrdě pracovat
na trénincích, což dnes u
jeho vrstevníků není až
tak běžné.
Do zhodnocení je potřeba zahrnout výborný
zimní servis pro naše lukostřelce (prostory, terčovnice, závody), které
Služebně nejstarší zázajišťoval F. Hegedüs na vodnice SK Lapačka Zulukostřelnici v Ostravě- zana Mynářová střílející
-Hrabůvce.
z luku od r. 2008.
Velmi pozitivním aktivem loňské sezóny, našimi závodníky velmi oceňovaným, je uspořádání domácího tradičního závodu
tentokráte v termínu 27. května 2018 v lokalitě Na
Lapačce, a to už tradiční Šenovské terénní.

MěÚ informuje / Inzerce

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 odběratelům zásobovaných pitnou vodou z vlastní studny:
KANALIZACÍ ŠENOV – JIH
KANALIZACÍ ŠENOV – SEVER
KANALIZACÍ U ALEJSKÉHO DVORA,

že ve Vašem rodinném domě (nebytovém prostoru,
chatce, bytě) bude proveden odečet stavu vodoměru(ů) ve dnech 1. a 2. března 2019 (tj. pátek a sobota) v době od 8.00 do 16.00 hod. V průběhu této
doby je nutno vyčkat pracovníka MěPOS, příspěvková organizace, který je povinen se Vám
legitimovat firemním průkazem. Zpřístupnění je
možno zajistit i prostřednictvím sousedů, za jejichž

přítomnosti bude odečet proveden a tito podepíší odečtený stav měřidel.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Správnost odečtu musí být vždy potvrzena podpisem 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 provedení zákona o vodovodech a kanalizacích v platném
znění. K reklamaci nesprávně uvedených a podepsaných odečtů se nebude přihlížet.
Telefonicky se odečty vodoměrů nepřijímají!
Konečná uzávěrka všech odečtů je 6. března 2019 (čtvrtletní odečet). Po tomto datu již
odečty nebudou prováděny a každé neodečtené
odběrné místo bude považováno za neměřené.
MěPOS, příspěvková organizace – provozovatel vodovodů a kanalizací, se sídlem: Zámecká 27, 739 34
Šenov, IČO 005 62 238, DIČ: CZ00562238, telefon:
596 887 136, 732 202 659, 731 505 249, e-mail:
mepos@volny.cz

inzerce

n www.pivovar-senov.cz
n Koupíme dům, parcelu. Možno i zadlužený.
Tel./SMS 608 370 379

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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TJ SOKOL Šenov – oddíl žen,
co jsme zažily a co nás čeká
V roce 2018 jsme se zúčastnily vystoupení na XVI. Všesokolském sletu v Praze ve dnech 5. a 6. července, a to se skladbou „ SPOLU“ pod vedením naší cvičitelky Libuše Slívové, která byla pro tuto skladbu i členkou cvičitelského sboru v Praze. Sestra Slívová byla oceněna Sokolskou župou Moravskoslezskou čestným uznáním za dlouholetou aktivní činnost pro Sokol. Toto uznání jí osobně předal primátor
statutárního města Ostravy Ing. Tomáš Macura, MBA. Skladba „SPOLU“ vznikla ve spolupráci českých
a slovenských Sokolů jako pocta ke 100letému výročí vzniku Československa a připomenutí pokojného
rozdělení na Česko a Slovensko. V Praze tuto skladbu cvičilo 840 žen a mužů. Moravskoslezský kraj
jsme reprezentovaly v počtu 14 cvičenek. Pro naše precizní nacvičení skladby jsme byly zařazeny do
předních řad na Edenském stadionu a tak oceněny autorkami skladby. Skladba měla obrovský úspěch
i proto, že bylo využito našich národních barev a končila vztyčením státních vlajek ČR a SR. Také jsme
vystoupily na krajských sletech v Ostravě, Brně a na oblastním sletu v Tišnově. Několik pódiových
vstoupení jsme předvedly v Šenově, Paskově, Sedlištích a Nové Bělé. Také v polské Strumieni a slovenské Rabči, se kterými spolupracuje naše město Šenov.
Chtěly bychom poděkovat za finanční podporu naší tělocvičné jednotě Sokol Šenov městu Šenov
a župě Moravskoslezské, s jejichž pomocí jsme se mohly XVI. Všesokolského sletu zúčastnit.
Skladba SPOLU je také vybrána jako jediná sokolská hromadná skladba České a Slovenské republiky na 16. Světovou Gymnaestrádu /WG 2019/. Bude se konat ve dnech 7. – 14. července 2019 v Dornbirnu - Vorarlbersku v Rakousku, které se s plnou odpovědností zúčastníme. Představí se tam 20 000
cvičenců, gymnastů a tanečníků z pětapadesáti zemí světa. Světové gymnaestrády pořádá Mezinárodní
gymnastická federace jedenkrát za čtyři roky. Jsou to čistě amatérská vystoupení, finančně i časově náročná jak pro tělocvičné jednoty, tak pro cvičence.
Naše členky již Sokol úspěšně reprezentovaly na jednom z předchozích setkání v Lausanne v r. 2011.
V současnosti již probíhají na WG 2019 celorepublikové nácviky nové choreografie. V Dornbirnu budeme
reprezentovat náš Moravskoslezský kraj, naše město a především Českou republiku. Díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje a naší jednoty se i náš oddíl žen může 			
		
této akce zúčastnit.
Za TJ SOKOL Šenov Ing. Taťána Sztefková, Ing. Věra Rampová
www.wg2019.at/wg2019/en
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