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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

7. 4. – Na přijaté oznámení
o sraženém cyklistovi vyjížděla hlídka MěP do části Škrbeň.
Během asistence zasahujících
lékařů vyšlo najevo, že příčinou
zranění hlavy byl pád z kola zaviněný pravděpodobně požitým
alkoholem. Muže převezli do nemocnice.
8. 4. – Domů se nemohl dostat
silně podnapilý muž, na kterého
byla následně přivolána hlídka
MěP. To, že stavení patří již dávno jiným majitelům, nedokázal
ve svém stavu pochopit. Nakonec
si zmateného výtečníka vyzvedla
rodina.
12. 4. – O měděné plechy na
zahradě v části Lapačka se zajímali neznámí muži, kteří si nakonec vyhlédnutou věc i odvezli.
O svém úmyslu však zapomněli
informovat majitele, se kterým
chvíli před činem mluvili.
16. 4. – Únik kapalin z poškozeného nákladního vozidla museli řešit místní hasiči. Rozsáhlou
skvrnu na ul. Frýdecká likvido-

vali pomocí speciálního posypového materiálu. Protokol o události sepsali s řidičem policisté.
17. 4. – Další využití elektroodpadu měli v úmyslu dva muži
z Havířova. S vidinou zisku neváhali riskovat zaklínění v těžko
přístupném kontejneru. Akrobatický výkon byl odměněn strážníky na místě (viz foto).
l l l
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 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
9. schůze rady města dne 2. 4. 2019 mimo jiné:
– vzala na vědomí složení Krizového štábu města Šenov a složení a náplň stálých
pracovních skupin krizového štábu pro období 2019 – 2022
– schválila rozpočtové opatření č. 9/2019
– schválila účetní závěrky, výši zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkových
organizací za rok 2018 a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření do peněžních fondů příspěvkových organizací
– schválila uzavření smlouvy o smlouvě budoucí mezi Povodím Odry s.p. a městem Šenov, o zřízení služebnosti na části pozemku p.č. 4167/1, k.ú. Šenov u Ostravy,
pro plánovanou stavbu „Cyklolávka přes I/11“, ve prospěch města Šenov
– schválila ceník pronájmu sportovišť v Šenově pro sezónu 2019 a pronájem tělocvičen ZŠ Šenov
– rozhodla o přijetí účelové dotace ve výši 128 000 Kč z rozpočtu Moravskoslezského kraje v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro
rok 2019
– rozhodla o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2019 pobočnému spolku
PIONÝR, z.s. – Pionýrská skupina Šenov na podporu činnosti – „Příměstské tábory
v Šenově v roce 2019“ ve výši 500 Kč na dítě, maximálně částku 7 500 Kč/1 turnus
(15 000 Kč/všechny turnusy).
5. zasedání zastupitelstva města dne 16. 4. 2019 mimo jiné:
– vzalo na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření MěPOS, příspěvkové organizace za rok 2018
– schválilo účetní závěrku města Šenova sestavenou k rozvahovému dni 31. 12.
2018 a závěrečný účet města Šenova za rok 2018
– vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města Šenov, a to bez výhrad
– schválilo návrh stanov Dobrovolného svazku obcí „Region Slezská brána“
– schválilo záměr koupě pozemku p.č. 55 a části pozemku p.č. 53/1, o výměře 400
m2 v k.ú. Šenov u Ostravy a zrušilo původní záměr koupě nemovitosti na parcele p.č.
54, jejíž součástí je stavba č.p. 220
– rozhodlo neuzavřít plánovací smlouvu mezi městem Šenov a PhDr. T. Řebíčkem
ke stavbě dopravní a technické infrastruktury v lokalitě „Šenov – Volenství II., etapa
I.“ dle předloženého návrhu a pověřilo jednat o upravených podmínkách plánovací
smlouvy.
10. schůze rady města dne 23. 4. 2019 mimo jiné:
– vzala na vědomí plnění příjmů ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí za
měsíce 1 – 3/2019
– schválila rozpočtová opatření č. 10 – 11/2019
– schválila umístění staveb a zřízení věcných břemen na pozemcích města
– jmenovala hodnotící komisi, která bude zároveň plnit i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, u veřejné zakázky na stavební práce „Zateplení a oprava
střechy ZŠ Šenov, Podlesí“
– rozhodla poskytovat dotaci občanům na zřízení plynových přípojek RD dle individuálních žádostí.							
tajem.
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Výběrové řízení

Starosta města Šenov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního místa

strážník Městské policie Šenov

Místo výkonu práce: Šenov. Termín nástupu: 1. 7. 2019, případně dle dohody.
Platová třída: 7 (dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.). Uzávěrka přihlášek: 20. 5. 2019.
Bližší informace zveřejněny na www.mesto-senov.cz
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Život ve městě
Tento projekt je spolufinancován
Státním fondem životního prostředí ČR
na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.
www.mzp.cz

www.sfzp.cz

Název projektu: Zahrada s přírodními prvky ZŠ Šenov
Akceptační číslo: 09271862

Příjemce podpory: Základní škola Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace

Předmětem projektu je úprava části stávající zahrady základní školy na přírodní zahradu. Po úpravách bude zahrada poskytovat žákům praktickou i
teoretickou výuku v oblasti EVVO.
Bude se jednat zejména o expozici léčivých a aromatických bylin, geologickou expozici, expozici druhů

dřeva, expozici stop zvěře, broukoviště a dále pískoviště pro modelaci různých přírodních tvarů a struktur.
Součástí bude také Kneippův chodník a balanční
chodník a také příležitostná venkovní učebna. Budou
pořízeny učební pomůcky a budou provedena certifikovaná školení a workshopy.

Knihovna & Šenovské muzeum
V měsíci květnu můžete navštívit nejen knihovnu,
ale také jubilejní výstavu obrazů pana Františka Procházky, která je umístěna v přednáškovém sále.
Dne 15. května 2019 otevíráme slavnostní vernisáží výstavu věnovanou stému výročí české koruny. V
lednu roku 1919 už bylo Československo uznávaným
samostatným státem, v hospodářství však dále obíhaly rakousko-uherské koruny. A jaká tedy byla cesta k
vlastní měně? To všechno se dozvíte na naší výstavě,
která bude v prostorách Šenovského muzea.
Na měsíc červen pro Vás chystáme tradiční otevírání stodoly, které bude v sobotu 15. června. Pozvánku s programem uveřejníme v dalším Oběžníku.
Na Vaši návštěvu se těší kolektiv pracovníků a Simona Slavíková, ředitelka.

Nejstarší občanka města
Paní Božena Krestová se v letošním roce stala
nejstarší občankou Šenova. Narodila se v roce 1922,
ve stejném roce jako např. Stella Zázvorková, Josef
Kemr, Emil Zátopek, kteří již bohužel nejsou mezi
námi.
Ve čtvrtek 28. března 2019 přišli paní Krestové
blahopřát k 97. narozeninám místostarosta Tomáš
Holuša v doprovodu členek aktivu pro občanské záležitosti paní Urbancové a paní Kyškové.
„Přeji Vám hodně zdraví, síly a ať jste stále tak
vitální jako doposud“, blahopřál místostarosta.
Paní Krestové přejeme ještě hodně pěkných chvil
v kruhu rodiny, která se o ní s velkou láskou a obětavostí stará.		
aktiv pro občanské záležitosti
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Evidence obyvatel
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA
V měsíci květnu 2019 oslaví významná životní jubilea
tito šenovští občané
BAJGER VLADISLAV
BEDNÁŘOVÁ MARIE
BELORITOVÁ TEREZIE
GROCHOLOVÁ BOŽENA
HRICOV JÁN
CHAMRADOVÁ ŠÁRKA
JANČAROVÁ ZDEŇKA
JANOUŠEK MILOSLAV
KIČMEROVÁ IRENA
KLIMŠOVÁ VĚRA
KOBĚRSKÝ VLADIMÍR
KOČIŠKOVÁ IRENA
KOLÁŘ JIŘÍ
KOŠŤÁLOVÁ MARIE
KOZLOVÁ OLGA
KYŠKOVÁ LIBUŠE
LORENCOVÁ MARIE
MACURA JOSEF
MARTINKEVIČ ANTONÍN
PEŠKOVÁ ALENA
SLÍVOVÁ VLASTA
SLONKOVÁ ELIŠKA
STRMEŇOVÁ HELENA
STŘECHOVÁ INGE
ŠKATULOVÁ ANNA
ŠKUTOVÁ MAGDALENA
ŠLACHTA PAVEL
ŠPETÍK MILAN
ŠPETÍKOVÁ JAROSLAVA
TOMÁŠEK ZDENĚK
TOMIS VÍTĚZSLAV
URBANEC ČESTMÍR
VRÁNA MIROSLAV
WEBEROVÁ HANA

Eliška Sládková, Viktorie Klemens,
Martin Slíva, Nina Jarošíková,
Matěj Břenek, Anna Bučková, Lea Dellis,
Jindřich Hečko
K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE
Anna Klimszová, Václav Drozd,
Jarmila Bernatíková
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou
soustrast.
T. Klimasová / SO

Dne 6. 5. 2019 by se dožila 90 let
paní

Vlasta Riedlová
Vzpomíná
dcera Lidka s rodinou

Dne 17. 5. 2019 vzpomeneme
1. smutné výročí, kdy nás navždy opustil
náš milovaný syn

Radek Michalec
S láskou vzpomínají a nikdy
nezapomenou
rodiče a bratr s rodinou

10. května vzpomeneme první smutné výročí úmrtí
paní

Danky Klímové
Děkujeme všem, kdo vzpomenou s námi.
Manžel, děti a vnoučata

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

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.
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Komunální odpad 2019
Samostatně přistavované kontejnery (VOK)

KVĚTEN: 9. a 10. – K Hájence (naproti č. p. 959),
Březůvka x Ke Stovkám, Václavovická (u nádr.),
K Haltýřům
ČERVEN: 6. a 7. – Pod Šodkem, Šenovská, K Hájence (pod č. p. 1692), Pod Čechem

Sběrné místo komunálních odpadů
ul. Na Sedlácích
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;
n oděvy, obuv a textil;
n dřevo (palety, nábytek, dřevěné obaly, bedny,
trámy, desky, prkna, dřevotříska – surová, laminovaná nebo dýhovaná).
Tekuté odpady: uložit vždy do uzavřených obalů, pokud možno plastových lahví. U olejů a tuků
z kuchyní není nutné odstranit z přepálených tuků
rozptýlené zbytky.
Nejsou přijímány odpady vzniklé ze stavební
činnosti – např. cihly, drobný beton, omítka, kachličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky, asfaltová lepenka, izolační materiály, azbest, skelná vata,
umakart, sádrokarton, záchody, vany, umyvadla, suť
smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva, skla ...
a pneumatiky.
Otevírací doba – květen 2019:
Po, St, Pá: 14.00 – 17.45 hod.; So: 9.00 – 12.00 hod.
O svátcích 1. 5. a 8.
5. 2019 bude svoz komunálních odpadů ve městě
probíhat podle běžného
harmonogramu bez omezení.

Jak nakládat s bioodpadem?

Od 17. 3. 2017 je na
území města Šenov účinná
Obecně závazná vyhláška
č. 1/2017, kterou se stanovuje zákaz spalování
rostlinných materiálů na
území města Šenov. Jedná
se o celoroční zákaz spalování rostlinných materiálů na území města Šenov.
V otevřených ohništích na zahradách a polích i při
grilování tak lze spalovat pouze suché kusové dřevo
neznečištěné chemickými látkami. Ostatní rostlinné
materiály (seno, sláma, listí, stonky rostlin aj.) není
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možné spalovat, ale například kompostovat pro vlastní potřebu. Za tímto účelem bylo domácnostem předáno 1500 kompostérů. Občan, který nezpracovává
rostlinné zbytky pro vlastní potřebu, je povinen tento
odpad umístit do hnědých nádob na bioodpad (tyto si
občané platí sami) nebo odevzdat bezplatně ve sběrném místě, ul. Na Sedlácích. Větve stromů je možné
štěpkovat pro vlastní potřebu nebo je opět bezplatně
odevzdat na sběrném místě.
Kontrolu dodržování obecně závazných vyhlášek
provádí strážníci Městské policie Šenov, kteří
řeší provinění hned na místě, případně ho postoupí
přestupkové komisi.

OZNÁMENÍ
o odečtu stavu vodoměrů
Oznamujeme vám, jakožto provozovatel vodovodů a kanalizací ve městě Šenov, zásobující odběratele pitnou vodou
z:
l VODOJEMU „LAPAČKA“ (Šenov-Lapačka)
l VEŘEJNÉHO VODOVODU „VOLENSTVÍ“ (ul. Václavovická)
l VEŘEJNÉHO VODOVODU „ŠENOVSKÁ“ (ul. Datyňská)
a zajišťující realizaci odvádění odpadních vod odběratelům zásobovaných pitnou vodou z vlastní studny:
l KANALIZACÍ ŠENOV – JIH
l KANALIZACÍ ŠENOV – SEVER
l KANALIZACÍ U ALEJSKÉHO DVORA,
že ve Vašem rodinném domě (nebytovém prostoru,
chatce, bytě) bude proveden odečet stavu vodoměru(ů) ve
dnech 7. a 8. června 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 11. června 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

Život ve městě

Zájezd zahrádkářů Skotsko a Anglie – r. 2020
Program zájezdu:
1. den čtvrtek v 15.00 hod. odjezd ze Šenova přes
Německo do Nizozemska.
2. den pátek brzo ráno navštívíme největší květinovou burzu v Aalsmeeru, tady se seznámíme se
systémem burzy a budeme tiše závidět, že jsme podobné zařízení nezřídili v ČR, protože dnes nemůžeme se zemědělskými produkty konkurovat těmto burzám. Potom si projdeme uličky starého Amsterdamu
přezdívaného jako „Benátky severu“ a zastavíme se
na největším trhu květin u kanálu Singel. Odpoledne
se naladíme na loď směr Newcastle.
3. den sobota dopoledne vylodění v Británii
a přesun na hranice Skotska k Carter Bar, kde bude
foto zastávka s výhledem do země zaslíbené. Krátkou
zastávku budeme mít i v Jedburghu před ruinami
kláštera a u zahrádky Marie Skotské. Hlavní náplní
bude návštěva botanické zahrady v Edinburghu. Do
sbírek zahrady patří halésie karolínská – tzv. sněženkový strom, davidie listenová, Morina z Butanu
a často kvetoucí Victoria cruziana ve sklenících.
Krátká procházka a občerstvení u Královské míle
v centru města. Ubytování v Glasgow.
4. den neděle po snídani navštívíme národní
arboretum Aedkinglas s nejvyššími a nejstaršími stromy Británie – jedle bělokorá vysoká přes 48
m, fitzoroya cypříškovitá zasazená tady 1870, Zerav
obrovský také z této doby a mnoho dalších stromů.
Odpoledne se podíváme na zámek klanu Cambellů
v Invereay a navštívíme botanickou zahradu
Crarae připomínající orientální styl. Ubytování a večeře v Glasgow.
5. den pondělí po snídani se vydáme do země
starých Piktů. Nejprve se zastavíme na vyhlídce
u hradu Stirling, odkud je vidět na bojiště za samostatnost Skotska, a to na Stirlingském mostě 1297,
kde bojoval Wiliam Wallace a u Bannockburnu, kde
zase hájil Skotsko Robert Bruce. Po cestě na Vysočinu se zastavíme v palírně Whisky v Pitlochry,
tady se seznámíme s taji výroby a také národní nápoj ochutnáme. Projedeme se nádhernou zahradou
v Blair Castle, která patří vévodovi z Athollu, který
dnes stále žije v Jižní Africe. Tady existuje klanová
armáda Athill Highlanders. Potom pojedeme vřesovišti Vysočiny a přes neslavné bitevní pole u Cullodenu
z r. 1746, kde Skotsko ztratilo svoji suverenitu. Ubytování a večeře v okolí – Strathpeffer nebo Ullapool.
6. den úterý po snídani se vydáme do Národní
botanické zahrady v Inverewe, kde strávíme většinu dne, budeme zde obdivovat palmy nebo sbírku
mákovců. Je až s podivem, že v drsném klimatu Skotska mohou růst i teplomilné rostliny díky Golfskému
proudu. Jednu z nejkrásnějších botanických zahrad
země založil Osgood Mackenzie. Odpoledne a večer
strávíme v místě našeho ubytování, protože všechna místa uvedená pro ubytování jsou zajímavá svérázností země, památkami a přírodou a mají i úkol
lázní. Mohli bychom udělat vyjížďku lodí z Ullapool
k tuleňům, delfínům a vodnímu ptactvu. Ubytování
a večeře jako v 5. dni na stejném místě.

7. den středa po snídani se vydáme ke Kaledonskému průplavu a Jezeru Loch Ness s fotozastávkami u hradu Urquhart a v Port Augustus. V případě
dobrého počasí možnost výjezdu lanovkou pod nejvyšší horu Ben Nevis. Zastávka u památníku Rangers,
kde získali výcvik i parašutisté skupiny Antropoid.
Zastávka v národním parku Argyll s nádhernými
výhledy. Zastávka u jezera Loch Lomond v Luss.
Ubytování a večeře v Glasgow.
8. den čtvrtek po snídani odjedeme na krátkou
návštěvu známé kovárny Gretna Green, kde kovář
oddával novomanžele, obyčejně nepovolené sňatky.
Navštívíme národní park Lake Districkt, zastavíme
u kamenného kruhu Caslerigg. Projedeme se lodí
po jezeře Windermere. Večer se projdeme kolem
Cavern v Liverpoolu, kde začínali i známí Beatles,
projedeme bývalým přístavem na ubytování a večeři
v Runcorn.
9. den pátek po snídani vyjedeme do rodiště W.
Shakespeara – Startfordu upon Avon, kde navštívíme jeho rodný dům a kostel Nejsvětější Trojice, kde
je pochován. Odpoledne přijedeme na okraj Londýna
v Honslow. Metrem se potom přepravíme do centra
města, projedeme se Westminsterem, můžeme se navečeřet v čínské čtvrti, přejít most Waterloo, výhledy
a most Tower Bridge.
10. den sobota po snídani navštívíme Královskou
botanickou zahradu v Kew u Londýna. Tady nám
nebude stačit ani celý den k návštěvě starých skleníků, různých typů zahrad, procházce po stromech na
visutých lávkách. Je tady sídlo Královské botanické
společnosti. Večer odjedeme domů.
11. den neděle příjezd do Šenova v podvečer.
Termín: 14. 5. – 24. 5. 2020
Orientační cena pro rok 2020: 22 000 Kč –
upřesníme v září, určitě bude nižší přibližně 20 000
Kč (cena se může změnit vzhledem k tomu, že ještě
nejsou ceny na rok 2020). Přihlášky do poloviny
září na tel. číslo 739 930 376 – p. Lampart
Cena zahrnuje: Dopravu lux. klim. busem, trajekt Amsterdam – Newcastle – kajuty, přejezd kanálu La Manche, 8x ubytování (z toho 7x ubytování
v hotelu – 2lůžk. pokoje s příslušenstvím, 1x 4lůžk.
kajuta na lodi Amsterdam – Newcastle), 7x polopenzi, průvodce, komplexní pojištění vč. storna zájezdu.
Cena nezahrnuje: Vstupné, fakultativní služby a
vše ostatní, co není uvedeno v odstavci „Cena zahrnuje“. Fakultativní příplatek: 1lůžk. pokoj 6 400 Kč
(povinné při nedoobsazení)
Vstupné: Aalsmeer burza 7,50 eur/os. Edinburgh
botanická zahrada 5 Liber/os., v centru možnost občerstvení asi 10 Liber/os. Palírna whisky 7 Liber/os., Blair
Castle 10 Liber/os. Inverewe zahrada 11 Liber/os., Lanovka Ben Nevis 15 Liber/os., lodní výlet Ullapool asi 20
Liber/os. Aedkinglas arboretum 5 Liber/os., zámek Invereay 10 Liber/os., zahrada Crarae 7 Liber/os. Windermere loď 10 Liber/os., Rodný dům Shakespeare 15 Liber/
os., Kostel Trojice 2 Libry/os. Londýn metro 15 Liber/
os., Bufet v čínské čtvrti s nápojem asi 15 Liber/os. Kew
botan. zahrada 20 Liber/os.
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Co se děje ve školce
Mateřská škola U Hřiště i MŠ Lipová pokračuje
ve svých oblíbených tradičních akcích a také se snažíme připravovat další akce, které by se dětem líbily.
Předškoláci například navštívili 112 v Ostravě-Zábřehu, děti z obou školek nás reprezentovaly v Mistrovství školek v rámci Slezské brány.
Navštěvujeme také Mysliveckou chatu ve Václavovicích a letos se naše holčička umístila na 1. místě v
soutěži Myslivost očima dětí.
Děti čeká nová ekologická celodopolední akce o
lese s živou liškou a v červnu proběhne opět zábavné
odpoledne pro děti i rodiče.
Na MŠ U Hřiště (Lapačka) se daří i menším dětem v malometrážní třídě.

Učitelé z obou školek momentálně navštěvují v
rámci projektu šablony okolní mateřské školy a sdílejí vzájemné informace a poznatky v oblasti výchovy a
vzdělávání.
Děkuji všem organizacím v Šenově a zároveň rodičům za spolupráci a přeji pěkné jarní dny.
M. Michálková

Myslivecká chata

POZVÁNKA K ZÁPISU DO MŠ
SRDEČNĚ VÁS ZVEME K ZÁPISU DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY ŠENOV, KTERÝ PROBĚHNE
V PONDĚLÍ 13. 5. 2019 OD 8.00 DO 16.00 HODIN
V BUDOVĚ MŠ LIPOVÁ, A TO PRO OBĚ MŠ.
BLIŽŠÍ INFORMACE NALEZNETE NA WEBU MŠ
A NA ÚŘEDNÍ DESCE MĚSTA ŠENOVA.
TĚŠÍME SE NA VÁS

Mistrovství školek

Palas dance – mezinárodní taneční škola

V termínu od 17. do 21. dubna se taneční škola
pod vedením Josefa vydala na další delegaci v počtu
7 účastníků k partnerům do Lvova. Během výjezdu
jsme byli přijati zástupcem ředitele centra dětí a mládeže Haličina na Poguljance Yaroslavem Leskivem.
Především jsme jednali o detailech výjezdu ukrajinských souborů k nám do Šenova a upřesnění všech
koncertů během týdenního turné. Dále jsme se sekali
se zástupci konzervatoře a domluvili si další mezinárodní spolupráci na společných akcích. Užili jsme si
prohlídku města s průvodcem, návštěvu národního
divadla opery a baletu a jazzového divadla. Náročný
program byl pro nás velice inspirující a my budeme
tuto unikátní spolupráci dále prohlubovat.
Zveme vás na nejbližší přehlídkový vokální, taneční a instrumentální festival Tanec pro Ukrajinu, který realizujeme v termínu od 19. do 25. května u nás.
Nenechte si ujít tuto přehlídku nám blízké kultury a
navštivte některý z koncertů. V pondělí 20. 5. pořádáme 2 koncerty pro postižené děti v Havířově na ZŠ
Školní. V úterý v KD Michálkovice máme připraveny
dva koncerty od 10.00 hod. pro BPA a klub seniorů. Odpoledne v 15.00 hod. koncert pro dům seniorů
Slunečnice v Ostravě. Středa patří našim partnerům
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v Polsku ve městě Strumień, kde pro ně pořádáme
tři koncerty. Ve čtvrtek je připraven HLAVNÍ KONCERT PRO VEŘEJNOST v Šenově, a to 23. 5.
od 18.00 hod. Vstupné je zde dobrovolné a místenky
jsou již v předprodeji v taneční škole. Předprodej končí týden před koncertem. Poslední koncert proběhne
v pátek v Hlučíně na jezeře.
Těšíme se na vaši účast a podporu. V programu
účinkují soubory bandur Dzvoneček a soubor lidového tance Vykrutasiki.
www.tspalas.com – f: Palas dance
– tel.: 702 914 717

MěÚ informuje

ZUŠ Viléma Wünsche v Šenově informuje
Informujeme 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.
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
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Open rapid šach Šenov 2019 potřetí pro Vesselovského
V sobotu 6. dubna se konal v prostorách restaurace Na Lapačce další ročník populárního šachového turnaje Open rapid šach Šenov 2019. Také letos
byl turnaj zařazen do Rapid tour Ostravský koník předcházející nejvýznamnější šachové události
v Moravskoslezském kraji, a to Mistrovství České
republiky. Stejně jako loni byl turnaj odehrán i
jako otevřený přebor Ostravy dospělých a mládeže
v rapid šachu. Novinkou pak bylo vypsání doprovodného turnaje mládeže, ve kterém se utkaly naděje pořádajícího oddílu.
Do hlavního turnaje se nakonec prezentovalo 79
hráčů. Ačkoliv to byl mírný pokles oproti minulému ročníku, pořád se jedná o nadstandardní počet
účastníků, svědčící o oblibě šenovského turnaje.
Potěšitelná byla rovněž účast 14 šachistů z Polska,
která dala akci mezinárodní nádech.
V devítikolovém hlavním turnaji hraným zkráceným tempem se z vítězství radoval první nasazený hráč a tradiční účastník mezinárodní mistr
Serguei Vesselovsky (BŠŠ Frýdek-Místek), který
povolil soupeřům jen tři remízy. Po letech 2006 a
2011 si tak připsal již třetí triumf na šenovském
turnaji. Zároveň si odnesl i cenu pro nejlepšího seniora. Druhé místo obsadil FIDE mistr František
Vrána (ŠK Staré Město) a třetí skončil nejúspěšnější polský šachista Janusz Raszka. Oba ztratili
na vítěze půl bodu. Těsný souboj o čtvrté místo
vyhrál Aleš Krajina (ŠK HM Ostrava) a stal se
přeborníkem Ostravy v rapid šachu. Celkové osmé
místo se stejným počtem bodů pak bral Ondřej
Havelka (Interchess), nejlépe umístěný hráč hos-

tující v letošních soutěžích družstev v ŠK Šenov.
Šachisté ŠK Šenov skončili vesměs hůře, než byli
do turnaje nasazeni. Nejlepšího umístění dosáhl
Petr Čížek (27. místo), ve čtvrté desítce výsledkové
listiny pak skončili Marek Kozelský (31.) a Štěpán
Cvik (38.). Dále v pořadí domácích hráčů následují
Michal Geffert (43.), Jarmil Kotlář (45.), Ondřej
Pohludka (49.), Ivan Nešpor (50.), Martin Schoffer
(52.), Stanislav Hruška (67.), Pavel Ráček (69.),
Miroslav Šumský (70.) a Tomáš Klega (78.).
V doprovodném turnaji mládeže hrálo 11 dětí.
Celkovým vítězem turnaje se stal Jakub Kutáč,
který tak vyhrál i kategorii 3. tříd. Kategorii 4.
tříd vyhrál Petr Toman a v kategorii 5. – 6. tříd
byl nejúspěšnější Jáchym Štix. Důležitější než dosažené výsledky je však v dětských kategoriích získání zkušeností a herní praxe a v neposlední řadě
vybudování pozitivního vztahu ke královské hře.
Pevně věříme, že mnohé z dětí hrající doprovodný
turnaj se v budoucnu podaří zapojit do šachového
života v ŠK Šenov.
Závěrem je nezbytné zdůraznit, že turnaj proběhl v přátelském duchu bez sebemenších komplikací a i v příštím roce bude pevnou součástí šachového kalendáře. ŠK Šenov děkuje za podporu městu Šenov a personálu restaurace Na Lapačce za
poskytnutí vynikajících podmínek pro uspořádání
turnaje. Výsledky a fotogalerii z turnaje si můžete prohlédnout na webových stránkách ŠK Šenov
www.sk-senov.szm.com.
Za ŠK Šenov – Petr Čížek

Nabídka pracovního místa
ZUŠ Viléma Wünsche v Šenově hledá novou kolegyni na pozici

hospodářka – hlavní účetní
Náplň práce zahrnuje samostatné vedení účetnictví, sestavování účetních závěrek a rozpočtu, provádění úhrad závazků společnosti, administrativní práce, sepisování smluv, vedení personální dokumentace, pokladní služby, vedení školní matriky a evidence majetku.
Nabízíme:
n předpokládaný nástup: 1. 8. 2019
n pracovní úvazek 0,5 do roka navýšení úvazku na 0,9
n platová třída 9
n zaškolení zajištěno
Požadujeme:
l středoškolské vzdělání ekonomického zaměření s maturitou
l výborná znalost podvojného účetnictví, zkušenosti s programem HELIOS Fenix výhodou
l minimálně 5 let praxe v oboru
l samostatnost, spolehlivost, občanská bezúhonnost
l zodpovědnost, komunikační dovednosti a chuť se stále vzdělávat
Strukturovaný životopis, prosím, zasílejte na e-mail zus.senov@seznam.cz.
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25 let Senior klubu Šenov
Uběhlo již 25 let, kdy byl v dubnu založen Senior klub, jehož předsedou se stal p. Jaroslav Václavík a vedl jej od roku 1994 do roku 2000. Jediným
naším současným členem, který byl při jeho založení, je p. Čestmír Urbanec.

Toto naše setkání zpestřily svým vystoupením
děti z Mateřské školky na Lapačce, děkujeme jim i
jejich učitelkám.

Při tomto výročí proběhlo dne 25. dubna v Restauraci Lapačka setkání našich členů. Vzpomínali
jsme na setkávání od roku 2000, na naši činnost,
která je zaměřena různým směrem. Jsou to výstavy, zájezdy, společná dovolená, divadelní představení, setkávaní s okolními kluby, přednáškami
atd. Naši členové pak obdrželi jako vzpomínku na
toto výročí lupu s osvětlením, všichni byli mile překvapeni.

V závěru vyslovuji poděkování těm, kteří nám
pomohli při organizaci tohoto setkání: město Šenov, p. Miroslava Harašímová, která provozuje
prodejnu potravin na Lapačce a p. Radim Zalejský
s kolektivem z Restaurace Lapačka.

Rovněž náš člen Emil Krmášek spolu s dalšími
členy připravil pěvecké vystoupení, i jim patří dík.

Do dalších let si všichni přejeme především
zdraví a hodně elánu, abychom se mohli setkávat.
Emilie Daxnerová
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Informace Charity Ostrava
Jak pečovat o nemocného v domácím
prostředí a půjčovna pomůcek

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím
prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními
sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte,
jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí,
a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Naučíte se nemocnému člověku podávat
stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či
polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo
využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být
nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možné zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog
pomůcek a další informace můžete nalézt na webu
Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/.
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 16. 5. 2019, 14.00–17.00 hod. v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice.
Na školení se, prosím, přihlaste předem u Bc. Anny
Štefkové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo

e-mailem: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz.
Těšíme se na Vaši účast!

Národní potravinová sbírka – 18. 5. 2019

Charita Ostrava se připojí do Národní sbírky potravin organizované Českou federací potravinových
bank, fórem odpovědných firem Byznys pro společnost, organizací Naděje, Charitou Česká republika
a Armádou spásy v ČR. Možnost darovat potraviny a
drogistické zboží pro klienty služeb Charity Ostrava
bude v sobotu 18. 5. 2019, 8–18 hod. v hypermarketu Tesco v Ostravě-Hrabové. Ostatní sbírková místa
v Ostravě budou koordinovány dalšími neziskovými
organizacemi zapojenými do sbírkové akce. Kompletní přehled míst v ČR spolu s přehledem nejvhodnějších komodit pro darování naleznete na webu: https://
narodnipotravinovasbirka.cz/.

Charita Ostrava hledá lékaře a zdravotní
sestry pro hospicové služby

Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro lékaře – specialistu paliativní medicíny a zdravotní sestry v lůžkovém Hospici sv. Lukáše a mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody. Podrobnější informace
na webu http://ostrava.charita.cz/volna-mista/.

Unie Wing Chun Kung Fu informuje
Poslední letošní březnový víkend jsme uskutečnili další výpravu
za poznáním umění Wing Chun v Chorvatsku. Cvičili jsme velmi
intenzivně. Další termín semináře chystáme letos v květnu. Můžete
se přidat.
Wing Chun je jihočínské bojové umění. Styl bojující na krátkou
vzdálenost. Wing Chun se snaží držet lehkých, ale co nejefektivnějších pohybů a úderů. Hlavní zásadou je jednoduchost, praktičnost,
efektivnost, použití středové linie těla k obraně, účinnost úderu
v těsné blízkosti.
Na obrázku je Bruce Lee, herec a popularizátor Wing Chun
a bojových umění.

Smažení vaječiny
pro členy ČČK,
příznivce a dárce
krve
Místní skupina Českého
červeného kříže v Šenově
Vás srdečně zve na již
tradiční smažení vaječiny,
které se bude konat dne

31. května 2019
v areálu SK Lapačka
v 16.00 hodin.
Ukázka použití Wing Chun pohybů z formy na dřevěném panákovi.

Kontakt: Tel.: 604 834 521
E-mail: uniewch@email.cz
www.uniewingchun.cz
12 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 5/2019

Přineste si s sebou vejce
a nakrájenou pažitku,
ostatní suroviny
a občerstvení bude
zajištěno.
Těší se na Vás výbor MS
ČČK v Šenově

Život ve městě / Inzerce

inzerce
n Koupíme dům, parcelu. Možno i zadlužený. Tel./
SMS 608 370 379.
n 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
Pořadí 1814, Petřvald u Karviné.

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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Život ve městě

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO,
UKLIĎME ŠENOV
V rámci této kampaně za životní prostředí se v Šenově konaly 2 akce pořádané dobrovolníky.
První akci pořádal p. Najvárek společně se skauty 4.
oddílu dne 6. 4. 2019. Uklidili oblast Volenského rybníka a
okolí ul. Šenovské, kde nalezli
černou skládku. Podařilo se jim
během nevalného počasí posbírat 12 pytlů odpadu.
Dne 26. 4. 2019 se konala
úklidová akce pojmenovaná
„Pojďme společně uklidit Šenov“. Do akce se zapojilo celkem 61 dobrovolníků, z toho
20 dětí z částí Lapačka, střed,
Škrbeň a Volenství.
Týmu 1 ve složení Holuša,
Hradil, Kopecký, Revendová,
Smékal a p. Zbořilová s dětmi se podařilo uklidit okolí ul.
Frýdecké v úseku od zastávky
Škrbeň po Volenskou, dále ulice Volenskou, Dubovou, okolí
železniční zastávky. Skupina
p. Hofera z řad přátel a kamarádů i dětí rybářského kroužku si vzala na starost okolí
nádrže Odona Urbance a ul.

Frýdeckou od ul. Šenovské po
staveniště na železničních mostech. Nalezli mimo jiné 2 pytle
oloupaných plastů z kabelů, 7
pneumatik i část staré voliéry.
Tým 2 ve složení rodin Pinkavů a Bastlů uklidil okolí Staré
školy, Zámeckého parku a Radnice. Posbírali cca 8 pytlů odpadu a 3 pneumatiky. Tým 3 pod
vedením T. Spratka a SK Relax
měl největší úlovky v části Škrbeň a v okolí ul. Škrbeňské. Povedlo se jim nalézt odhozenou
lednici, obrazovku televizoru,
lavici z kina a spoustu dalšího.

účast při „dobré věci pro čistější Šenov“.
Za organizátory R. Revendová

Věřím, že se nám v příštím
roce podaří spojit síly se členy
i dalších šenovských spolků a
účast spoluobčanů bude hojnější než letos a zapojí se i občané
z dalších částí Šenova. Všem
občanům jistě záleží na životním prostředí a na okolí jejich
bydliště. Šenov si to jistě zaslouží.
Tímto děkuji všem zapojeným dobrovolníkům za spolu-
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