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Sport

Dětský den a strategie rozvoje sportu ve městě
Dne 25. 5. 2018 spojilo město své síly společně se
SRPDŠ při ZŠ Šenov, skauty a pionýry, oddílem mládeže Klubka, Sportovním klubem Lapačka, restaurací Horizont a také se Základní uměleckou školou Viléma Wünsche a uspořádalo v Zámeckém parku pro
všechny a především pro děti zábavný dětský den.
Hudebním vystoupením osvěžila odpoledne skupina
TGM a SPEKTRA.
U této příležitosti měli občané možnost se seznámit se strategií rozvoje sportu a sportovišť v našem
městě a sdělit k tomuto tématu své připomínky.
Akci zpestřil křest nové knihy Šenovský zámek a
jeho osud kolektivu autorů – členů Historicko letopiseckého aktivu.

Poděkování patří všem výše uvedeným, kteří se
podíleli na přípravě a uskutečnění této zdařilé akce a
také MěPOSu za technickou přípravu.

Mìstský úøad informuje

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

2. 5. až 24. 5. – Ke čtyřem
dopravním nehodám vyjížděly
složky IZS v tomto měsíci. Většinou se jednalo pouze o materiální škody. V jednom případě
šlo však o vážnou nehodu s tragickými následky. Nepoměr při
střetu mezi nákladním vozidlem
a motocyklem nedokázali srovnat ani záchranáři.
9. 5. – Páčidla, šroubováky,
pila a další nářadí byly signálem
pro strážníky, že do objektu bývalé správní budovy v části Volenství se někdo vloupal. Zajištěním místa proti úniku případných pachatelů a přivolání policejních posil včetně psa, započal
zásah proti nezvaným návštěvníkům. Psovod se svým svěřencem
nakonec vypátral úkryt zlodějíčků ve spletitých sklepních prostorách.
24. 5. – O zmateného muže,
který si ustlal na zastávce v části Škrbeň se museli postarat
strážníci. Bez prostředků a veškerých dokladů se ocitl v Šenově
až z Olomoucka. Z důvodu obavy o život a zdraví byla muži poskytnuta náležitá péče.
l PREVENCE
Městská policie měří rychlost
v našem městě na místech určených Policií ČR. Každý řidič dobře ví, že v obci smí jet rychlostí
nejvýše 50 km/hod. Pokud toto
pravidlo porušíte, vystavujete se
následným postihům. Dodržujte rychlost nejen kvůli své bezpečnosti, ale buďte ohleduplní i
k ostatním účastníkům silničního provozu.
l

l

l

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

taz, 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

Pokud máte nějaký do-

Ing. R. Kulhánek, vel. MěP

l

Informace o opakovaném veřejném projednání
návrhu Územního plánu Šenov
Dne 16. 5. 2018 bylo na úřední desce města Šenov oznámeno opakování veřejného projednání návrhu územního plánu Šenov
a – návrh opatření obecné povahy včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území. V souladu s ustanovením § 53 odstavcem 2, § 52 odstavcem 1 a § 20 odstavcem 1 stavebního zákona
bude upravený návrh územního plánu Šenov – návrh opatření obecné
povahy s odůvodněním včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území vystaven k veřejnému nahlédnutí ve lhůtě od 16. května
2018 do 25. června 2018 na Městském úřadu Šenov, Odboru výstavby
a životního prostředí, Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov v úředních
hodinách a dále dálkovým přístupem na http://www.mesto-senov.cz/
v sekci „Návrh nového územního plánu Šenov“.
Opakované veřejné projednání návrhu územního plánu Šenov –
návrhu opatření obecné povahy včetně odůvodnění – se bude konat
v pondělí 18. června 2018 od 16 hodin v zasedací místnosti zastupitelstva města v budově Městského úřadu Šenov, Radniční
náměstí 300, Šenov.
Upravený návrh územního plánu Šenov se podle § 53 odstavce 2 stavebního zákona na opakovaném veřejném projednání projednává pouze
v rozsahu úprav provedených po prvním veřejném projednání
viz. popis v části odůvodnění v kapitole II.10.3. Vyhodnocení splnění požadavků na úpravu návrhu ÚP po veřejném projednání str.
95 až 101.
V souladu s ustanovením § 172 odstavcem 5 správního řádu a podle
ustanovení § 53 odstavce 2 a § 52 odstavce 2 stavebního zákona mohou
námitky proti upraveným částem návrhu územního plánu Šenov podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení,
oprávněný investor a zástupce veřejnosti.
Podle § 22 odstavce 3 stavebního zákona se při opakovaném veřejném projednání námitky a připomínky uplatňují písemně a musí být
opatřeny identifikačními údaji a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Podle ustanovení § 53 odstavce 2 a za použití § 52 odstavce 3 stavebního zákona nejpozději do 7 dnů ode dne opakovaného veřejného
projednání, tedy do 25. 6. 2018 může každý uplatnit své připomínky
a dotčené osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí dokladující dotčená práva, a především vymezit území dotčené námitkou.
K později uplatněným vyjádřením, připomínkám a námitkám
se nepřihlíží.
Podle ustanovení § 52 odstavce 4 stavebního zákona ke stanoviskům,
námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje, nebo regulačního plánu vydaného krajem,
se nepřihlíží.
Ing. Martina Miklendová
SÚ – Bc. Procházka Stanislav
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Vzpomínka
2. května jsme se sešli u Pomníku padlých, abychom si připomenuli a uctili památku obětí, těch,
kteří položili své životy v druhé světové válce, při
osvobození Československa nebo našeho Šenova.
Druhá světová válka byla nejen největším vojenským konfliktem v dějinách lidstva, ale také konfliktem nejbrutálnějším, vymykajícím se dosavadním způsobům vedení války.

ských mundůrech nebo v civilních šatech. Děkujeme – nezapomínáme!
Ing. Jan Blažek, starosta

Při pietním aktu jsme vzpomněli naše rodáky,
kteří bojovali za svobodu nás všech.
Jednalo se převážně o mladé lidi, kteří se nesmířili s okupací republiky a bojovali proti okupantům.
Květinami, které jsme společně položili na pietní místa v našem městě, jsme vzdali hold konkrétním lidem, kteří během dlouhých válečných
let umírali ať už ve vojenských uniformách, vězeň-

Činnost samosprávy
81. schůze rady města dne 15. 5. 2018
mimo jiné:
– vzala na vědomí zprávu JSDH Šenov
a zprávu Krizového štábu
– vzala na vědomí Zprávu o posouzení
a hodnocení nabídek na zakázku „Výměna veřejného osvětlení ve městě Šenov“ a rozhodla
o pořadí na 1. až 3. místě ve věci zhotovitele:
1. MKK lightservis, s.r.o., Ostrava
2. AŽD Praha s.r.o., Praha
3. Filák, s.r.o., Přerov
a o uzavření smlouvy o dílo s firmou MKK
lightservis, s.r.o. za nabídkovou cenu 1 825 981
Kč bez DPH
– schválila rozpočtová opatření č. 8 – 10,
12/2018 dle předloženého návrhu
– schválila umístění staveb a zřízení věcných břemen na pozemcích města
– schválila uzavření darovací smlouvy s dárcem – firmou ArcelorMittal Ostrava a.s. k finančnímu daru ve výši 200 000 Kč
– schválila navýšení kapacity Mateřské školy Šenov ze 173 dětí na 187 dětí, a to u odloučeného pracoviště MŠ Lapačka (MŠ Lipová 123
dětí, MŠ Lapačka nově 64 dětí)
– doporučuje ZMě rozhodnout o uzavření
Plánovací smlouvy ke stavbě dopravní a technické infrastruktury v lokalitě „V Dědině“.
tajem.

Pozvání
Zveme občany Šenova na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 19. června
2018 v zasedací místnosti Radnice, zahájení v 16.00
hodin.
Z programu:
n činnost finančního a kontrolního výboru
n zpráva Jednotky sboru dobrovolných hasičů Šenov
n zprávy Policie ČR, Městské policie Šenov
n zprávy krizového štábu a komise bezpečnosti.
Bližší informace a další projednávané body budou
zveřejněny na úřední desce a ve vývěsních skříňkách
města Šenov.

Předejděte sousedským sporům
Nechte si napustit bazén rychle a pohodlně!

Než omezovat sousedy, když napouštíte bazén ze
sítě, je rychlejší, efektivnější a výhodnější nechat si dovézt vodu cisternou vodárenské společnosti
Ostrava, 10. 5. 2018 – Místo zdlouhavého napouštění
zahradního bazénu z vodovodní sítě, které s sebou může
přinést řadu nepříjemností, si můžou lidé nechat dovézt
vodu cisternou Severomoravských vodovodů a kanalizací Ostrava až domů. Vodárenská společnost v letošním
roce zjednodušila a zpřehlednila cenovou politiku této
služby. Proces bude výrazně rychlejší a nedotkne se negativně okolních odběratelů.
Opatrnost je na místě také v případě napouštění
bazénu ze studny. Je vhodné si nechat provést rozbor
v laboratoři, zda je voda ke koupání vhodná.

Lze se obrátit na zákaznickou linku
SmVaK Ostrava – tel.: 800 292 400
v pracovní dny od 7.30 do 20.00 hod.,
nebo www.ai-inzeryning.cz
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí – tel.: 725 500 509;
e-mail: marek.sibrt@smavak.cz; www.smvak.cz
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Přeshraniční spolupráce

Sport v každém věku;
projekt česko–polské
spolupráce mezi městy
Strumień a Šenov

Slavnostní otevření venkovního cvičiště v Polsku, které se uskutečnilo dne 27. 4.
2018 za účasti představitelů
partnerských měst, navazuje
na projekt workoutového hřiště a fitness prvků realizovaného v Šenově již v minulém
roce.
A co senioři a sport? Cvičení na venkovní posilovně, poznávací pěší turistika, bohatý
program šenovských spolků
a příspěvkových organizací včetně návštěvy významných kulturních památek. To
vše čekalo na návštěvníky
dalších z aktivit pokračující
přeshraniční spolupráce, která proběhla dne 8. 5. 2018.
A že jsou senioři opravdu aktivní a sportu se nebojí v žádném věku, dosvědčili bohatou
účastí na následující aktivitě
konané na polské straně dne
18. 5. 2018.
I mezi nejmladšími se najde spousta zdatných sportovců, pro které se pohyb stává
prioritou již v tomto raném
věku. Dne 11. 5. 2018 se
v rámci projektu a aktivity
s názvem „Děti a sport v přírodě“ prezentovali zástupci
základních škol obou partnerských měst. Pro děti byly připraveny sportovní soutěže a
hry přiměřené k jejich věku.
Za zdárný průběh a příkladnou reprezentaci města
patří dík všem, kteří se podíleli na přípravě, organizaci a
účasti na těchto aktivitách.
Ing. Petra Slívová
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Rodiče jsou tu pro děti, pro rodiče je tu
poradna „Spolu“

V měsíci červnu 2018 oslaví významná životní jubilea
tito šenovští občané

BA ŠÁT K O V Á J A N K A
BEDN A Ř Í K O V Á M I L O SLAVA
BE D N Á Ř L A D I SL A V
D R O ZD V Á C L A V
DWOROKOVÁ PAVLA
HA R O K O V Á M I L U ŠE
KOLÁŘOVÁ MARIE
K R O ČK O V Á D A N U ŠE
K U ČE R A F R A N T I ŠE K
M I CHÁ L E K L U M Í R
MINTĚL KAREL
O HA I N K A J O SE F
P A ST R N I A K O V Á J A N A
P A V E L K O V Á L I BU ŠE
PERGEROVÁ MARIE
ŘÍ M Á N K O V Á ZD E Ň K A
SP R A T E K P A V E L
ST A Ň K O V Á M I R O SL AVA
ŠE B E ST A P E T R
ŠE V Č Í K M I R O SL A V
T O M I SO V Á J U L I E
V A ŠE K J A R O SL A V
V A ŠE K P E T R
VA V R E ČK O V Á P A V L A
V Í CHA V Á C L A V
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. 596 805 930) nebo na
ohlašovně (tel. 596 805 938, 596 805 941) nejpozději
do uzávěrky Oběžníku (do 25. dne daného měsíce).
(SO / T. Klimasová)

Evidence obyvatel
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA
Lenka Wolská, Johana Dvořáková,
Samuel Chamrád, Viktor Olšar, Tony Olšar
K narození děťátka srdečně blahopřejeme.

Poradna pro rodiče a děti
„Spolu“
Jak mluvit s dětmi, aby nám naslouchaly? Jak
vysvětlit dětem, odkud se berou peníze a že je nutné
pečlivě s nimi hospodařit a plánovat rozpočet? Jak
zvládat běžné nemoci u dětí a kdy je nutné navštívit lékaře nebo zavolat sanitku? Tyto a mnohé další
otázky si čas od času položí každý rodič. Péče o děti
může být krásná, ale určitě také náročná a někdy
potřebují rodiče podpořit, poradit a pomoci. Právě za
tímto účelem vznikl projekt DĚTI RODIČŮ, RODIČE
DĚTÍ, který chce rodičům a blízkým pečujícím s těmito otázkami pomoci.
Poradna pro rodiče a děti „SPOLU“ v Karviné již
druhým rokem, mimo jiné aktivity také organizuje
workshopy na podporu rodičovství, které vedou lektoři z různých profesí, kde se těmito otázkami pracovně
denně zabývají. Na workshopy pak navazují tréninky
rodičovských kompetencí, kde si rodiče jednotlivé tipy
a návody mohou nacvičovat již v přítomnosti svých
dětí.
Vzhledem k příznivé zpětné vazbě od účastníků
chceme i do budoucna v organizaci těchto aktivit pokračovat. Vedle vzdělávacích aktivit poradna nabízí
mediaci, tedy možnost mimosoudní cestou dohodnout
se na řešení společných záležitostí, a také asistovaný kontakt, přítomnost nezávislé osoby při předávání nebo kontaktu dítěte s rodičem, v jehož péči dítě
není.
Veškeré informace najdete na našich stránkách
www.rodicespolu.cz.
Navštivte nás.
Už jen kytičku na hrob Ti můžeme dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Dne 2. 6. 2018 by oslavil 88. narozeniny pan

Miloslav Macura
Zároveň si 23. 6. 2018 připomeneme
4. smutné výročí, kdy nás navždy opustil.
S láskou vzpomíná manželka a dcery s rodinami

Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 23. června 2018 by se dožila 90. let
naše milovaná maminka, tchyně, babička,
prababička, teta, paní

Jindřiška Urbancová
Kdo jste ji znali, vzpomeňte s námi.
Synové Ota a Milan s rodinami

ROZLOUČILI JSME SE

Dne 10. května 2018 zemřela ve věku 64 let paní

Štěpán Jokel, Jiří Grochol, Danuše Klímová,
Jiří Ševčík, Radek Michalec, Eva Gansová
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou
soustrast.
T. Klimasová / SO

Danka Klímová
Děkujeme všem příbuzným, kamarádům a známým
za projevy soustrasti, květiny a účast na posledním
rozloučení.
Zarmoucená rodina
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Komunální odpad 2018
Samostatně přistavované kontejnery
(VOK)

ČERVEN: 7 a 8. 6. 2018 – Pod Šodkem, Šenovská,
K Hájence x Dlouhá, Pod Čechem
ČERVENEC: nepřistavují se

Sběrné místo komunálních odpadů

ul. Na Sedlácích
l objemné odpady z domácností;
l elektro, baterie, monočlánky;
l EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika
bez rozdílu velikosti);
l vyřazená kompaktní úsporná svítidla, zářivky,
výbojky;
l nebezpečné složky komunálních odpadů od občanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy
a obaly znečištěné od barev…);
l separovaný odpad (sklo, papír, plasty);
l bio / tráva, listí, měkké části rostlin;

l oděvy, obuv a textil;
l 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 – červen 2018

Po, St, Pá: 14.00 – 17.45 hod.; So: 9.00 – 12.00
hod.

Proč se recyklují nefunkční úsporné zářivky?

Většina z nás už dnes ví, že vysloužilé lineární či úsporné zářivky je potřeba odevzdat
k recyklaci. Ne všichni ale víme, proč a jaký je
jejich další osud.

Recyklace nefunkčních zářivek je důležitá ze dvou
důvodů. Tím prvním je ochrana životního prostředí
před rtutí, která je v těchto výrobcích v malém množství obsažena. V jedné úsporné zářivce jde o 3–5 mg
rtuti. Při mnohonásobně vyšších koncentracích může
tato jedovatá látka poškodit nejen životní prostředí,
ale i naše zdraví.
Druhým důvodem je opětovné materiálové využití,
jež u zářivek v současnosti dosahuje více než 90 %.
Využitím recyklovaných materiálů při další výrobě se
šetří přírodní zdroje surovin.
Zpětným odběrem a ekologickou recyklací osvětlovacích zařízení se od roku 2005 zabývá neziskový
kolektivní systém EKOLAMP, který tyto služby zajišťuje i pro naše město. Obyvatelé našeho města mohou nefunkční zářivky zdarma odevzdávat ve sběrném místě v ulici Na Sedlácích, dále do malé sběrné
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nádoby umístěné v přízemí Radnice nebo v elektro
obchodě při nákupu nových.
Ze sběrných míst EKOLAMP sváží zářivky k ekologické recyklaci, při které jsou z nich pro opětovné
použití získávány především kovy, plasty, sklo a rtuť.
Hliník, mosaz a další kovy se mohou znovu použít
v kovovýrobě, například pro součástky jízdních kol.
Z recyklovaných plastů jsou vyráběny zatravňovací
dlaždice či plotové dílce.
Vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové
výrobě. Sklo ze zářivek se používá jako technický materiál.
Prostřednictvím EKOLAMPu se v roce 2017 recyklovalo 727 tun použitých světelných (téměř 5 miliónů) zářivek a výbojek. To představuje až 25 kg rtuti,
která se díky zpětnému odběru nedostala do přírody.
Bohužel stále mnoho českých domácností nerecykluje
a úsporné zářivky hází do komunálního odpadu. Právě vy můžete pomoci tuto situaci změnit.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními
zářivkami dočtete na www.ekolamp.cz.

Život ve městě

Šenovský zámek a jeho osud
Letní čas, jako stvořený k venkovním slavnostem, přál také nám, tedy členům Historicko-letopisecké komise. 25. května 2018 jsme na Dětském
dnu, pořádaném městem Šenov, za přítomnosti
pana starosty a všech autorů, pokřtili knihu Šenovský zámek a jeho osud.
„Několik máš náčrtů jen, ledabylých zkiz, a už
voláš z plna hrdla: „Národe můj viz!“ Nekřič tolik, vyčkej trochu, pracuj neúnavně stranou, svolej
národ, až tvé dílo bude stát za podívanou.“ Tato
slova Josefa Kaluse, valašského básníka, si vypůjčil kolega a spoluautor knihy p. Zdeněk Šebesta a
dodává:
„Kolektiv autorů pracoval neúnavně stranou už
dost dlouho na to, aby mohl říct, národe viz knihu,
která se tvořila ne snadno.“ Doufáme, že se Vám,
milí čtenáři, kniha bude líbit. A těm, kteří dosud
váhají, zda si ji koupit či nikoli, předkládáme další
„ochutnávku“ tentokráte z kapitoly Milana Pastrňáka – Počátky zámku v Šenově:
„…Do našich končin, do Slezska a na severní Moravu, se renesanční stavební sloh rozšířil v
první polovině 16. století. V některých případech
přetrvával až do druhé poloviny století sedmnáctého. Zámky stavěné ve slohu tak zvané severské renesance mnohdy nebyly opatřeny pro renesanci tak
typickými arkádami. Vyznačovaly se však provedením renesančního štítu s grafickou úpravou fasády. Nebyly-li zámecké objekty postaveny zcela nově,
„na zelené louce“, vznikaly obvykle přestavbou staršího panského sídla, hradu či tvrze, při čemž byla
částečně dodržena jejich obranná dispozice.
Obydlím nižší šlechty, žijící na venkově na
svých statcích, přímo v centru svého hospodářství,
ve dvoře, obvykle býval pouze jediný výstavnější
objekt, panský dům, obklopený stájemi, sýpkami
a stodolami. Při přestavbách v renesanční sídlo
byly původní, často dřevěné panské budovy nahrazeny zděnými, nejčastěji patrovými, avšak stavební
uspořádání původního dvora zůstalo obvykle zachováno. Vznikaly tak jakési zámky ve dvoře, v jejichž blízkosti se i nadále nacházely sýpky, stáje a
podobně. Změnila se pouze kvalita bydlení….“
„…V Šenově rovněž vznikl přestavbou a dostavbou nových budov k staršímu objektu tvrze a jejich
sjednocením uzavřený objekt renesančního zámku,
jehož základní půdorys je znám ze zakreslení do
map II. a III. vojenského mapování a Stabilního
katastru, sestavených až v 19. století. Nepravidelný
půdorys některých budov zámku však jednoznačně
vypovídá o tom, že byly vystavěny na základech
starších objektů, pocházejících již z doby předre-

Knihovna & Šenovské muzeum
Letní otevírací doba:
Po 8.00 – 17.00 hod.; Čt 8.00 – 17.00 hod.

nesanční, z časů, kdy Šenov drželi již zmiňování
Šašci ze Šenova.
S přestavbou starších budov, panského sídla v
Šenově bylo patrně započato, jak již bylo uvedeno,
v průběhu 16. století za jeho držení Sedlnickými z
Choltic. Páni Sedlničtí z Choltic se zřejmě setkali s
nutností opravit starou šenovskou tvrz, která byla
společně s přilehlým dvorem sídlem jejich správy
šenovského panství. Na původních nesouměrných
lichoběžníkových základech staré tvrze vystavěli
nové zděné budovy, které později tvořily východní
a severní křídlo vystavěného zámku. Do stavby byl
začleněn také mohutný korpus věže původní tvrze,
která tvořila jeho jihovýchodní nároží. Východním
křídlem prostupovala z mnoha fotografií známá
renesanční brána.
Sedlničtí přestavbou staré tvrze a jejím obnovením v nové renesanční podobě položili základ pro
výstavbu šenovského zámku. S jeho výstavbou však
bylo započato až na počátku 17. století novými majiteli Šenova – pány Skrbenskými z Hříště. …“
Obrázky a fotografie, které výše zmíněný text
doprovázejí, však můžete vidět, jen pokud zalistujete naší knihou. A mohou tak učinit všichni, kteří
správně zodpověděli na otázku z minulého Oběžníku. Správnou odpovědí bylo, že autorem textu,
který je z knihy Broučci, je Jan Karafiát. Knihy
si účastníci soutěže mohou vyzvednout v knihově,
kde je také knihu možno zakoupit.
Krásný krok do léta Vám přeje Simona Slavíková.

OREL Jednota Šenov ve spolupráci
s MO KDU – ČSL
Vás srdečně zvou na

SETKÁNÍ RODIN,
které se uskuteční

v neděli 10. června 2018
na hřišti SK Lapačka
v Šenově od 15 hod.

V 15 hod. zahájení a pak program soutěží
pro děti i jejich doprovod.
Občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné. Doporučujeme i sportovní
oblečení.
K dispozici atrakce: skákací hrad, trampolína
a jiné.
Pro zájemce připravena střelba z luku.
Děti, nezapomeňte vzít své rodiče a dobrou
náladu.
Na Vaši účast se těší pořadatelé.
ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 6/2018 – 7

MěÚ informuje / Život ve městě

Informace Charity Ostrava
Charita Ostrava hledá zdravotní sestry
pro hospicové služby

Charita Ostrava nabízí pracovní místa na plné
i zkrácené úvazky pro 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.
caritas.cz/volna-mista/

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.caritas.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 21. 6. 2018 od 14.00 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: cho.hospicova.poradna@charita.cz. Těšíme
se na Vaši účast!
Web+plakát: http://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-21-6-2018/

SKAUTI A SKAUTKY ŠENOV INFORMUJÍ
Měsíce květen a červen jsou u skautských oddílů ve znamení příprav na vyvrcholení celoroční práce, chystáme se totiž na letní tábory. Naše středisko letos uskuteční čtyři skautské tábory, z toho dva již tradičně na
Čeladné – Podolánkách pro všechny členy 4. skautského koedukovaného oddílu a poté pro světlušky a skautky
2. oddílu ELMANO. Další dva letní tábory se uskuteční u Hlubočce, kde se vystřídají 1. smečka vlčat AGENTI
a 11. oddíl skautů ENTER. Při této příležitosti bychom velmi rádi poděkovali vedení města Šenov za výraznou
finanční podporu a poskytnutí zázemí pro naši skautskou činnost. Pevně věříme, že naše vzájemná spolupráce
bude i nadále pokračovat a povede k všeobecné spokojenosti obyvatel Šenova.
Za skautské středisko Šenov Ing. Martin Sulek – vůdce střediska

Skalní příznivci pochodu z oblasti Lapačky,
Sokol Šenov a KČT Horní Datyně – oddíl Šenov
Vás srdečně zvou na VÝZNAMNOU AKCI KČT 2018

31. ročník
ŠENOV LAPAČKA —› PRAŠIVÁ
sobota 9. 6. 2018

Doporučené (nezávazné) trasy:
6 km z Dobratic – z Lapačky autobusem ČSAD v 7.56 do Frýdku na autobusové stanoviště, pak vlakem v 8.34 do Dobratic a dále po červené turistické
značce na Prašivou
12,5 km z Lučiny – z Lapačky autobusem MHD č. 387 v 6.54 do Lučiny (střed), dále pěšky po červené turistické značce kolem motorestu přes Vojkovice,
nádraží ČD Dobratice na Prašivou
23 km od Lapačky – odchod v 5.30 přes Šimšku a Dolní Datyně do Žermanic a dále po červené turistické značce přes Lučinu, Vojkovice a Dobratice na
Prašivou
Cyklotrasa – Sokol Šenov organizuje odjezd na kolech v 8.00 od hasičské zbrojnice v Šenově
Cíl – Prašivá u turistické chaty asi v 11 hodin – účastnické listy, razítkování záznamníků „Vystup na svůj vrchol“
Závěr – na hřišti u Lapačky, občerstvení
Na zpáteční cestu zajištěn autobus od Harendy (Dobratice) na Lapačku. Čas odjezdu
bude upřesněn na místě.
Vedoucí akce: Rostislav Buzek, tel.: 776 264 424
ŠENOV
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Příměstské tábory v Šenově
PIONÝR, z. s. –
Pionýrská skupina Šenov pořádá znovu v letošním roce pro děti ve věku
6–11 let příměstský tábor v pionýrské klubovně v Šenově na
ulici Kostelní 128 (Stará škola).
Původně byl plánován pouze jeden
turnus, avšak z důvodu velkého
zájmu o tento typ tábora i v jiném
termínu přistoupila PS Šenov k
uspořádání dalšího turnusu.
První turnus příměstského
tábora 6. 8. až 10. 8. 2018; hlavní vedoucí: Renata Chrástková, e-mail:
pionyrrenata@seznam.cz,
tel. 733 616 539; Zde jsou ještě 2
volná místa.
Druhý turnus příměstského
tábora 27. 8. až 31. 8. 2018; hlavní vedoucí: Kateřina Pavlíková, e-mail: ka.pavlikml@gmail.com, tel.
720 496 063.
Cena příměstského tábora: 700

Kč za dítě a turnus. Akci podporuje město Šenov.
Pro děti je zajištěn program
denně od 8.00 hodin do 16.00 hodin, a to s ohledem na věk a schopnosti dětí – hry v klubovně, venku,
sportovní aktivity, rukodělky, výlety apod. V ceně je zahrnut veškerý materiál, případné vstupy,
jízdné atd. Zajištěn je také pitný režim po celou uvedenou dobu,
přesnídávka, teplý oběd (ve školní
jídelně) a svačina.
Dohled u dětí zajišťují proško-

lení vedoucí a instruktoři, hlavní
vedoucí tábora má akreditovaný
kurz MŠMT „Hlavní vedoucí dětských táborů“, zdravotník má kurz
akreditovaný MŠMT „Zdravotník
zotavovacích akcí“.
Přihlášky na příměstské tábory si můžete vyžádat na výše uvedených e-mailových kontaktech.
Kapacita táborů je 20 dětí a tábory jsou určeny pro děti s trvalým bydlištěm v Šenově. Informace o další činnosti PS Šenov
najdete na www.pssenov.pionyr.cz.
Za PS Šenov – Renata Chrástková

Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Šenov pořádá

„Letní tábor pro rodiče a malé děti 2018“
Jedná se o stanový tábor pro rodiče s malými dětmi (2 – 6 let), lze přihlásit i děti starší (sourozence).
Během pobytu je pro děti i rodiče připravena celotáborová hra, jeden polodenní nebo celodenní výlet,
večerní hra, táborový oheň, hry v lese i na louce, táborová olympiáda, koupání a hry ve vodě.
Účastníci tábora se také zapojí do práce se dřevem
a v táborové kuchyni.
Na táboře jsou zajištěny hygienické podmínky dle
vyhlášky Ministerstva zdravotnictví č. 106/2001 Sb.,
o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro
děti, ve znění pozdějších změn.
Ubytování je ve stanech s celodřevěnou podlahou
(2 postele); ostatní vybavení tábora – venkovní umývárna, teplá sprcha, kadibudky, jídelna – hangár,

hřiště; kapacita tábora je celkem max. 40 účastníků.
Strava 5x denně včetně pitného režimu.
Místo konání: tábořiště na Bystřičce, okr. Vsetín,
lokalita u Michalíků (2 km pod přehradou); tábořiště
lze shlédnout na www.pssenov.pionyr.cz (fotogalerie)
Termín: 23. 7. – 28. 7. 2018 (pondělí – až sobota)
Doprava: každý po vlastní ose (vlak – stanice Bystřička, pak cca 4 km pěšky; lze i autobusy – zastávka
u bývalého JZD; auty – pozor omezená možnost parkování přímo v táboře)
Cena: 900 Kč na osobu; zahrnuje: stravu, pitný režim, drobnosti na program, odměny, zásobování. Děti
s vlastní stravou za pobyt 250 Kč.
Podrobnější informace k pobytu a přihlášku na tábor pro sebe a své děti získáte od Renaty Chrástkové:
tel. 733 616 539, e-mail: pionyrrenata@seznam.cz.
Přihlásit se můžete do 30. 6. 2018.
Za PS ŠENOV vás na akci zve
Renata Chrástková.
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Úspěšná sezóna
šenovských šachových družstev
V dubnu skončil další ročník šachových soutěží družstev. Oddíl, ač počtem členů patřící spíše
mezi průměrné v republice, postavil své zástupce ve všech soutěžích od Krajského přeboru až
po Městskou soutěž Ostrava a v průběhu sezóny
zaznamenal nejeden úspěch.
Družstvo „A“ nastoupilo v Krajském přeboru
a jednoznačným předsezónním cílem bylo udržet
se v soutěži i pro příští ročník. S angažováním
mezinárodního mistra Sergeje Berezjuka sice
naděje výrazně vzrostly, přesto bylo „áčko“ papírově druhým nejslabším družstvem. Od začátku
se však ukazovaly předpoklady jako liché a po 6
kolech družstvo celou soutěž vedlo. Ve druhé polovině však nejprve podlehlo silným družstvům
Slavoje Poruba „C“ a Orlové „B“ a v následujících kolech nestačilo smolně ani na Kopřivnici
a Bruntál. Závěrečná remíza na půdě Stonavy
pak znamenala konečné 7. místo. I přes lednové
vyhlídky na eventuální postup do druhé ligy lze
vystoupení družstva považovat za velmi vydařené. O úspěch družstva se vedle Sergeje Berezjuka výrazně zasloužili Stanislav Kolář, Pavel
Podlesný, Antonín Siwek a Michal Geffert, kteří
odešli pouze jednou poraženi.
Družstvo „B“ reprezentovalo ŠK Šenov v
Krajské soutěži „A“ a po sérii vítězných utkání
po Novém roce se před posledním kolem družstvo dělilo o 4. a 5. místo a s týmy TJ Ostrava
„D“ a VOKD Poruba se na dálku utkalo o 3.
místo. Jasná výhra 6:2 nad Mariánskými Horami spolu s pouze hubenými výhrami konkurentů
znamenala v konečném účtování posun na bronzový stupínek a vylepšení dvou 4. míst z předchozích sezón. Nejúspěšnějšími hráči byli Vladimír Vašek a hostující Zdeněk Šoki, bez porážky
absolvoval soutěž Ivan Nešpor a všechny čtyři
své partie vyhrál Michal Geffert.
Družstvo „C“ hrálo Městský přebor Ostrava
a po dvou sezónách se konečně probojovalo do
finálové skupiny o 1. až 4. místo. V ní za sebou
dokázalo nechat družstvo Vítkovic a obsadilo
rovněž 3. místo, které je v letos silně obsazeném startovním poli velkým úspěchem. Oporou
družstva byl kapitán Ondřej Pohludka, do hry se
však dostalo hned 15 z 18 hráčů na soupisce.
Městská soutěž Ostrava byla i v letošní sezóně obsazena dvěma družstvy ŠK Šenov. Družstvo „D“ se rekrutovalo z řad zkušených še10 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 6/2018

novských šachistů, v družstvu „E“ dostala pod
vedením trenérů Martina Schoffera a Lumíra
Broskeviče příležitost šenovská mládež. Obě
družstva nakonec hrála skupinu o 5. až 8. místo. Zkušenější „déčko“ obsadilo solidní 5. místo. „Éčko“ sice v základní skupině všechna svá
utkání prohrálo, ve skupině o udržení však dokázalo 2x zvítězit, když porazilo i své oddílové kolegy. Nabyté zkušenosti a víra, že se dají
zápasy vyhrávat, je v jeho případě důležitější
než konečné 8. místo. V družstvu „D“ se stoprocentním bodovým ziskem blýskl Miroslav Kozel,
mezi mládežníky dosáhli pěkných bodových zisků bratři Ivo a Vít Walachovi.
V dubnu rovněž finišoval i oddílový přebor.
Účast 12 hráčů byla velmi potěšitelná. O vítězství si to nakonec rozdali největší favorit turnaje
Pavel Podlesný a obhájce prvenství Petr Čížek.
Při bodové shodě před posledním kolem držel
díky lepšímu pomocnému hodnocení všechny
trumfy první jmenovaný. V něm však jen remizoval s Nikolajem Petrovem a jeho pronásledovatel si vítězstvím zajistil obhajobu. Bronzový
stupínek patří Jarmilu Kotlářovi.
Nejbližší akcí pořádanou šachovým oddílem
bude tradiční desetidílná série Letní Grand Prix
v rapid šachu, která se pravidelně koná každou
prázdninovou středu v sále restaurace Na Lapačce.
Novinky z dění v šachovém klubu můžete sledovat na webových stránkách http://www.sk-senov.szm.com
Za ŠK Šenov Petr Čížek
INZERCE
Pokácím strom nebo stromy. Za práci dřevo. Tel.:
604 741 415.

NOVÁ NEPOUŽITÁ PLASTOVÁ
3-KOMOROVÁ OKNA

v původním balení
Barva vnější – ořech, vnitřní – bílá
5 ks dvoukřídlá 1660 x 1270 mm
1 ks jednokřídlé 1050 x 1270 mm
1 ks jednokřídlé 800 x 740 mm
Vstupní dveře – oboustranný ořech.
Sleva 50 % z ceny, možnost koupit samostatně po kusech.
Důvod prodeje – chybně objednaná barva.
Více informací na tel. 739 339 965.

Inzerce

Vypracujeme Vám odborné vyjádření (tržní odhad
ceny) nemovitosti. Rychlost, profesionalita, dlouholetá praxe. KONTAKT: tel. č. 702 280 256, e-mail:
petrvald@mmreality.cz

Místní firma dodává a montuje na klíč:

Klimatizace
a tepelná čerpadla
Vypracování návrhu u Vás zdarma.
Vyřízení kotlíkové dotace na tepelné čerpadlo
profesionály.
Volejte na: 724 029 987
pište na klimaracingteam@seznam.cz
web: www.klimatizaceova.cz

TAXI ŠENOV
602 520 000
NONSTOP

Právní záležitosti
denně vč. soboty od 9 do 18 hod.
advokátní kancelář v Havířově, Na Fojtství 8

JUDr. Marcela Žoričová

poradenství, listiny, žaloby, smlouvy, převody nemovitostí,
věcná břemena, rodinné právo apod.
Kontakt tel. č. + fax 596 810 741, mobil 603 447 219
e-mail: zoric@atlas.cz

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

ZUŠ Viléma Wünsche v Šenově informuje
Gratulujeme Lence Filipové, která získala 2. místo
v houslové soutěži o Cenu Václava Krůčka v Novém Jičíně.
Dne 25. dubna 2018 se konal v naší škole Koncert nejlepších žáků (viz. foto).
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 18. června 2018, 19. června 2018 a 21. června
2018 od 13.00 do 17.00 hodin.
Talentové přijímací zkoušky do komplexní výtvarné
tvorby budou 7. června 2018 od 13.00 do 17.00 hodin a 11.
června 2018 od 15.30 do 17.00 hodin.
Talentová přijímací zkouška do multimediální tvorby
proběhne v pátek 8. června 2018 od 13.30 do 16.00 hodin.
Děti budou přijímány podle těchto kritérií:

1. Dítě má trvalý pobyt ve městě Šenov a úspěšně složí
talentovou zkoušku.
2. Starší sourozenec je již žákem školy.
3. Včasnost podání žádosti o přijetí.
Ředitelství školy si vyhrazuje právo na rozhodnutí
o přijetí dítěte k základnímu uměleckému vzdělávání do 30.
června 2018.
Uzávěrka přihlášek je do výtvarného oboru 4. června
2018 a do hudebního oboru 14. června 2018. Pokud máte
vážný zájem, můžete se již nyní přihlásit prostřednictvím
našich webových stránek (http://zus-senov.cz/prihlaska.
htm). Těšíme se na Vaši návštěvu!
Vlasta Urbášková, ředitelka školy

Koncert nejlepších žáků

Křížem krážem Slezskou bránou 2018

Víte, že Region Slezská brána se rozšířil o další obce a v současnosti toto sdružení tvoří 18 obcí
a měst.
V pátek 27. dubna 2018 se v kulturním středisku ve
Vratimově sešli žáci základních škol a spolky seniorů z Regionu Slezská brána. Konal se totiž již 9. ročník vědomostní soutěže „Křížem krážem Slezskou bránou“.
Ve třech kategoriích soutěžili žáci 3. – 5. tříd, žáci
6. – 9. tříd a členové spolků seniorů. Dům dětí a mládeže
Vratimov, příspěvková organizace, jako pořadatel této soutěže, se v letošním roce inspiroval známou televizní soutěží
„Riskuj“.
Veškeré informace k soutěžním otázkám vycházely
z oficiálních stránek všech obcí, které jsou členy spolku
Regionu Slezská brána a z prezentací žáků z loňského kola
soutěže. Pro soutěžící tak bylo připraveno 11 okruhů otázek, které dle obtížnosti byly ohodnoceny od 1 do 5 bodů.
Cílem bylo prohloubit znalosti o regionu a připomenout si
snahu dětí při zpracovávání videí o svých obcích.
I přesto, že byly stanoveny 3 soutěžní kategorie, otázky
byly pro všechny soutěžící stejné. Každé družstvo tvořili

3 členové a všechny přihlášené obce mohl reprezentovat
jen jeden tým. Rovněž tak i spolky seniorů měly naprosto
stejné podmínky.
Také dvě třídy naší školy se pečlivě připravovaly na
záludné otázky. Všichni prostudovali mnoho materiálů týkajících se zajímavostí a údajů o těchto obcích. Družstvo
mladších žáků z Podlesí, které připravovala p. uč. Kozáková, nakonec obsadilo 4. místo. Družstvo starších žáků pod
vedením p. uč. Valové obsadilo 5. místo z dvanácti zúčastněných škol.
Žákům za jejich snahu a reprezentaci školy děkujeme,
ale hlavní přínos této akce je především v získání poznatků o regionu, kde žijeme.
Mgr. Miluše Valová
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