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Otevírání stodoly aneb 20 let Šenovského muzea
„ …obnovujete naše zvyky,
nářečí, zpěv s tanci,
ten, kdo nectí odkaz předků,
nemá na přežití šanci.

Jestli se nepřičiníme,
bude po nás veta –
nebo chcete, ať zmizíme
navždy z mapy světa? “

(úryvek z básně O. Tlučkové – Vlastenecká)

Dne 15. června 2018 v 17 hodin bylo slavnostně panem starostou Ing. Janem Blažkem a ředitelkou
Knihovny & Šenovského muzea Simonou Slavíkovou
zahájeno už tradiční Otevírání stodoly. Letos však výjimečné v tom, že muzeum oslavovalo 20. výročí svého
založení.
Oficiální otevření muzea proběhlo dne 29. srpna
1998 v jeho tehdejším působišti Mateřské škole v Lipové ulici, kde setrvalo svých prvních deset let. Během té
doby výrazně rozšířilo své prostory, stalo se oficiálním
členem Asociace muzeí a galerií, sbírku přihlásilo na
seznam Ministerstva kultury a navázalo spolupráci se
zahraničím a získalo nádherné výstavní prostory Panské oratoře v kostele Prozřetelnosti Boží. Zlomový rok
2010 přinesl nejen existenční starosti, ale také ve své
konečné fázi úžasné prostory ve Staré škole u kostela.
Právě Stará škola se stala již trvalým domovem muzea i knihovny. V průběhu dalších deseti let existence
k muzeu přibyla stodola, větrný mlýnek, stálá expozice
s výstavním prostorem a přednáškový sál, kde se pořádají nejen přednášky, ale také výstavy.
Za dobu své existence uspořádalo Šenovské muzeum
112 výstav, tj. v průměru 6 výstav ročně. Pro dospělé
bylo uspořádáno 261 přednášek, pro děti 796 přednášek
a členové HLA se sešli na 393 pracovních aktivech.

Členové Historicko letopiseckého aktivu obdrželi
Cenu Hanuše Lankočího, mj. za šíření kulturních hodnot a historického povědomí. Ocenění obdrželi také pan
starosta J. Blažek i pan místostarosta A. Ševčík. Vzpomněli jsme také prvního předsedu HLA pana Milana
Pašíka – autora dvou knih o Šenově.
Muzeum za celou dobu své existence vydalo čtyři
knihy, jednoho průvodce výstavou a od roku 2004 vychází také muzejní časopis Věstník.
V areálu Staré školy mohli návštěvníci zhlédnout výstavu k 20 letům muzea, ale také výstavu nádherných
fotografií pana Antonína Válka. Součástí programu byla
dvě vystoupení členů Gotické katovny Ordál, ukázka
práce s dřevem v podání pana Jindřicha Kirschnera.
Pro radost dětí malá ovečka a kozlík a pro radost všech
pak hrála hudební country skupina Stíny z Havířova.
Podpořit muzeum přišlo kolem sta hostů.
Všem moc děkujeme za podporu.
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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

1. 6. – Autem do příkopu si to
namířil řidič v části Lapačka. Za
nehodu mohla nepozornost. Díky
rychlému zásahu místních hasičů, pod jejichž taktovkou probíhaly vyprošťovací práce, byl provoz
omezen jen na krátkou chvíli.
2. 6. – Vloupání do rodinného
domu nahlásil občan z ulice Hasičská. Zámek objektu byl překonán
„odborným“ odvrtáním. Případem
se zabývá Policie ČR.
7. 6. – Na chodníku na ulici Těšínská si ustlal muž z Havířova.
Pro přemíru zkonzumovaného alkoholu nebylo v jeho silách zvládnout cestu domů na jeden zátah.
Do místa bydliště pokračoval až po
probrání strážníky.
14. 6. – Celkem běžný zákrok
při otevírání zabouchnutých dveří se změnil v akutní zásah. Pro
zdravotní potíže majitelů bylo nutno se urychleně dostat do domu
k lékům. Pomoc místních hasičů
byla nezbytná.
19. 6. – Spadlé dráty s nebezpečím úrazu elektrickým proudem
ohrožovaly obyvatele v části Podlesí. Místo bylo zajištěno strážníky,
přivolaní hasiči spolu s poruchovou službou odstranili vzniklé následky havárie.
22. 6. – Odvozem na záchytku
a vykázáním z domu pro opakující se skutky násilí na osobách žijících ve společné domácnosti byl
řešen muž z Lapačky. Kontrolou si
policie pohlídá dodržování zákazu.

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.
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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
82. schůze rady města dne 5. 6. 2018 mimo jiné:
– vzala na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací
– vzala na vědomí plnění rozpočtu města k 31. 3. 2018 a plnění
příjmů ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí za měsíce 1 –
4/2018
– schválila rozpočtová opatření č. 13 – 18/2018
– schválila umístění staveb a zřízení věcných břemen na pozemcích města
– rozhodla o poskytnutí dotací z rozpočtu města pro rok 2018 na
podporu činností směřujících ke zlepšení životního prostředí
– rozhodla o poskytnutí dotace Římsko-katolické farnosti Šenov
u Ostravy ve výši 34 000 Kč na výměnu oken v kostele.
83. schůze rady města dne 12. 6. 2018 mimo jiné:
– vzala na vědomí ukončení nájmu nebytových prostor umístěných v budově Zdravotního střediska Šenov
– schválila uzavření nové smlouvy o nájmu prostor v budově
Zdravotního střediska Šenov s MUDr. Miroslavem Vaňkem, Gynekologická ambulance s.r.o., Frýdek-Místek.
27. zasedání zastupitelstva města dne 19. 6. 2018 mimo jiné:
– vzalo na vědomí zprávu o činnosti finančního a kontrolního výboru za I. pololetí 2018
– vzalo na vědomí zprávu Policie ČR, Městské policie Šenov,
zprávu Jednotky sboru dobrovolných hasičů Šenov, zprávu komise
bezpečnosti a Krizového štábu města Šenov
– schválilo plán práce finančního výboru a plán činnosti kontrolního výboru na II. pololetí r. 2018
– schválilo Strategický plán rozvoje sportu ve městě Šenov do
roku 2023
– rozhodlo o uzavření plánovací smlouvy mezi městem Šenov
a firmou DARMA stavebnictví s.r.o. ke stavbě dopravní a technické
infrastruktury v lokalitě „Do Dědiny“.
tajem.

Uzavření městského úřadu dne 12. 7. 2018
Ve čtvrtek 12. 7. 2018 bude z důvodu plánovaného přerušení dodávky elektřiny Městský úřad Šenov pro veřejnost uzavřen. Tímto se
ruší úřední hodiny v rozmezí 8.00 – 11.30 hod.
Bližší informace na http://www.cezdistribuce.cz/cs/pro-zakazniky/
odstavky.html
tajem.

Upozornění

Uzávěrka příspěvků do srpnového Oběžníku bude již dne 22. 7. 2018.
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Rekonstrukce povrchu ulice Václavovická
Od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018 budou probíhat stavební práce na opravě povrchu silnice Václavovická,
které si vyžádají uzavírku silnice III/4701 (ul. Václavovická) v úseku mezi silnicí II/478 (ul. Šenovská)
a ulicí Hraniční v k. ú. Šenov u Ostravy. V úseku
od křižovatky se silnicí II/478 (ul. Šenovská) k ul.
U Nádraží bude do uzavřeného úseku umožněn vjezd
pouze vozidlům stavby.
Za uzavřený úsek ul. Václavovické bude po celou
dobu opravy vozovky vyznačena objízdná trasa po silnici II/478 (ul. Šenovská), silnici II/473 (ul. Frýdecká)
a silnici III/47310 (ul. Vratimovská).
V úseku od křižovatky s ul. U Nádraží ke křižovatce s ul. Volenskou bude do uzavřeného úseku
umožněn vjezd dopravní obsluze.
Opravovaný úsek ul. Václavovické od křižovatky
s ul. Volenskou ke křižovatce s ul. Hraniční bude řízen
světelnou kyvadlovou signalizací. Uvedený úsek bude
rozdělen na 3. etapy, které budou postupně uzavřeny.

Organizace autobusového provozu:
linka č. 28

Směr Václavovice: všechny spoje pojedou celou
dobu po své trase s tím, že nebudou zajíždět na zastávku „Volenství“, a to každý den od 00.00 do asi
12.00 hodin. Od 12.00 do 24.00 hodin pojedou všechny spoje po své trase a budou zajíždět na zastávku
„Volenství“.
Směr z Václavovic: všechny spoje pojedou celou
dobu po své trase, tedy i s obsluhou zastávky „Volenství“, a to každý den od 00.00 do asi 12.00 hodin. Od
12.00 do 24.00 hodin pojedou všechny spoje po své
trase s tím, že nebudou zajíždět na zastávku „Volenství“

linka č. 71

všechny spoje pojedou celou dobu po své trase
s tím, že zastávky „U Blažka“ a „U Slívy“ nebudou

dočasně obsluhovány. Zastávka „Václavovice střed“
bude obsluhována pouze spoji jedoucími na zastávku
„Václavovice točna“.
Pro jeden víkend v první polovině měsíce srpna se
nebude možné otáčet na zastávce „Volenství“. Z tohoto důvodu spoje linek č. 28 a č. 71 jedoucí na zastávku „Volenství“ budou jezdit ve směru do Václavovic
ze zastávky „Šenov náměstí“, odbočí vpravo na ulici
Šenovskou, vlevo na ulici Václavovickou, vlevo do zastávky „Volenství“, dále po ulici Volenská, zastaví na
přemístěné zastávce „Škrbeň“, vpravo na ulici Frýdeckou a dále po své trase. Zpětná trasa je shodná.
Podmínkou pro realizaci této trasy je dokončení opravy pozemní komunikace v úseku od ulice Šenovské po
vjezd do zastávky „Volenství“.

Přemístění zastávek:

„Škrbeň“ směr Volenství se po dobu jednoho výše
zmíněného víkendu přemisťuje ke stávajícímu chodníku pro chodce na ulici Volenská, asi 30 m od sloupu
VO.
„Škrbeň“ směr Šenov se po dobu jednoho výše
zmíněného víkendu přemisťuje k pravému okraji vozovky (ulice Volenská) před začátek svodidel. Bude
vybudováno provizorní nástupiště z recyklátu v délce
min. 12 m s min. šířkou 1,5 m.

Po celou dobu stavebních prací dojde k přemístění kontejnerů na separační odpad (papír, sklo, plast)
z ulice Václavovické (naproti bytovek) na ulici Volenskou.
Ing. Pavel Knop-Kostka
odb. investic, MH a dopravy

Komunální odpad 2018
Samostatně přistavované kontejnery (VOK)

ČERVENEC: nepřistavují se
SRPEN: 2. a 3. 8. – U Garáží, Šajarská x Nad Potokem, U Alejského dvora, Na Šutrovině

Sběrné místo komunálních odpadů
ul. Na Sedlácích

ODBĚR A ULOŽENÍ:
l objemných odpadů z domácností,
l elektra, baterií, monočlánků,
l EEZ (kompletních spotřebičů a elektrotechniky
bez rozdílu velikosti),
l vyřazených kompaktních úsporných svítidel, zářivek, výbojek,
l nebezpečných složek komunálních odpadů od
občanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy
a obaly znečištěné od barev…),
l separovaných odpadů (sklo, papír, plasty),

l bio / trávy, listí, měkkých části rostlin,
l oděvů, obuvi a textilu,
l dřeva (palety, nábytek, dřevěné obaly, bedny,
trámy, desky, prkna, dřevotříska – surová, laminovaná nebo dýhovaná).
Tekutých odpadů: 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.
Otevírací doba – červenec 2018: Po, St, Pá:
14.00 – 17.45 hod.; So: 9.00 – 12.00 hod.
O státních svátcích je sběrné místo uzavřeno.
ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 7/2018 – 3

Život ve městě

4 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 7/2018

ivot ve mìstì / MìÚ informuje

Letní čtení –
Knihovna & Šenovské muzeum
V měsíci červenci 2018 oslaví významná životní jubilea
tito šenovští občané
BOREK LIBOR
BRODA DALIBOR
BUDÍK PETR
CIESLAROVÁ VĚRA
CYGOŇ JAROMÍR
ČÍŽ ČESTMÍR
DANIHELKA PAVEL
DESORT LADISLAV
GAZDÍK LADISLAV
HLAVAČKA MIROSLAV
JANCZAR JAN
JURAS JOSEF
KACÍŘOVÁ BOŽENA
KALA JAN
KLIMŠOVÁ MILUŠE
KOLAT PAVEL
KREJČÍ JAN
KUBINOVÁ ANNA
KUCHAŘ JAROMÍR
KUNDERKA JAROSLAV
LÁTKOVÁ HANA
MATEJKOVÁ VĚRA
MEŠŤANKOVÁ HELENA
MOKROŠ JINDŘICH
MOLDŘÍKOVÁ JIŘINA
MORCINEK PAVEL
NAJMON VLASTIMIL
PILCHOVSKÝ OLDŘICH
PLATOSOVÁ ANNA
SKŘÍPKOVÁ MILADA
SLÍVA MILOSLAV
STACHOVSKÝ JINDŘICH
STACHOVSKÝ MILOSLAV
SÝKORA MILAN
ŠLACHTOVÁ OLGA
WOSKOVÁ ANDĚLA
K Vašemu významnému životnímu jubileu Vám přejeme
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Vyhlašujeme jednorázovou letní prázdninovou akci pro všechny, kteří zatím nejsou čtenáři naší knihovny. V době letošních letních prázdnin od 1. července do
31. srpna 2018 si všichni bez rozdílu věku
mohou přijít zdarma vypůjčit knihy. Otevřeno bude vždy v pondělí a ve čtvrtek
v době od 8 do 17 hodin.
Simona Slavíková, ředitelka

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).

Anna Guňková, Pavel Slíva,
Božena Chamradová, Marie Oborná,
Věra Tvardková, Jiřina Polašková
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou
soustrast.
T. Klimasová / SO

(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.

Evidence obyvatel
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA
Jakub Vajda, Tereza Recmanová,
Antonín Urbaník, Martin Svoboda,
Kristýna Vidličková, Adéla Kubinová,
Zora Mravec, Ema Baronová
K narození děťátka srdečně blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE

S bolestí v srdci oznamujeme, že nás dne
17. 5. 2018 navždy opustil ve věku 35 let
náš milovaný syn, vnuk, bratr, švagr, strýc
a dobrý kamarád, pan

Radek Michalec
Děkujeme za tichou vzpomínku.
Rodiče a bratr Tomáš s rodinou
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Nominace na ocenění městem Šenov
Vážení spoluobčané,
rok 2018 je určitě v mnohém výjimečný. Nicméně jedna výjimečnost nás, občany České republiky
a taky všechny, kteří k naší vlasti mají nějaký vztah,
spojuje. V letošním roce to bude přesně 100 let, kdy
Československo, nová republika na mapě světa, začala psát své dějiny. Rok 2018, takzvaný osmičkový
rok, kdy události v letech 1918, 1938, 1948 či 1968
patří neodmyslitelně k milníkům naší historie, je pro
nás občany Šenova ještě důležitější. My si k „osmičkovým“ výročím totiž můžeme přidat ještě rok 1998,
kdy se naše obec stala městem, a tudíž jako město
oslaví letos dvacáté narozeniny. A dohromady to je
přeci pořádný důvod ke slavení.
Město Šenov se proto rozhodlo uspořádat v neděli 28. října 2018 ve společenském sále v restauraci
Horakůvka slavnostní společenskou akci, na kterou
bychom chtěli pozvat jak zástupce všech důležitých
šenovských spolků a organizací, tak i jednotlivce,
kteří se nějakou měrou zasloužili o rozvoj naší obce,
nebo ji mimo naše území úspěšně reprezentovali.
A tam bychom chtěli těmto vybraným zástupcům veřejně poděkovat, ocenit a určitě i propůjčit další tituly „významný občan“ či „čestný občan“ města Šenova.
Tento článek je, milí spoluobčané, vlastně tako-

vou velkou prosbou, abyste nám s výběrem možných
laureátů na ocenění pomohli i vy sami. Ve svých spolcích a organizacích se, prosím, zamyslete, kdo by si
takovou poctu z vašich řad zasloužil. A to neplatí jen
pro organizace. Podat návrh může opravdu kdokoliv,
i jednotlivec.
Nějaké nominace už na městském úřadě evidujeme prostřednictvím ankety „Ocenění za reprezentaci
města Šenova“ a samozřejmě z nich budeme čerpat
i pro tuto akci, ale máme za to, že lidí u nás, kteří si
veřejné poděkování zaslouží, je mnohem více. A pravděpodobně ne o všech na úřadě víme. Své návrhy podávejte prostřednictvím formuláře „NOMINACE NA
OCENĚNÍ MĚSTEM ŠENOV“, který naleznete na
http://www.mesto-senov.cz/formulare/spravni-odbor.
Ten doručte na podatelnu šenovského městského úřadu nebo zašlete poštou. Mezní termín podání nominací je úterý 31. 7. 2018 do 14.30 hod. (v případě podání
na podatelnu městského úřadu).
Předem Vám za doručení těchto návrhů moc děkujeme. Další šance oceňovat u příležitosti tak významného kulatého jubilea budeme mít až za dalších
100 let. Ale to už tu drtivá většina z nás nebude. Tak
neváhejte ani minutu a prosím, pomozte nám.
Sociální a volnočasová komise

Pečovatelská služba města Šenov
Pečovatelská služba města Šenov je určena osobám se
sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby; žijícím na území města Šenov.
Věková hranice u osob se sníženou soběstačností z důvodu
věku je 65 let. Jedná se o službu terénní – pečovatelka navštěvuje své klienty přímo v domácnosti.
Nejčastěji poskytované úkony – Orientační cena
n dovážka obědů – 15 Kč/jednotlivec (kapacita v současné době naplněna)

n pomoc při osobní hygieně – 100 Kč/hod.
n pomoc při zajištění chodu domácnosti – pomoc při
úklidu, nákupy… – 90 až 130 Kč/hod.
(další úkony – viz kontakty)
Bližší informace a kontakty:
Městský úřad Šenov, správní odbor, 1. patro, dv. č.
208; Bc. Radmila Svobodová; tel.: 596 805 942 (příp. tel.:
596 805 957 zástup v době dovolené); e-mail: rsvobodova@
mesto-senov.cz;
http://www.mesto-senov.cz/pecovatelska-sluzba

Prodej hotových jídel – Dům s pečovatelskou službou v Šenově
Připomínáme občanům možnost objednávání hotových
jídel sterilovaných ve skle (firma HOTOVKY s.r.o., Dobrá).
Možnost výběru z 60 druhů hotových jídel. Cena jedné
porce činí 50 Kč.
Objednávky se podávají nejpozději poslední úterý
v měsíci, a to vyplněním stravovacího kupónu.
Bližší informace a možnost vyzvednutí stravovacího
kupónu:

Městský úřad Šenov, správní odbor, 1. patro, dv. č. 208,
tel. 596 805 942 (příp. dv. č. 226, tel. 596 805 957 – zástup
v době dovolené)
Dům s pečovatelskou službou Šenov, Za Pomníkem 13,
tel. 596 887 566 (poštovní schránka na budově I.)
Prodej vámi objednaných jídel probíhá každý měsíc
v prostorách domu s pečovatelskou službou, Za Pomníkem
13, Šenov – vždy poslední pátek v měsíci od 8.00 do
12.00 hod.
Správní odbor, úsek sociální péče

Navýšení spojů linky č. 28
na zastávkách Škrbeň a Volenství o víkendech
Na základě rozhodnutí rady města budou od 1. 7.
2018 spoje linky č. 28 o volných dnech, které končily
na zastávce Šenov náměstí, prodlouženy do zastávky
Šenov Volenství. Zlepší se tím dopravní obslužnost
pro oblast Škrbeň a Volenství. Jedná se celkem o 7
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spojů za den v jednom směru o sobotách a nedělích.
Nově tedy budou odjíždět některé spoje na Hranečník z Volenství. Věnujte prosím pozornost vyvěšeným
jízdním řádům.
místostarosta

MěÚ informuje / Život ve městě

Šachové kroužky v šenovských školách
Šachy jsou považovány za pozoruhodný nástroj, který
rozvíjí rozumové dovednosti, soustředění, paměť a analytické schopnosti člověka. Pomáhají dětem ve škole, v budoucím zaměstnání i v osobním životě. Převládá názor, že by
bylo dobré, kdyby každé dítě umělo hrát šachy, jak tomu
bývalo před nástupem PC her a internetu. V řadě zemí
byly šachy zavedeny do škol s cílem zvyšovat inteligenční
kvocient dětí. V roce 2012 přijal Evropský parlament deklaraci, ve které doporučuje zavedení šachů do vzdělávacích systémů v členských státech EU. V současné době jsou
součástí školní výuky v 60 zemích.
Moravskoslezský kraj podal projekt „Odborné, kariérové
a polytechnické vzdělávání v MSK“ z výzvy „Implementace krajských akčních plánů I.“, který podporuje podmínky
pro rozvoj výuky šachu v celém kraji. Členové Šachového
klubu Šenov společně s ředitelkami MŠ a ZŠ v Šenově se

rozhodli zapojit se do tohoto projektu. Podle zájmu by měly
v šenovských školách probíhat 4 kroužky. Dva v MŠ, jeden
v MŠ Lipová a druhý v MŠ Lapačka, vždy 1 hod. týdně
v rámci vyučování. V ZŠ na Radničním náměstí se uvažuje
také se dvěma kroužky. První pro začátečníky a druhý pro
mírně pokročilé. Oba budou po vyučování, po 2 hod. týdně.
Výuka šachové hry je zdarma po dobu 3 let od 1. 9. 2018 do
30. 6. 2021. Pro výuku šachu máme zajištěn veškerý materiál a trenéry.
Vážení rodiče, pokud byste měli zájem přihlásit vaše
dítě do těchto kroužků, kontaktujte co nejdříve paní ředitelky MŠ a ZŠ, kapacita je omezena na 20 dětí v každém
kroužku.
Těšíme se na vzájemnou spolupráci.
Ing. Miroslav Kozel,
předseda Šachového klubu Šenov

SK LAPAČKA – lukostřelba – zorganizovala tradiční Šenovskou terénní
Svoji výkonnost a vyrovnané výkony předvedli na tomto celostátním závodě především domácí závodníci mládežnických kategorií divize holý luk.
Žákovskou kategorii vyhrál slibným nástřelem 139 bodů domácí Kryštof Černoch před Jiřím Křupařem z
Čeladné. Úplně nejmladší závodnice,
desetiletá domácí Nela Sofie Rosnerová, při své závodní premiéře absolvovala sólo vystoupení nástřelem 70
bodů.
V kategorii kadetů zvítězil „ostaršený“ žák Petr Kühnel, a to nástřelem 187 bodů, když o dva body porazil
svého staršího soupeře Adama Majera. Petr opětně svým výkonem stvrdil názor trenéra Františka Hegedüse
ze zimní sezóny, že se pro blízkou budoucnost profiluje jako velmi talento-

vaný střelec z luku. Třetí skončil Vítek
Zářický.
Šenovský lukostřelec Lukáš Kenkuš, juniorský mistr ČR v hale, nepotvrdil svou výkonnost ze zimního období a v tomto venkovním klání v terénu se musel sklonit před oddílovým
kolegou Petrem Lisnikem. Při shodném nástřelu 166 bodů rozhodl o vítězi
vyšší počet středových zásahů. Na třetím místě skončil Matěj Šebesta.
V kategorii dospělých vybojovali vítězství Luboš Vachl (224 bodů) a Lucie
Frgelecová z Brna, když mezi muži dosáhl domácí Vojtěch Kaloč nástřelem
175 bodů na „stříbrné“ umístění. Senior Karel Křibský skončil třetí.
V divizi instinktivní luk vyhrál
zkušený matador Petr Gala z Opavy,
který mladé a nezkušené závodníky

ze Šenova, druhého Vojtu Polocha a
třetího Tomáše Klimszu vyučoval „za
pochodu“.
Divize olympijský luk se odehrávala jako příprava domácích závodníků
Zdeňky Hegedüsové (223 bodů), Jany
Fialové (173 bodů) a Jakuba Svobody (218 bodů) na podzimní Mistrovství ČR v terénní lukostřelbě pro rok
2018, které se uskuteční první říjnový víkend v zámeckých zahradách v
Čechách pod Kosířem (poblíž Prostějova).
Na závěr podotknout, že letošní
soutěžní sezóna je již devatenáctou v
pořadí, což pro příští rok signalizuje
20. rok činnosti šenovské lukostřelby!
Foto: Lukáš Černoch
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Školství

Sport na ZŠ Šenov 2017/2018
Letošní školní rok je u konce a já bych
vás chtěl seznámit, jak se nám na naší šenovské škole letos dařilo, či nedařilo v oblasti sportu. Myslím, že naši žáci a jejich trenéři a učitelé v tomto roce opět nelenili,
a že šenovskou základní školu posunuli zase o kus
dál.
V průběhu školního roku u nás probíhá tzv.
„Celoroční sportovní soutěž“, která se skládá ze
čtyř mezitřídních sportovních klání. V září jsme
měli atletický čtyřboj, potom vánoční turnaje ve
futsale, florbale, házené a přehazované, na jaře velikonoční smíšené turnaje ve vybíjené a volejbale
a poslední sportovní událostí školního roku jsou
turnaje na hřišti SK Šenov, které jsme letos z důvodu nepřízně počasí museli přesunout do tělocvičny. Vše se boduje, na konci sečte a na závěrečném
vyhodnocení se na rok propůjčí nejlepší třídě titul
„Nejsportovnější třída roku“. A kdo vyhrál letos?
Byla to 9.C! Gratulujeme.
Zúčastňujeme se samozřejmě také postupových
meziškolních soutěží AŠSK. Mnohé z nich sami
taky pořádáme. Těch největších úspěchů jsme letos
opět dosáhli na poli volejbalovém, ale o tom níže.
Mezi další úspěchy určitě patří 3. místo starších
žáků v okresním finále futsalu, 4. místo starších
žáků v okresním finále florbalu a také 3. místo
v okresním finále vybíjené I. stupně. Pro orientaci,
postup do okresního finále je podmíněn vítězstvím
v obvodním kole atd.
Letos jsme také pokračovali v účastech na soutěžích pořádaných v rámci regionu Slezská brána.
V květnu jsme jako škola vyhráli atletický den pořádaný letos poprvé na nádherném atletickém stadionu ve Frýdku-Místku. V Raškovicích jsme potom získali dvě třetí místa v branném závodě.

Doménou naší školy je už několik let volejbal. Ten chlapecký ještě více prohloubil spolupráci s extraligovým Volejbalovým klubem
Ostrava, pro který jsme jakousi farmou mládeže. V rámci školních kroužků pořádáme každý den tréninky a v průběhu roku spoustu turnajů. Své ratolesti můžete přihlásit buď do volejbalové přípravky dětí prvního stupně nebo do
týmu mladších žáků. Mladší žáci se i letos zú8 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 7/2018

častňovali výkonnostních soutěží přeboru MSK
a obsadili konečné 9. místo. Naši nejmladší soutěžili na několika turnajích barevného volejbalu, ze
kterých si odnesli spoustu medailí. A náš školní
tým starších žáků postoupil až do krajského kola
soutěže AŠSK, kde opět skončil na druhém místě
a o krůček mu unikla účast na republikovém finále. Byl to vynikající úspěch, ale bohužel lepší byla
zase volejbalová škola z Nového Jičína. Nedá se
nic dělat. Ale věřte, že jsme jí zase o kousek blíže.
Příští rok nás čekají důležité pozitivní kvalitativní
změny, co se trénování na naší škole týká, a tak
věřme, že se Novému Jičínu přiblížíme ještě více.

Volejbal na naší škole ale není jen o chlapcích.
Mám radost, že se čím dál více prosazují děvčata,
která navštěvují školní volejbalový kroužek. Letos
jejich tým získal mimo jiné 3. místo v okresním
kole soutěže AŠSK a také smíšený tým starších
žáků a žákyň vyhrál prestižní volejbalový turnaj
v Polance.

Všem dětem a samozřejmě i dospělým, kteří
se jakkoliv podíleli na sportovním dění na ZŠ Šenov, moc děkuji za skvělou práci a přeji jim klidné
prázdniny plné odpočinku. Načerpejte spoustu sil,
budete je v příštím školním roce plném sportu opět
potřebovat.
Martin Vaculík

MěÚ informuje / Život ve městě

Změny ve vydávání cestovních pasů od 1. července 2018
Vydávání cestovních pasů ve zkrácených
lhůtách

Od 1. července 2018 dochází ke změnám ve vydávání cestovních pasů občanům, kteří potřebují urychleně vycestovat do zahraničí.

Podání žádosti

Občan může požádat o vydání cestovního pasu ve
dvou zkrácených lhůtách, a to:
– v pracovních dnech do 24 hodin, nebo
– do 5 pracovních dnů.
Občan může žádost o vydání cestovního pasu podat ve zkrácených lhůtách:
– u kteréhokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností („ORP“),
– v Praze u úřadu městské části Praha 1 až 22
(„ORP“),
– u Ministerstva vnitra.
Občan může při podání žádosti o vydání cestovního pasu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na

uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí vyhotoveného dokladu.

Převzetí cestovního pasu

Občan může převzít cestovní pas vydaný v pracovních dnech do 24 hodin pouze u Ministerstva vnitra
– adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro C –
stanice „Pražského povstání“).
Cestovní pas vydaný do 5 pracovních dnů může
převzít na Ministerstvu vnitra nebo na obecním úřadu obce s rozšířenou působností či úřadu městské
části Praha 1 až 22, u kterého podal žádost o jeho
vydání.

Správní poplatky

Občan zaplatí celý správní poplatek při podání
žádosti, pokud cestovní pas převezme u úřadu, kde
žádost podal. Pokud podal žádost u obecního úřadu
obce s rozšířenou působností či úřadu městské části
Praha 1 až 22 a převezme cestovní pas na Ministerstvu vnitra, zaplatí první část správního poplatku při
podání žádosti a druhou při převzetí cestovního pasu.

Přehled správních poplatků za vydání cestovního pasu ve zkrácených lhůtách

Běh žen a ZŠ Šenov
V sobotu 26. 5. se ZŠ Šenov účastnila Českého
běhu žen v Ostravě. Naši školu reprezentovalo celkem 44 běžkyň z řad žákyň, učitelek i maminek. Na
výběr byly trasy: Nordic Walking, 2,5 km, 5 km a 10
km běh, na všech trasách měla naše škola zastoupení! Musím říct, že se celý den velice povedl a výkony, které běžkyně předvedly, byly obdivuhodné! Sami

se můžete přesvědčit na oficiálních výsledcích http://
www.ceskybehzen.cz/index.php/vysledky.html
Chtěla bych všem zúčastněným běžkyním velice
poděkovat za perfektní atmosféru, hladký průběh a
úžasné výkony, a doufám, že se příští rok sejdeme na
stejném místě ještě ve větším počtu!
Ohrádková Lenka
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MěÚ informuje

Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018

 všechny občanské průkazy se strojově čitelnými údaji budou vydávány pouze s kontaktním
elektronickým čipem (ruší se vybírání správního
poplatku 500 Kč za vydání občanského průkazu s čipem),
 občan se může sám rozhodnout, zda si čip
při převzetí dokladu aktivuje (může tak učinit i později); aktivace vyžaduje zadání identifikačního osobního kódu a deblokačního osobního kódu (4 – 10 číslic) – zadání není povinné,
 aktivovaný čip umožní využívání občanského
průkazu při vzdálené autentizaci držitele a k přístupu k identifikačním údajům držitele,
 dosavadní občanské průkazy bez čipu zůstávají v platnosti (nebude prováděna hromadná
výměna dokladů),
 občanské průkazy bez strojově čitelných
údajů s dobou platnosti 1 měsíc budou vydávány
pouze z důvodu voleb,
 lhůta pro vydání občanského průkazu zůstává 30 dnů, bude však umožněno vydávat občanské
průkazy za správní poplatek v kratších lhůtách, a to
v pracovních dnech do 24 hodin nebo do 5 pracovních dnů,
 občanské průkazy v kratších lhůtách budou
vydávat nejen obecní úřady obcí s rozšířenou
působností (v hl. m. Praze úřady městských částí
Prahy 1 až 22), ale také Ministerstvo vnitra,
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 občan může při podání žádosti o vydání občanského průkazu zadat své telefonní číslo nebo e-mail a na uvedený kontakt mu bude zaslána informace o možnosti převzetí dokladu,
 převzít občanský průkaz vydávaný v pracovních dnech do 24 hodin lze pouze u Ministerstva
vnitra – adresa: Na Pankráci 72, Praha 4 (metro
C – stanice „Pražského povstání“).

Vydání občanského průkazu v pracovních
dnech do 24 hodin

POŽÁDAT lze – u kteréhokoliv obecního úřadu
obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze – pouze u Ministerstva vnitra

Vydání občanského průkazu
do 5 pracovních dnů

POŽÁDAT lze – u kteréhokoliv obecního úřadu
obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22) nebo u Ministerstva vnitra
PŘEVZÍT lze – u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností v místě podání žádosti nebo
– u Ministerstva vnitra

Vydání občanského průkazu do 30 dnů

POŽÁDAT lze – u kteréhokoliv obecního úřadu
(pokračování na str. 12)

MěÚ informuje / Život ve městě

Setkání s nejlepšími deváťáky
V pondělí 11. června 2018 proběhlo na Radnici setkání nejlepších deváťáků s vedením města.
Po kulturním vystoupení žáků zdejší školy, mezi
kterými byli i nejlepší deváťáci, představila paní ředitelka školy žáky, které navrhli jejich třídní učitelé
a spolužáci k ocenění. Oceněni byli: Adéla Bedřichová, Lucka Červenková, Jan Gintner, Martin Hula,
Johana Jurčová, Jakub Kretek, Tomáš Motloch, Kristýna Sibinská a Adam Štípal.
Třídní učitelé a spolužáci ocenili u nominovaných
především vynikající prospěch, vzornou reprezentaci
školy, podporu při organizaci školních akcí a ochotu
pomáhat druhým.
Přejeme všem deváťákům, aby se jim v učebním
oboru nebo na střední škole, kterou si vybrali, líbilo,
a aby je další studium bavilo.
Ing. Jan Blažek, starosta

Atletika Slezská brána
Dne 25. května se na krásném
stadionu ve Frýdku-Místku konaly atletické závody Regionu Slezská brána. Organizace závodů byla
skvělá, soutěží se účastnily školy
ZŠ Šenov, ZŠ Paskov, ZŠ Vratimov Datyňská, ZŠ TGM Vratimov, ZŠ Sedliště, ZŠ Raškovice a
ZŠ Morávka. Chlapci a dívky šestého až devátého ročníku závodili v pěti disciplínách – sprint na
60 nebo 100 m, běh na 800 nebo
1500 m, skok daleký, hod kriketovým míčkem a štafeta 4 x 400
m. Přes velké množství účastníků
měly závody hladký průběh a žáci
dosáhli mnohdy rekordních výkonů. Vítězové jednotlivých disciplín
získali body a vítěz obdržel pohár
pro svou školu.
Podané výkony všech zúčastněných škol byly na vysoké úrovni.
Předvedené výsledky šenovských
žáků byly opravdu obdivuhodné a
tak si ZŠ Šenov právem odnesla
1. místo a pohár! Naši žáci zvítězili s obrovským náskokem před ZŠ
Vratimov Datyňskou a třetí místo

obsadila ZŠ TGM Vratimov. Ráda
bych zde vyjmenovala všechny
reprezentanty naší školy a jejich
úžasné výkony, ale jelikož naši
žáci obsadili skoro všechny vítězné stupínky ve všech disciplínách
a kategoriích, muselo by tady být
okolo padesáti jmen.
Za všechny učitele tělesné výchovy zúčastněným žákům moc
děkujeme za skvělou atmosféru,
kterou ve Frýdku-Místku vytvořili.

Příkladné bylo neskutečné nasazení a výkony, které mladí sportovci
podávali a vzájemná podpora při
závodech. Celkové vítězství a pohár za 1. místo byly třešinkou na
dortu tohoto skvělého sportovního
dne. Zkrátka nejlepší atleti celého
regionu jsou ze Šenova.
Tým doprovázejících pedagogů
– Miluše Valová,
Lenka Ohrádková, Jana Třosová
a Martin Vaculík
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Změny ve vydávání občanských průkazů od 1. července 2018
(pokračování ze str. 10)

obce s rozšířenou působností (v Praze u úřadů městských částí Praha 1 až 22)
(nelze žádat u Ministerstva vnitra)
PŘEVZÍT lze – u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností v místě podání žádosti nebo
– u obecního úřadu obce s rozšířenou působností,
který si občan uvede do žádosti za správní poplatek
100 Kč
(nelze přebírat u Ministerstva vnitra)

Správní poplatky za vydání občanského
průkazu pro občana mladšího 15 let

– ve lhůtě do 30 dnů – 50 Kč,
– ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 300 Kč,
– ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 500
Kč.

Nebyla to Pátá, byla to
Devátá
Nejčastějším
námětem komedií
je
manželský trojúhelník. Italská komedie „Nebyla to Pátá,
byla to Devátá“ v podání Jany Švandové, Josefa Cardy a Rudolfa Hrušínského
odtajnila vskutku originální vztahovou
zápletku. Přilepí se na Vás vdaná ženská, organizuje Vám život a nakonec
rafinovaně plánuje věci, až mrazí v zádech.
Ale může to dopadnout i šťastně.
A to právě autor moc dobře vymyslel.
Zkrátka manželský trojúhelník s řešením vskutku originálním, kterou měli
možnost vidět diváci dne 4. 5. 2018
v 19 hod v sále restaurace Horakůvka
v Šenově.
———

Poděkování

Děkuji tímto jménem
kulturní komise všem
příznivcům kulturního
života v našem městě
za Vaši účast na akcích
kulturní komise.
Za všechny členy kulturní komise
přeji krásné letní dny a příjemné prožití
prázdnin.
Ing. Miroslava Nováková,
předsedkyně kulturní komise
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Správní poplatky za vydání občanského
průkazu pro občana staršího 15 let ve
zkrácené lhůtě

– ve lhůtě do 5 pracovních dnů – 500 Kč,
– ve lhůtě do 24 hodin v pracovních dnech – 1000
Kč.

Kde se platí správní poplatek za vydání
občanského průkazu ve zkrácené lhůtě

Pokud bude občan přebírat občanský průkaz
v místě, kde podal žádost, platí se celý správní poplatek při podání žádosti. Pokud požádá o vydání občanského průkazu u obecního úřadu obce s rozšířenou
působností (dále jen „ORP“) a převezme občanský
průkaz u Ministerstva vnitra (dále jen „MV“), vybírá
se část správního poplatku u ORP a část správního poplatku u MV.

Inzerce

Důležité upozornění pro rodiče žáků budoucích prvních tříd ZŠ Šenov
Pokud chcete dítě přihlásit ke stravování, přihlášky a pokyny jsou ke stažení na www.zs-senov.cz nebo
k vyzvednutí v kanceláři školy a u vedoucí jídelny.
Prosím o doručení vyplněných formulářů do 10. 8. 2018.
Děkuji – vedoucí ŠJ

Zahrádkáři informují
– 22. 7. 2018 bude výběr peněz na zájezd Lednice. Výběr proběhne v Domě zahrádkářů na Těšínské
ulici od 14.00 do 14.30 hod.
– v měsíci červnu pořádali zahrádkáři zájezd do Itálie s cestovní kanceláří Redok. Na rajčeti na našich stránkách zahradkari-senov.cz ve fotogalerii se můžete podívat na fotky z tohoto zájezdu.

INZERCE
Pokácím strom nebo stromy. Za práci dřevo. Tel.:
604 741 415.

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

KOSMETIKA

– nehtová modeláž – trvalá řasy –
permanentní make-up obočí
Tel. 608 875 354 – Margarita Butorová
Zdravotní středisko Šenov

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

Místní firma dodává a montuje na klíč

Klimatizace a tepelná čerpadla
světových i domácích značek.
Vypracování návrhu systémů a měření u Vás doma zdarma.
Vyřízení kotlíkové dotace na tepelné čerpadlo profesionály.
Doprava zdarma, volejte na: 724 029 987
pište na klimaracingteam@seznam.cz
web: www.klimatizaceova.cz
TAXI ŠENOV
602 520 000
NONSTOP

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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Poděkování
Sportovní oddíl SK Šenov, oddíl kopané, děkuje městu Šenov za realizaci pódia
na natáčení průběhu fotbalových utkání
a provedení montáže záchytných sítí za
brankou.
Na realizaci projektů se nejvýznamněji podílely firmy: město Šenov, MěPOS,
příspěvková organizace, firma Mudra.cz
a firma Bohemia s.r.o.
Velké poděkování patří pánům Ing.
Janu Blažkovi, Ing. Antonínu Ševčíkovi
a Lumíru Gazdíkovi za spolupráci při realizaci těchto projektů.
SK Šenov

ZUŠ Viléma Wünsche v Šenově informuje
Gratulujeme žákům studijního zaměření
„Multimediální tvorba“ ke krásnému umístění
v celostátní soutěži pro mladé fotografy ve věku
od 11 do 18 let s názvem YOUNGFOTO 2018,
kterou pořádala Moravská Třebová na téma

Autor – Berenika Haladová

„Portrét 100x jinak“. Stella Zettlitzová (starší
první stupeň) získala 3. místo a Berenika Haladová (mladší první stupeň) 3. místo v kategorii
základních uměleckých škol.
Vlasta Urbášková, ředitelka školy

Autor – Stella Zettlitzová

Setkání rodin
OREL Jednota Šenov ve spolupráci s MO KDU – ČSL uskutečnila v neděli 10. června 2018 „Setkání rodin“ v areálu SK
Lapačka. Mimo atrakce a soutěže pro děti byla letos na programu i střelba z luku. Po možnosti dvouhodinové přípravy – tréninku se nakonec vlastní soutěže ve střelbě z luku zúčastnilo 11 dětí do 15 let a 21 dospělých. Nejlépe zastříleli a byli oceněni:
Kategorie dětí: 1. Liduška Macková, 2. Tereza Šplíchalová, 3. David Trčka; Kategorie dospělých: 1. Vladimír Bradáč, 2. Radim Bernatík, 3. Monika Pohludková.
Zároveň děkujeme lukostřeleckému klubu za spolupráci při organizaci této soutěže.
Mìsíèník města Šenov – periodický tisk územního samosprávného celku, vychází v první dekádì mìsíce, reg. è. MK ÈR E 12336. Redakèní rada:
starosta Ing. Jan Blaek, místostarosta Ing. Antonín Ševèík, tajemník Ing. Marie Kotrová, správní odbor Jana Holušová,
Iva Sommerlíková. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní námìstí 300, Šenov, tel.: 596 805 930. E-mail: meu.senov@mesto-senov.cz,
http://www.mesto-senov.cz. IÈ 00297291. Grafická úprava, technická redakce a sazba: firma VMCG, e-mail: milos.vanecek@i-pages.cz.
Tisk: Tiskárna HAROK, Šenov. Inzerci pøijímá MìÚ Šenov, správní odbor – do 25. dne v mìsíci. Prodejní cena Obìníku 11,– Kè.

