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Výsledky ankety
„Ocenění za reprezentaci města Šenov 2016–2017“
Dne 27. 2. 2018 se v budově
městského úřadu uskutečnilo další zasedání zastupitelstva našeho
města, které opět po dvou letech
neslo přívlastek slavnostní. Slavnostní proto, neboť na něm byly
oceněny nejlepší sportovní počiny
našich občanů. Ocenění a vyhlášení
cen typu významný občan Šenova
či ocenění za celoživotní přínos našemu městu, jsme si nechali na velkou akci, která bude uspořádána
na podzim tohoto roku k příležitosti oslav 100. výročí vzniku našeho
státu. Výsledky naší ankety „Ocenění za reprezentaci města Šenov
2016–2017“ byly tedy následující:
Pomyslné bronzové ocenění jsme
se rozhodli udělit dvěma osobám.
Na třetím místě se umístila vynikající běžkyně paní Ivana Zbořilová, která je mimo jiné vítězkou

Night runu Ostrava, Havířovského
Olympijského běhu, Štafetové míle,
Havířovské desítky či Porubského
čtvrtmaratonu. Na třetím místě se
umístil také pan Jaromír Chalupa, který je členem AVZO Technických sportů a činností ČR. V roce
2016 přivezl z MS 12 medailí a z
ME dalších deset. V roce 2017 to
nebylo o mnoho jiné, stal se několikanásobným mistrem ČR a českým
reprezentantem.
Na pomyslném stříbrném stupínku stanul junior Jakub Tvardek, který patří k největším českým nadějím v teakwondu. Za uplynulé dva roky se stal dvojnásobným
mistrem Evropy z týmových soutěží v Liverpoolu, několikanásobným
vítězem světového poháru v Maďarsku, vítězem prestižního klání
v Bulharsku a samozřejmě několikanásobným mistrem ČR.
No a kdo v naší anketě zvítězil?.
Letos jsme měli první místa dvě a
rozdělili jsme je na vítěze v ženské a
mužské kategorii. Vítězkou se stala
ta, která má ambice dostat se jednou až na olympijské hry a třeba je
i vyhrát. Je střelkyní, které se přezdívá „malý šenovský šinkanzen“.
To proto, jak rychle dovede střílet. O rychlosti to ale samozřejmě
až tak není. Je hlavně neskutečně
přesná a už má na kontě spoustu
úspěchů. Mezi ty největší patří tři
zlaté a jedna bronzová medaile na
mezinárodních závodech budoucích olympijských nadějí v Plzni,
soutěže s názvem Meeting of the
Shooting Hopes, které se zúčastnili
střelci z 23 zemí světa a jež je pres-

tižnější než mistrovství republiky.
Dále na loňském juniorském mistrovství Evropy v ázerbájdžánském
Baku vystřílela dvě zlata. Jako jediná členka české výpravy, což byl
obrovský úspěch a velký příslib do
budoucnosti. A kdo to je? Slečna
Sára Karasová.
Druhým vítězem naší ankety se
stal raketomodelář ze Šenova, který patří k nejúspěšnějším na světě
a už ho moc dobře znáte. Za dobu
šesti let se tento student Vysoké
školy báňské stal vítězem několika
soutěží, včetně mistrovství světa.
Nedávno si přivezl titul mistra Evropy z Polska, kde uspěl v kategorii
S7, která napodobuje let tak, aby co
nejvíce odpovídal skutečnosti. Minulý rok se stal i jediným mistrem
světa z České republiky od roku
1974. Během této doby jej nikdo v
individuálních kategoriích v maketách nezískal. Je také několikanásobný mistr ČR, člen reprezentace
ČR a mistr sportu – pan Jan Šebesta.
Ještě jednou bychom vám chtěli,
drazí sportovci, moc pogratulovat a
poděkovat za to, co děláte pro naše
město a hlavně sami pro sebe. Jste
vážně frajeři! Já pevně věřím, že ač
jsou na podzim nové komunální volby, oceňování reprezentantů města
Šenov, pravděpodobně v dvouletém
cyklu, bude dál pokračovat. Mějte
se krásně, sportu zdar a Ledecké,
Karasové, Vítkové, Zbořilové,
Krčmářovi, Tvardkovi, Sáblíkové,
Chalupovi, Samkové a Šebestovi
zvlášť.
Martin Vaculík
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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

12. 3. – Jako hazard s životem se
dá popsat chování 86letého muže,
když na výpadovce směr Ostrava
přelézal svodidla, aby si zkrátil
cestu. Kličkováním s jízdním kolem
mezi projíždějícími vozidly ohrožoval nejen sebe, ale i ostatní účastníky provozu.
18. 3. – K nahlášeným výtržnostem v rodinném domě vyjížděli
strážníci na žádost policie. Několik
podnapilých osob na místě ztěžovalo hlídce MěP provádění úkonů
vedoucích ke zklidnění situace.
Jedna z nich byla ke všemu v přímém ohrožení zdraví a života pro
zranění, která si sama způsobila.
Po poskytnuté první pomoci byla
přivolána RZS. Další šetření pro
podezření z trestného činu a několika přestupků bylo postoupeno
Policii ČR.
19. 3. – Až po opakovaných pokusech se podařilo strážníkům probrat pasažéra spícího v autobuse.
Po počátečním zmateném chování
vyšlo najevo, že alkohole znavený
muž měl vystoupit již v Bartovicích.
20. 3. – Na seniora v domácím
oblečení a papučích upozornil hlídku MěP řidič autobusu, který muže
vysadil v části Podlesí. Pro otce ročník 1935 s trvalým pobytem v Životicích si nakonec přijel syn.
PREVENCE
Školení řidičů – seniorů
Dne 14. 3. si v zasedací místnosti Radnice připomněli naši senioři,
kteří jsou stále aktivními řidiči,
pravidla silničního provozu a seznámili se s některými jejich změnami. Po úvodním přivítání starostou města, který krátce promluvil o
významu takových akcí, se odborného slova ujal lektor autoškoly.
Téměř 60 přítomných účastníků
velmi kladně zhodnotilo přínos pořádaného školení, během kterého
směřovali na přednášejícího mnoho
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dotazů k danému tématu. V závěru
obdrželi účastníci školení od starosty města Ing. J. Blažka reflexní předměty v rámci bezpečnosti a
prevence. Tři nejstarší řidiči byli
navíc za svou účast odměněni drobným dárkem.

l Městská policie má zájem na vytvoření bezpečného a
klidného prostředí pro každého obyvatele města na tom, aby

žádný pachatel přestupku nebo
trestného činu nezůstal bez postihu.
l Pokud máte nějaký dotaz, postřeh, kritiku, stížnost
atd., můžete ji zaslat písemně na
adresu: Městská policie Šenov,
Radniční náměstí 300, 739 34
Šenov nebo na e-mail: mpolicie@
mesto-senov.cz
Ing. R. Kulhánek, vel. MěP

Činnost samosprávy
76. schůze rady města dne 27. 2. 2018 mimo jiné:
– rozhodla na základě dokumentu „Výsledek posouzení splnění podmínek
účasti“ ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku podlimitní na stavební práce
„Přístavba jídelny ZŠ Šenov“ vyloučit účastníka BYSTROŇ Group a.s., Ostrava – Přívoz z důvodu nesplnění podmínek účasti v zadávacím řízení a rozhodla
o výběru nejvhodnější nabídky podané společností VAMOZ – servis a.s., Ostrava
– Vítkovice za nabídkovou cenu 13 734 589 Kč bez DPH.
25. zasedání zastupitelstva města dne 27. 2. 2018 mimo jiné:
– vzalo na vědomí složení slibu nového člena zastupitelstva p. Tomáše Nogola
– vzalo na vědomí ocenění nominovaných kandidátů za reprezentaci města
Šenov za rok 2017
– vzalo na vědomí zprávu komise pro projednávání přestupků a vyhodnocení
Strategického plánu rozvoje města 2016 – 2023
– schválilo rozpočtové opatření č. 2/2018
– rozhodlo směnit nemovitou věc ve vlastnictví města Šenov, a to pozemek
p.č. 119/19, trvalý travní porost o výměře 1456 m2 za pozemek p.č. 113/1, trvalý
travní porost o výměře 1456 m2 a dále pozemek p.č. 111/1, ostatní plocha o výměře 81 m2 za spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 k pozemku p.č. 119/5, ostatní plocha
o výměře 265 m2
– zvolilo předsedou finančního výboru p. Ing. Alexandra Slívu
– zvolilo členem kontrolního výboru JUDr. Tadeáše Kowalského.
77. schůze rady města dne 6. 3. 2018 mimo jiné:
– vzala na vědomí inventarizační zprávu ústřední inventarizační komise za
rok 2017
– vzala na vědomí pořízení movitého majetku – elektrické nákladní tříkolky
pro zabezpečení plnění úkolů MěPOS, příspěvková organizace
– schválila rozpočtové opatření č. 4
– schválila umístění staveb a zřízení věcných břemen na pozemcích města
– schválila předloženou zadávací dokumentaci u veřejné zakázky „Výměna veřejného osvětlení ve městě Šenov v dotačním programu EFEKT 2018 – I. Etapa“
– souhlasila s koupí gumového vaku od firmy FT vaky, s.r.o., v objemu 25 m3
pro potřeby fotbalového hřiště SK Šenov.
78. schůze rady města dne 9. 3. 2018 mimo jiné:
– rozhodla o rozdělení dotací z rozpočtu města pro rok 2018 v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok
2018“ a o uzavření veřejnoprávních smluv s jednotlivými žadateli
– rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 30 tis. Kč Sboru dobrovolných hasičů
Šenov na zajištění akce Oslava 110 let založení SDH Šenov
– rozhodla o poskytnutí dotace ve výši 20 tis. Kč SRPDŠ při ZŠ Šenov na zajištění akcí Dětský den a HALLOWEEN v Zámeckém parku.
tajem.
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Upozornění na platné obecně závazné vyhlášky
Ukliďme po svém pejskovi!
Jarní sluníčko a prodlužující se dny
nás lákají k procházkám naším městem.
Doprovod nám často dělá náš čtyřnohý
kamarád. Většina majitelů pejsků jde do
terénu vybavena sáčky, a pokud pejsek
cestou něco utrousí, okamžitě to po něm uklidí. Kvůli těm, kterým nedochází, že plochy kolem chodníků nebo cest nejsou určeny k venčení psů, schválilo zastupitelstvo města v roce 2014 vyhlášku, která
upravuje pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství. Tato vyhláška č. 1/2014 ukládá průvodci
psa povinnost bezodkladně odstranit z veřejných míst
exkrementy svého psa. Sáčky na psí exkrementy si
mohou majitelé psů bezplatně vyzvednout na úseku
ŽP nebo na podatelně Městského úřadu Šenov.
Ing. Jan Blažek, starosta
Můžu v neděli kosit trávu nebo řezat dřevo?
Někteří z nás
vyráží na víkendy nebo ve svátky za aktivním
odpočinkem do
hor, ale většina se věnuje
zahradničení,
grilování
nebo
svým koníčkům
v okolí svého
příbytku. Je logické, že po celotýdenním pracovním vypětí a stresu si chceme v klidu odpočinout na zahradě. Město
vyšlo vstříc připomínkám těchto občanů a zakázalo
„hlukovou“ vyhláškou o nedělích a svátcích používání hlučných strojů a zařízení (motorové a elektrické
sekačky, křovinořezy, pily, sbíjecí a bourací kladiva,
kompresory, apod.) v odpoledních hodinách. Kdo nestihne hlučné práce vykonat od pondělka do soboty,

může tak učinit ještě v neděli nebo o svátcích, ale
pouze v době od 8.00 do 12.00 hodin. Respektujme
právo na klid a odpočinek ostatních alespoň ve sváteční dny odpoledne, jak nám ukládá Obecně závazná
vyhláška č. 1/2016 k zabezpečení místních záležitostí
veřejného pořádku.
Ing. Jan Blažek, starosta
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 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.		
Bc. Ida Chrástková, úsek ŽP
Kontrolu dodržování obecně závazných vyhlášek provádí strážníci Městské policie Šenov,
kteří řeší provinění hned na místě, případně ho
postoupí přestupkové komisi.

Město Šenov Vás zve k návštěvě představení autora
Alda Nicolaje

NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ
Manželský trojúhelník s řešením vskutku originálním.
Kdy: 4. května 2018 v 19.00 hodin
Místo konání: restaurace Horakůvka

Vstupné: 300 Kč v předprodeji, 350 Kč na místě. Předprodej: od 9. 4. 2018

podatelna MěÚ Šenov

v den představení doprodej na místě (omezený počet míst)

sál bude otevřen od 18.30 hodin.
Osoby a obsazení:
Prokop
Eva
Mario

Josef Carda
Jana Švandová
Rudolf Hrušínský
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Křest knih Václava Chytila

Dne 21. března 2018 na Radnici v Šenově proběhl
za účasti takřka stovky hostů křest dvou knih šenovského rodáka, milého a váženého občana pana Vítězslava Bělovského, který by se letos dožil 75 let. Své
knihy podepisoval pseudonymem Václav Chytil a ta
poslední, kterou tak úplně nestačil dopsat, se jmenuje
Kamarádi a vyšla společně s knihou veršů vybraných
z jeho deníků pod názvem V blízkosti jsem našel svou
skrýš.

til.cz, kde se také dozvíte mnohé o autorovi i jeho životě. Fotografie z akce najdete na webu města Šenov
v rubrice kultura.

Po přivítání panem starostou měl přátelské slovo pan Milan Švihálek a také byla přečtena povídka
z knihy Lipová alej – Jan Chramosta zpod křivého mosta.
Slavnostní chvíle doplnila svým krásným zpěvem
Ester Krejčí. Knihy Václava Chytila si můžete vypůjčit v naší knihovně a nebo přečíst na www.vaclav-chy-

Noc s Andersenem 2018

V prostorách knihovny proběhla letos Noc s Andersenem, které se účastnilo 11 dětí, čtenářů naší
knihovny. Letošní ročník se nesl v duchu knihy
Povídání o pejskovi a kočičce. Pro děti byl připraven pestrý program – nejprve si vyslechly a zhlédly
zdravici dánského velvyslance, pak jsme cestou v
čase navštívili gotickou katovnu ODRDÁL. Po ve-
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čeři si děti vyrobily každý svého pejska a kočičku a
posléze jsme šli na noční procházku parkem, která
byla spojena s návštěvou „Panské oratoře“ kostela
Prozřetelnosti Boží a hledáním pokladu „Ohnivého
koně“. Už v teple spacích pytlů se děti vydaly za
dobrodružstvím s knihou Otakara Batličky. Knihovnice, hosté a především děti – zkrátka všichni
jsme si to velmi užili.
S. Slavíková
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Společenská rubrika
Komise pro občanské záležitosti
V měsíci dubnu 2018 oslaví významná životní jubilea
tito šenovští občané
BASTL ZDENĚK
BLAŽEK VLASTISLA V
CIESLA VLADIMÍR
CZECHOWICZOVÁ DAGMAR
ČÁP JIŘÍ
ČERNÍKOVÁ LENKA
DOBEŠOVÁ JAROSLAVA
DVOŘÁKOVÁ FRANTIŠKA
GALIČÁKOVÁ LIBUŠE
HRABEC JAROSLAV
CHWISTEK OTA
JAROŠÍKOVÁ OLGA
JAVORKOVÁ KVĚTA
KAŇOKOVÁ MARCELA
KRIVČÍKOVÁ BEDŘIŠKA
LACH KAREL
MIŽIČOVÁ ANNA
MOKROŠOVÁ JIŘINA
MYNÁŘ VLADIMÍR
NEKORANIKOVÁ JANA
NĚMCOVÁ HANA
NOCIAROVÁ DANUŠE
NOSKIEVIČOVÁ MARCELA
PASTRNIAK OTTO
PAVLAS MIROSLAV
P ĚGŘIMONOVÁ DANUŠE
PONČOVÁ NINA
PORVOL RUDOLF
SKULINA EDUARD
SMOLEJ MIROSLAV
TKÁČ JURAJ
TOMIS VLASTIMIL
TOMSOVÁ MARIE
TRNKOVÁ ZDENKA
URBANEC VLADIMÍR
VRANOVÁ ZDEŇKA
WOJTOŇOVÁ LIBUŠE
WOZNICA STANISLAV
ŽIDKOVÁ RŮŽENA
K Vašemu významnému životnímu jubileu
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Poznámka k naší rubrice:
Všechny oslavence v této společenské rubrice zveřejňujeme
bez jejich souhlasu. Výjimečně se stává, že si některý jubilant nepřeje
být v Oběžníku uveden. To samozřejmě respektujeme – požadavek
na nezveřejnění jména je však 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)

Dovolujeme si požádat manžele, kteří
v roce 2018 oslaví výročí Zlaté, Diamantové
nebo Kamenné svatby (50, 60 a 65 let trvání manželství) a jejich manželství NEBYLO
uzavřeno v Šenově, aby tuto informaci včas
poskytli aktivistovi KPOZ ze svého okolí
nebo matrikářce městského úřadu, pro možnost osobního blahopřání a předání dárkového balíčku.

Jubilejní svatby – obřad
Informujeme, že pro manžele – šenovské
občany, kteří oslaví výše zmiňovaná výročí,
i nadále platí nabídka města, uspořádat
k tomuto významnému jubileu bezplatný
slavnostní obřad v prostorách obřadní síně.
Bližší informace k obřadům a volným termínům podá zájemcům (nebo jejich rodinným příslušníkům) matrikářka městského
úřadu.
T. Klimasová / SO

Evidence obyvatel
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA
Daniel Bober, Martin Gondek, Vojtěch Kučera,
David Valový, Zuzana Rožnovjáková
K narození děťátka srdečně blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE
Antonín Bernatík, Ján Nistor,
Zdenka Otypková, Anna Brháčková,
Josef Pavlosek
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou
soustrast.
T. Klimasová / SO
Kdo lásku a dobro rozdával,
ten odešel a v srdcích našich žije dál.
Dne 5. 4. 2018 by se dožil 80 let pan

Jiří Kvita
S láskou vzpomínají
dcery s rodinami a manželka Ludmila.

Dne 21. 4. 2018 vzpomeneme
15. výročí úmrtí pana

Bohumila Ševčíka
Vzpomínají dcera a snacha s rodinami
a celá rodina.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
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Rozhodnutí o rozdělení dotací z rozpočtu města Šenov
pro rok 2018
Rada města na své 78. schůzi dne 9. 3. 2018 pod bodem 78/b/1. rozhodla o rozdělení dotací z rozpočtu města Šenov pro rok 2018 v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora a rozvoj aktivit
spolků ve městě Šenov na rok 2018“ takto:
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Usnesením č. 78/b/2 Rada města Šenov pověřila finanční odbor uzavřením veřejnoprávních
smluv o poskytnutí dotace s jednotlivými žadateli.
SO / Preinová
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Odešel kamarád

V úterý 20. března 2018 zemřel v Praze významný šenovský rodák Miroslav Kačor (nar.
25. 4. 1950), televizní režisér,
scenárista, novinář a publicista.
S Šenovem byl bytostně spojen,
vyrůstal na zdejších lukách a u
řeky Lučiny, chodil zde do základní školy, kde získal spoustu
kamarádů, s nimiž se dodnes
stýkal. Za Šenov také hrál fotbal a jeho někdejší spoluhráči a soupeři vzpomínají, že
to dělal s velkým zápalem.
Navštěvoval přednášky na pražské FAMU, pracoval v Krátkém filmu, v televizní společnosti Kabel
Plus a v České televizi. Všichni jeho spolupracovníci na něj vzpomínají jako na obětavého, pracovitého
a vstřícného člověka. Napsal více než 450 scénářů k
animovaným, dokumentárním i hraným filmům a televizním pořadům, z nichž skoro devadesát režíroval.
Na animovaných filmech spolupracoval s manželkou
Martou, talentovanou výtvarnicí, designerkou, návrhářkou a animátorkou.
Posledních deset let se ve své tvorbě tematicky
zaměřoval na známé osobnosti narozené v moravsko-

slezském regionu (Emil a Dana Zátopkovi, Leoš Janáček, Sigmund Freud). Je autorem konceptu jednoho
z nejrozsáhlejších dokumentárních seriálů v historii
České televize (140 dílů!) Osudové okamžiky, v němž
se zaměřil na mimořádné události 20. století na území
bývalého Československa. Vymyslel rovněž divácky
populární cyklus Zapomenuté výpravy, jenž představoval nepříliš známé světoběžníky, kteří v minulých
stoletích pomáhali národu otevírat okno do světa. Jak
Osudové okamžiky, tak Zapomenuté výpravy se dočkaly i knižní podoby.
Za svá televizní díla byl mnohokrát vyznamenán,
dokonce i v zahraniční. V posledních letech, již jako
„volný publicista“, přesídlil do Prahy, kde jeho manželka získala zajímavou práci v animovaném filmu.
Pilně se věnoval přípravě rozsáhlého dokumentárního
cyklu Byli první o lidech, kteří v různých oblastech
lidské činnosti prošlapávali cestu svým následovníkům. Věřme, že alespoň posmrtně bude tento zajímavý námět televizí realizován. Do Šenova se Míra stále
rád vracel a my jsme se s ním s potěšením setkávali
jako s dobrým kamarádem a skvělým člověkem. Tak
na něj také budeme stále vzpomínat.
Milan Švihálek

Skauti a skautky Šenov informují
Skautská tradice, která nekončí
Duben se ve skautských kruzích
spojuje se svátkem sv. Jiří, který
je patronem skautů. U příležitosti
tohoto svátku se tradičně putuje
ke kamenné mohyle Ivančeně
v Beskydech, která představuje
jedno ze symbolických míst české
skautské historie. Mohyla byla
postavena na památku skautů,
kteří byli popraveni za 2. světové
války. Každý rok se na tomto místě
setkávají skauti a skautky z celé
republiky, letos to bude 21. dubna.
A šenovské skautské středisko
dorazí samozřejmě taky.
Skautská mše
Šenovské skautské středisko
Vás zve na skautskou mši ke cti
svatého Jiří, která se uskuteční
v neděli 22. 4. 2018 v 10.30 hod.
v kostele Prozřetelnosti Boží. Účast
skautů v krojích vítána.
Jak Elmano slavilo Den sesterství
V sobotu 24. 2. jsme se my
skautky a světlušky, sešly ve Staré
škole v 15 hodin. Na začátku jsme se
seznámily s historií Dne sesterství,
poté se rozdělily do skupinek podle
toho, kdo měl zrovna na co náladu.
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Mohly jsme si vybrat mezi klidnou
relaxací, uklidňujícím zpěvem či
vlastnoručním vyráběním, a ty
nejodvážnější a nejživější se vydaly
hrát Twister. Po těchto aktivitách
nám pěkně vyhládlo a uvítaly
jsme rozdělení do skupinek, kde
se připravovaly toasty. Byly na

výběr sladké i slané a každá
z nás si přišla na své. S příchodem
osmnácté hodiny jsme se rozloučily
zpěvem večerky.
Za druhý oddíl Elmano
Veronika Škutová – Čelenka
a Veronika Kovácsová – Véja

Sportovní Klub Lapačka
srdečně zve širokou veřejnost na

STAVĚNÍ MÁJKY
a fotbalové utkání

„SVOBODNÍ vs.
ŽENATÍ“

v pondělí 30. 4. 2018
od 17.00 hod.
v areálu
SK Lapačka

Život ve městě

Šenovský zámek a jeho osud
V minulém povídání jsme
si připomínali úsloví „Březen
za kamna vlezem, duben ještě
tam budem.“ Tak si pěkně, milí
čtenáři, sedněte někam za kamna
a začtěte se do našeho Oběžníku.“
A jak jsem minule slíbila, tak
také dnes budeme listovat novou
knihou o zámku v Šenově, kterou
pro Vás připravujeme. Dnes
si
připomeneme
nějakou
tu
šenovskou pověst. Vybrala jsem
pro vás pověst: „O prokleté duši,
jež skrze děravý kámen pokoje
došla“. Vsadím se s vámi, že ji
mnozí vůbec neznáte.
Šenovské pověsti jsou zpravidla
spojeny s šenovským zámkem a
lidmi, kteří jej obývali. Uplynulo
mnoho vody v řece Lucině od těch
dávných časů, kdy Šenovu a okolí
vévodil zámek a lidé, pamětníci
těch časů, už také dávno spí svůj
věčný sen. Pojďme si připomenout
často hořká a trpká vyprávění o
lidské zlobě, pýše a trestu. Pověst,
kterou si budeme vyprávět, zapsal
ve své nevydané knize Josef Bilan
Šinovský: „Šenovskou kvarternicí
také byla moc hodná paní. Teta
Franci ji lidé říkali. Prý pocházela
ze šlechtického rodu, jiní říkali,
že je nemanželským dítětem pánů
Skrbenských. Prostě na ni páni
Skrbenští zapomněli a tak nakonec
bydlela jeho kvarternice nahoře nad
krčmou, kde v podstřeší hospody
byla světnička „ve foršponku“ se
říkalo. Teta Franci dopoledne, když
v hospodě ještě nebylo lidí, se uměla
usadit u teplých kamen a tam se
k ní sešly děti z okolních stavení
a teta vyprávěla pověsti. Byly o
Skrbenských pánech, o dobrých i
zlých skutcích jejich života. Žila
mezi nimi na zámku a znala je

osobně. Mnoho věděla i o těch,
co už dávno zemřeli, ale žijí na
portrétech, malovaných olejovými
barvami.“
Jak už to tak na světě bývá,
někdo se narodí dobrým a někdo
zlým člověkem. Velmi zlým a
krutým byl zámecký hrabě. Lidi z
vesnice honil karabáčem a každého
by rád viděl na dubové lavici,
ukryté v zámeckých sklepeních,
trpět. I stávalo se, že často i
nevinný člověk byl potrestán jen
pro ukrácení panské chvíle. Nechal
pak takového ubožáka přivázat
na lavici a panští drábové se
střídali, když chasníka bili. I stalo
se jednou, že chytli takto ženicha
jedné děvuše ze Šenova, zavlekli
ho do sklepení a ubili. Živý se
více nevrátil. Děvče
proklelo zlého pána
a tento po smrti své
klidu
a
odpočinku
více nenalezl. Léta
letoucí musil jezdit po
zámeckém parku na
černém koni, jemuž z
nozder frčely ohnivé
plameny.
Jezdec
byl přivázán v sedle
řemeny, zrovna jako
chasník na dubové
lavici. Večer co večer
od půlnoci do rána jej
ohnivý kůň smýkal
nahoru a dolů po
celém
šenovském
panství. Lidé ho viděli
v blízkosti zámku,
ale také i v cihelném
dole,
u
Vraclaví,
ba dokonce i lesem
Bobčokem na Šimšce
se proháněl. Až jednou
byla bezedná tmavá

noc a parkem kolem zámku se
míhaly sršící ohně divokého koně.
Jezdce ve tmě nebylo ani vidět.
Vtom však z černé tmy sjel náhle
široký blesk, mraky se srazily a
uhodilo. Až se zdi panského zámku
otřásly. Duch zlého pána vyletěl
úderem hromu ze sedla a narazil
kostnatou lebkou na plochý kámen
ležící u panské besídky. Úderem
blesku a hříšné pánovy hlavy
probila se kamenem díra a jezdec
i s ohnivým koněm zabořili se
do země. Bůhví, že zlý a prokletý
pán vletěl rovnou do pekel! Však
prokletá duše konečně měla pokoj
a v parku více nestraší. Jen ten
děravý kámen v zámeckém parku
je němým svědkem té události.
Krásný měsíc duben, přátelé,
Vám přeje Simona Slavíková.

Ilustrace František Procházka

Upozornění

Pozvání

Zeměměřický úřad oznamuje, že
od 10. 4. do 15. 4. 2018 bude provádět údržbu a obnovu měřických značek
a bodů. Jeho zaměstnanci jsou oprávněni
v nezbytně nutném rozsahu vstupovat
a vjíždět na pozemky a musí se prokázat úředním průkazem.

Zveme občany Šenova na zasedání zastupitelstva města, které
se bude konat dne 24. 4. 2018 v zasedací místnosti Radnice, zahájení v 16.00 hodin.
Z programu:
• Schválení účetní závěrky za rok 2017 a závěrečného účtu
města za rok 2017;
• Zpráva ústřední inventarizační komise města;
• Zpráva o činnosti a hospodaření MěPOS za rok 2017.
Bližší informace a další projednávané body budou zveřejněny na
úřední desce a ve vývěsních skříňkách města Šenov.
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Jaro a Světový den vody se blíží!
Sledujte kvalitu vody ve své studni
Kvalita vody ve studních se mění také v závislosti
na klimatických faktorech. Po jarním tání je potřeba
stejně jako po povodních nebo při suchu zkontrolovat,
jakou vodu ze studny pijeme.
Ostrava 14. 3. 2018 – Správná péče o kvalitu
vody ve studni může předejít zdravotním komplikacím z nežádoucích látek, které v ní mohou
být přítomny. Není odpovědné spoléhat pouze
na naše smysly, které nejsou v řadě případů
schopny na rozdíl od laboratorních analýz přítomnost nevhodných látek ve vodě zachytit.
Zhruba 90 % lidí v České republice je zásobováno
vodou z veřejných vodovodů. Stačí otočit kohoutkem
a teče prakticky neomezené množství vody v naprosté
většině případů v dobré kvalitě. Zbývajících 10 % obyvatel je závislých na vodě z veřejných nebo domovních
studní. Další zhruba pětina obyvatelstva používá vodu
ze studní na chalupách, chatách o víkendech a na dovolené.
Společnost Aqualia infraestructuras inženýring
(AII) doporučuje před příchodem jara majitelům studní provádět nejen pravidelné čištění a údržbu studny
po zimním období, ale také věnovat pozornost kontrole
kvality využívaných individuálních zdrojů.
Častým argumentem majitelů studní pro to, proč
není údajně potřeba vodu testovat, je dlouhodobé používání tohoto zdroje bez zdravotních komplikací. To
ještě ale nemusí automaticky znamenat, že má voda
vyhovující kvalitu.
Děti a citlivější osoby mohou být postiženi střevními či zažívacími problémy v případě výskytu bakterií
fekálního původu. Například ve střevech je bakterie
Escherichia coli žádoucí a běžnou součástí. Při vypití
vody kontaminované tímto mikroorganismem, mohou

nastat zdravotní komplikace.
Při prvním rozboru vlastního zdroje je vhodné analyzovat více ukazatelů, tak aby bylo možné dosáhnout
uceleného přehledu o kvalitě zdroje. Při dalších analýzách je dostačující zaměřit se na kritické ukazatele,
které nebyly v prvním rozboru vyhovující a zkontrolovat si tak účinnost technologického opatření. Nejčastějšími problémy, s nimiž se laboratoře při rozborech
setkávají, jsou bakteriální kontaminace, zvýšený výskyt železa, manganu a dusičnanů.
U příležitosti Světového dne vody je možné využít
nabídku společnosti Aqualia infraestructuras inženýring na rozbory vody s dvacetiprocentní slevou bez
ohledu na počet analyzovaných ukazatelů. „Provádíme chemické, mikrobiologické, biologické i senzorické zkoušky všech typů vod. Kromě naší akreditované
Centrální laboratoře působíme v regionu také v areálech čistíren odpadních vod v Havířově, Třinci, Novém Jičíně a Opavě, kam je možné vzorky odpadní
vody dovézt, nebo v areálech úpraven vod v Podhradí
u Vítkova a Nové Vsi u Frýdlantu nad Ostravicí, kde
přijímáme vzorky pro rozbory pitné vody,“ vysvětluje
vedoucí laboratoří AII Lucie Chlebková.
Co má vliv na kvalitu vody ve studni?
Klimatické faktory – tání sněhu, povodně, sucho
Materiál využitý pro stavbu studny, vrty a
rozvody vody
Okolní prostředí – možná kontaminace například ze zemědělské nebo průmyslové činnosti
Geologické nadloží – může mít vliv na přítomnost manganu, železa a dalších kovů – je možné využít
kvalitní filtry
Veškeré další informace lze najít na webu www.
ai-inzenyring.cz

Pozvání – vzpomínka u Pomníku padlých

U příležitosti výročí osvobození Šenova pořádá vedení města ve středu 2. 5. 2018 v 16.00 hod. vzpomínkovou akci
u Pomníku padlých, na kterou zveme představitele organizací, spolků, politických stran a širokou veřejnost.
Ing. Jan Blažek, starosta

O naší škole se ví až v Cambridge!
Ve školním roce 2016/2017 se
naše škola stala přípravným centrem pro mezinárodně uznávané
zkoušky Cambridge Exams v anglickém jazyce. Tyto přípravné kurzy jsou na naší škole velmi populární, navštěvovalo je téměř 100 žáků.
Zkoušky YLE Cambridge, předstupeň zkoušek KET, PET, atd., jsou
velmi dobrým základem pro další
studium angličtiny. Děti jsou podporovány, aby aktivně komuniko10 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 4/2018

valy. Zásluhu mají paní učitelky
Polášková, Sumarová, Mališová,
Macková, Hekerová, díky kterým
žáci nemuseli dojíždět do jazykových škol, byli připravováni svými
vyučujícími ve svém známém prostředí. Letos v přípravných kurzech
pokračujeme a vyučujeme dalších
50 dětí, které budou zkoušku YLE
(Young Learners English) skládat
za rok.
Cambridge English Assessment

vyhlásil v tomto školním roce soutěž pro přípravná centra v České
republice, Nizozemí, Rumunsku,
Polsku a Francii. Byly zde 3 kategorie: nejlepší „nováček“ mezi přípravnými centry, největší uživatel
učebních materiálů z nakladatelství Cambridge a přípravné centrum, kde se konání zkoušek stalo
tradicí.
Rozhodla jsem se přihlásit naši
pokračování na str. 16

Život ve městě / MěÚ informuje

Komunální odpad 2018
Samostatně přistavované kontejnery (VOK)
DUBEN: 5. a 6. – U Rybníků, V Družstvu,
Vráclavská, Topolová.
KVĚTEN: 10. a 11. – K Hájence, Březůvka x Ke
Stovkám, Václavovická (u nádr.), K Haltýřům.
Sběrné místo komunálních odpadů
ul. Na Sedlácích
• objemné odpady z domácností,
• elektro, baterie, monočlánky,
• EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika bez
rozdílu velikosti),
• vyřazená kompaktní úsporná svítidla, zářivky,
výbojky,
• nebezpečné složky komunálních odpadů od
občanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy
a obaly znečištěné od barev …),
• separovaný odpad (sklo, papír, plasty),
• bio / tráva, listí, měkké části rostlin,
• oděvy, obuv a textil,
• 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 – duben 2018
Po, St, Pá: 14.00 – 17.45 hod.; So: 9.00 – 12.00 hod.
Svoz odpadu ze zeleně zajišťovaný firmou
OZO Ostrava s.r.o. (hnědé nádoby) je pro rok 2018
stanoven na pátek v lichém týdnu. První vývoz bude
realizován 13. 4. 2018 (tj. 15. týden roku 2018) a
poté každých 14 dní, až do 23. 11. 2018, kdy by měl
proběhnout poslední svoz.
V období velikonočních svátků 30. 3. a 2. 4.
2018, a také o svátcích 1. 5. a 8. 5. 2018 bude svoz
komunálních odpadů ve městě probíhat podle běžného
harmonogramu bez omezení.

Zápis do Mateřské školy Šenov pro rok 2018/2019
Srdečně vás zveme k zápisu do MŠ Šenov, který proběhne ve čtvrtek 10. 5. 2018 od 8.00 do 16.00 hodin v budově MŠ
Lipová 861, Šenov.
K zápisu přistupují rodiče jednotlivě během celého dne,
nezáleží na pořadí zapsaných dětí. Celkový zápis je zpracován až po ukončení zápisu všech dětí. Zápis proběhne na
jedné budově pro obě MŠ.
O umístění dítěte rozhoduje ředitelka MŠ. U zápisu není
nutná přítomnost dítěte. Upozorňujeme na novou zákonnou
povinnost, a tou je povinné předškolní vzdělávání dětí poslední rok před zahájením školní docházky.
Zákonní zástupci předloží u zápisu svůj doklad totožnosti
a rodný list dítěte, rozhodnutí soudu s nabytím právní moci
(razítko soudu) v případě rozvodu, pěstounské péče apod.

Další dokumenty je možné stáhnout z webu MŠ, nebo je
vyplnit při samotném zápisu (Žádost o přijetí do MŠ, potvrzení lékaře, dohoda o organizaci docházky a evidenční list
dítěte).
Ředitelka MŠ stanoví dle zákona č.561/2004 Sb. kritéria
pro přijímání dětí, kterými se při zápisu řídí.
Každé dítě dostane přiděleno registrační číslo.
Seznam přijatých dětí bude vyvěšen pod registračním
číslem na budovách MŠ nejpozději do 15 dnů od termínu
zápisu. Zákonným zástupcům přijatých dětí nebudou dle zákona č. 561/2004 Sb. zasílána písemná rozhodnutí o přijetí.
Zákonným zástupcům nepřijatých dětí bude zasláno rozhodnutí o nepřijetí poštou nejpozději 15 dnů od data zápisu.
Michaela Michálková – ředitelka MŠ Šenov

Ples přátel PS Šenov
Letošní v pořadí již 10. Ples přátel Pionýrské skupiny Šenov se opět konal v prostorách restaurace Horakůvka. Dne
17. února 2018 jsme se všichni společně sešli, abychom protancovali taneční boty. Mezi hosty patřili jak naši přátelé,
tak i rodiče dětí chodících do našeho oddílu a mnoho dalších!
Letošním hlavním tématem plesu byly puntíky! Jestliže
člověk lačný po plesání přišel s puntíkovaným doplňkem, dostal při vstupu slosovatelný lístek do hlavní večerní tomboly.
Ples byl zahájen tanečním vystoupením mažoretek Andrianky Ostrava. Toto vystoupení nadchlo všechny v publiku, kteří se po jejich vystoupení vrhli na předehřátý taneční
parket.
K poslechu a tanci hrála po celý večer hudební skupina
Dandy Band. Po tanečních kreacích jsme si vychutnali vynikající večeři.
Po 22. hodině byl spuštěn prodej tzv. brčkových losů, ze
kterých se každý ihned dozvěděl, zda vyhrál některou z vy-

stavených hodnotných cen. Hlavním hřebem večera pak bylo
půlnoční losování o nejhodnotnější ceny jak za zakoupené
lístky, tak i z lístků za puntíkovaný doplněk!
Zábava byla v plném proudu po celý večer až do brzkých
ranních hodin.
Ples se vydařil a organizátoři děkují všem zúčastněným
a také těm, kteří přispěli k jeho realizaci. Zejména pak sponzorům:
TheChamber – úniková hra, Knihcentrum Ostrava, Klub
Pánů z Ponožkovic, Divadlo Petra Bezruče, Krteček v Šenově, Nastrom Xmas s.r.o., Město Šenov, Mamiart s.r.o., Tint
s.r.o., Knihovna Ostravské univerzity, Thao.cz a samozřejmě Pionýr.
Doufáme, že se i všem zúčastněným ples líbil, a že se
i v příštím roce všichni sejdeme.
Za PS Šenov Honza Chrástek, Martina Kubinová a Tomáš Špacír.
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Unie Wing Chun Kung Fu informuje
Předposlední listopadový víkend 2017 jsme
uskutečnili výpravu za poznáním umění Wing Chun.
Navštívili jsme oblíbenou destinaci v Chorvatsku.
Navázali jsme přátelství s Wing Chun kluby. Všichni
naši členové mohou navštívit Chorvatsko a Hong
Kong.
Reálná sebeobrana
Reálná sebeobrana využívá jednoduchých sebeobranných technik a pohybů vycházejících z přirozených reakcí a pudového jednání, avšak i tyto jednoduché pohyby se musí natrénovat, aby je byl člověk
schopen v boji použít.
Dřevěný panák
Dřevěný panák je pomůcka pro nácvik pohybů

Wing Chun. Skládá se z trupu, ten tvoří typicky kmen
stromu, a ze tří tyčí plus jedné větší, která má představovat nohu. Do panáka se nemlátí jako do boxovacího pytle. Princip spočívá v simulaci boje. Základem
je provádění úderu a obrany v jeden okamžik. Tato
pomůcka byla a je hojně využívaná ve školách u různých mistrů, ale proslavil ho nejspíš Yip Man a jeho
učedník Bruce Lee. Cvičení vytváří tzv. svalovou paměť a významně zlepšuje reflexy. Neméně důležitý je
fakt, že pokud se toto cvičení provádí správně a často,
lidské ruce si zvyknou na bolest z boje a to je z hlediska kung fu velmi důležité.
Kontakt: Tel.: 604 834 521; E-mail: uniewch@
email.cz; www.uniewingchun.cz

SK Lapačka – lukostřelba
SK LAPAČKA udržela kontinuitu v získávání mládežnických titulů MČR v divizi holý
luk.
Juniorský lukostřelec Lukáš KENKUŠ vybojoval na
národním halovém šampionátu
v Plzni (17. a 18. března 2018)
1. místo, zlatou medaili a titul
Mistra České republiky.
Dokázal otočit v přímém
souboji proti favorizovanému
Sponnerovi ze západočeského
Tachova z nepříznivého skóre
0:4 na konečných vítězných 6:4.
V této kategorii se ještě na 5.
místě umístil Petr Lisník a na
7. místě Matěj Šebesta.
O další, tentokráte bronzovou medaili, se svou bojovností

zasloužil kadet Adam Majer,
který v přímém souboji porazil
karvinského Szotkowského 6:4.
Na žákovském národním halovém šampionátu v Humpolci
(24. a 25. února 2018) se v kategorii starších žáků umístil na
4. místě Petr Kühnel. Ten se
dokázal jako „ostaršený“ v kategorii kadetů umístit v Plzni jako
šestý a při jeho první soutěžní
sezoně se jako 13,5letý jeví pro
blízkou budoucnost jako velice
talentovaný lukostřelec.
V nejpočetnější kategorii
olympijský luk mladší žákyně
se Tereza Kotlárová umístila
na velice solidním 9. místě.
Na národním halovém šampionátu dospělých v Prostějově

POZVÁNKA

Základní kynologická organizace ZKO Šenov pořádá jako každým rokem,
tak i letos
10-sátý jubilejní ročník

„ŠENOVSKÉ TLAPKY“
Neboli

VOŘIŠKIÁDY
Dne 28. 4. 2018 od 9 hodin na cvičišti v areálu ZKO Šenov,
U Nádraží 595.
Čeká Vás zde hodně zábavy, humoru a soutěží. Nebude chybět ani bohaté
občerstvení včetně tomboly.
Bližší informace naleznete na www.http://zkosenov.webnode.cz/
nebo vám bližší informace sdělí vedoucí akce p. Macečková Romana
– tel. č. 775 290 095
Srdečně zvou pořadatelé!!!
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(10. a 11. března 2018) se v divizi kladkový luk senioři (nad
padesát let) umístil na 6. místě Kazimír Gembala. V divizi
holý luk senioři se umístil na 8.
místě Karel Křibský.

Zahrádkáři informují
Zájezd Lednice – Valtice
ZO ČZS pořádá ve dnech 1. a 2. 9. 2018 poznávací zájezd Lednice–Valtice. Cena je 1000 Kč a je
v ní zahrnuta doprava, 1x ubytování, 1x snídaně,
1x večeře.
1. 9. odjezd v 5.30 hod. od Špice. Prohlídka
pěst. pozemků fa Moravoseed Mušlov v Lednici,
akademická zahrada v areálu Mendl. univerzity
s průvodcem, pak ubytování Střed. vinařská
škola Valtice + večeře + prohlídka okolí.
2. 9. snídaně – prohlídka Valtic – zámek, zem.
muzeum atd., prohlídka Lednice – park, zámek
a zpět asi kolem 17.00 hod.
n Zájezd adventní města
Ve dnech 30. 11. – 2. 12. 2018 pořádáme zájezd
na adventní trhy Bratislava – Budapešt – Vídeň.
Cena 2300 Kč. V ceně je zahrnuto: doprava, 2x
ubytování, 1x večeře, 2x snídaně. 1. den odjezd
ze Šenova do Bratislavy – prohlídka města a vánoční trhy, v podvečer ubytování ve Valticích a
večeře. 2. den snídaně, přejezd do Budapešti –
prohlídka města, vánoční trhy, v podvečer ubytování. 3. den snídaně, přejezd do Vídně – prohlídka města, vánoční trhy, v podvečer odjezd do
ČR. Cestou zastávka na večeři.
Přihlášky co nejdříve z důvodu zajištění ubytování a stravy.
Tel.: 739 930 376 – Lampart Jan
n

Školství

Španělský den – ZŠ Šenov

Často slýcháváme: „Je to nuda, k čemu nám to bude,
je to zastaralé.“ No jo, těžko se vymanit ze zajetých
kolejí nebo z plánu, za který ručíte. Celý vzdělávací
systém je jasně nastaven a žák musí být vzdělán ve
všech důležitých bodech.
Jednou za čas se ale najde příležitost, jak se
z těchto okovů osvobodit a ukázat žákům, že i my
učitelé se chceme, a hlavně umíme bavit. Vždyť je
tolik zajímavých informací a dovedností, ke kterým
si ve škole nemůžeme ani „čuchnout“. Tento rok byla
naší výmluvou a příležitostí dělat věci po svém akce
s názvem Španělský den. Ve spolupráci se školní
jídelnou a projektem Asociace školních jídelen jsme
měli za úkol představit španělskou kuchyni. Naše
vedení se rozhodlo, že toho využijeme a akci jídelny
rozšíříme na tzv. „Den s Amosem“. Učitelé si několik
týdnů lámali hlavy, jaké téma zvolit do svých
netradičních hodin. Vše se mělo týkat Španělska.
Žáci si poté vybírali, do kterých hodin se zapíší.
Mohu říct, že velký zájem byl o tance a sporty, ale
i přednášky s vědomostní tématikou nezůstaly na
ocet a byly velmi rychle zaplněny. Několik učitelů si
pozvalo rodilé Španěly a nebo učitelky tanců, kteří
dětem vyprávěli o Španělsku. To byste koukali, jak
si dvojjazyčně rozuměli. Možná byste se divili, co se
může stát, když necháte učitelům volnější ruku...
Španělské menu tvořila polévka Gaspacho a další

vybrané laskominy, jako například pečlivě oloupané
kousky pomerančů se speciální polevou. Té práce! To
snad raději péct vánoční cukroví… Na naše úsilí se
přišla podívat spousta zajímavých lidí, z nichž bychom
chtěli jmenovat především paní Anu Lucíu Vich, atašé
Španělského velvyslanectví v Praze. Všichni si celou
akci pochvalovali a opouštěli nás s úsměvem na líci...
Tak zase někdy příště!
Za ZŠ Šenov Chrástek Jiří

Velký úspěch
Dne 11. února se konalo okresní kolo v konverzaci z jazyka
anglického. Naši školu zastupovali Nicol Adamíková ze 7.C
a Adam Štípal z 9.A. Oba museli zvládnout záludnosti poslechu
a úkoly s ním spojené.
V konverzaci reagovali na zadané problémy každodenního
života a u vylosovaného konverzačního tématu odpovídali na
zvídavé otázky zkoušejících. Hodnotila se kreativita a pohotovost,
bohatost slovní zásoby, výslovnost a gramatická správnost. Naší
škole tito žáci určitě ostudu neudělali. Adam dokonce skončil na
úžasném druhém místě z 34 žáků ve své kategorii.
Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů s angličtinou.
Zapsala Mgr. Helena Sumarová
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Českomoravská myslivecká jednota, z.s., Okresní myslivecký spolek Ostrava
Myslivecký spolek Václavovice u Frýdku-Místku, z.s.
Vás srdečně zvou na

CHOVATELSKOU PŘEHLÍDKU TROFEJÍ
lovecké sezóny 2017 v okrese Ostrava
Myslivecká chata Václavovice, Ve Forotě 464
13. 4. 2018 – 15. 4. 2018 od 9 hod do 17 hod. (v neděli 15. 4. 2018 jen do 12 hod.)
vstupné dobrovolné… možnost zakoupení losů na odstřel srnce včetně zvěřiny 50 Kč / los
myslivecká kuchyně – kančí guláš, zvěřinové klobásy, zvěřinová sekaná
Doprovodný program:
Výstava raritních a medailových trofejí srnčí zvěře z Václavovic
Výstava zvláštních druhů zvěře
Výstava kreseb dětí „Myslivost očima dětí 2018“ a Výstava obrazů václavovického rodáka Ivo Nováka
Výstava fotografií ze života myslivců z Václavovic
Ukázka výcviku dravců sokolníkem René Vrbickým – v pátek 13. 4. 2018
Prodejní stánek firmy Leica – puškohledy a dalekohledy
Laserova střelnice – pro děti zdarma, účast trubačů po celou dobu konání

l Hledám brigádníka na výpomoc, např. se sečením trávy, sekáním dřeva, apod. Tel.: 603 210
797.
l Koupím louku u lesa nebo vykácený les vhodný pro včelaření. Šenov, Václavovice, Datyně. Tel:
777 194 893.
Městský úřad Šenov, správní odbor - úsek sociální péče:
Kdo daruje spací pytel (příp. deky) a zachovalé pánské
boty vel. 9 (sportovní, zimní...). Děkujeme.
Kontakt: MěÚ Šenov, Radniční náměstí 300, správní odbor,
dv. č. 208, tel. 596 805 942.
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Právní záležitosti
denně vč. soboty od 9 do 18 hod.
advokátní kancelář v Havířově, Na Fojtství 8

JUDr. Marcela Žoričová

KARIBSKÉ TANCE
PRO ŽENY
od 17. 4. 2018
9 lekcí = 810 Kč/osoba
ZŠ Šenov – gymnastický sál

přihlášení na: 776 180 447; info@tanecvsenove.cz
více na www.tanecvsenove.cz

Chcete pujčit?
– peníze kdykoliv, ihned
a na cokoliv
– splátkové prázdniny
– bez ručitele
– již od 6000 kč

Volejte:
736 109 577, 800 153 153

ARBOR MORAVIA s.r.o.

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

Očkování psů proti vzteklině
Obecná povinnost očkování psů proti vzteklině je
dána zákonem o veterinární péči. Pro aplikaci každé
dávky očkovací látky musí být použita nová jehla.
V uvedených termínech a časech máte možnost
využít nabídky očkování, které provede MVDr. Miklík
Jaromír, Havířov-Suchá, tel.: 602 534 678.
Cena: 150 Kč za očkování jednoho psa, účinnost
vakcinace 2 roky.
Datum očkování

Místo očkování

hod.

21. 4. 2018
sobota

Podlesí (u transf.)
V Družstvu (býv. obch.)
Lapačka
Volenství
Škrbeň (u obch.)
ZUŠ (Zám. park)

10.30–11.00
11.00–11.30
11.30–12.00
12.00–12.30
12.30–13.00
13.00–13.30

PALIVOVÉ DŘÍVÍ: ŠPALKY 600,–/prms, ŠTÍPANÉ 850,–
BŘÍZA+TVRDÉ DŘEVO (ukládané v paletách) ŠTĚPKA
OVOCNÉ A OKRASNÉ DŘEVINY, VZROSTLÉ STROMY
PETŘVALD, KLIMŠOVA 1878 zahradnicentrum@arbormoravia.cz
Po–pá 8.00–17.00; so 8.00–12.00
tel. 59 654 20 98, 605 248 991
KOUPÍM RODINNÝ DŮM v Šenově nebo blízkém okolí.
Právní služby, či případné dluhy na nemovitosti vyřeším.
PLATBA V HOTOVOSTI. Tel. č. 606 276 978

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
Hledám spolehlivou paní na úklid komerčních prostor
v objektu zdravotního střediska Šenov.
Tel.: 606 666 525.

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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O naší škole se ví až v Cambridge!
pokračování ze str. 10

školu do této soutěže. Představila
jsem tedy naše přípravné centrum,
svou práci, přínos zkoušek pro školu.
Je pro mne velkou ctí oznámit,
že jsme byli mezi všemi českými
kandidáty vybráni a oceněni jako
„The Best New Preparation Centre“ v České republice.
Zde je kompletní seznam vítězů
za ČR v jednotlivých kategoriích:
n Best new preparation centre:
Základní škola Šenov, Ostrava region, Mgr. Karla Polášková
n Best step-by-step approach:
Německé zemské gymnasium,
Brno, Mgr. Tomáš Zimek
n Best CEP user: LEAP CZ,
Prague, Mgr. Deanna Barešová
Spolu s účastníky z dalších států
jsem byla pozvána 16. – 17. 3. 2018

do Cambridge. Zde byl pro nás přichystán tříhodinový seminář, návštěva Cambridge University Press, prohlídka univerzitních kolejí
a galavečer, kde jsme byli oceněni
za mimořádný výkon. Všem účastníkům byla předána plaketa, která
bude umístěna ve škole. Na závěr
proběhla společná večeře všech laureátů a ředitelů Cambridge Assessment English v Downing College.

nostní, byli jsme opravdu vysoce
ceněni. Bylo to krásné ohodnocení naší práce a zároveň motivace
k dalším aktivitám.
Mgr. Karla Polášková

Celá událost byla velmi slav-

ZUŠ Viléma Wünsche v Šenově informuje
Gratulujeme všem našim žákům,
kteří se umístili v měsících únoru
a březnu 2018 na stupních vítězů

Iva Zettlitzová – návrh trička – 11 let

Claudia Karin Tichá – Fantastická krajina – 14 let

v okresním kole soutěže základních
uměleckých škol ve hře na dechové nástroje a v sólovém zpěvu.

Jméno a příjmení žáka

Umístění

Nástroj

Jakub Filip

1. místo s postupem do krajského kola

zobcová flétna

Marek Číž

1. místo s postupem do krajského kola

saxofon

Ondřej Číž

2. místo

zobcová flétna

Jiří Vaněk

2. místo

saxofon

Klára Šebestová

2. místo

klarinet

Filip Novotný

3. místo

příčná flétna

Kateřina Lipinová

3. místo

sólový zpěv

Rádi bychom touto cestou
informovali širokou veřejnost o
akcích, které proběhnou ve 2.
pololetí školního roku 2017/2018.

Berenika Haladová – Kočka s vražednou náladou – 12 let

Houslové oddělení se připravuje na
houslovou soutěž o Cenu V. Krůčka
v Novém Jičíně, která se koná dne
15. 4. 2018, a také na Kociánovu
houslovou soutěž v Ústí nad Orlicí,
která se uskuteční ve dnech 8. 5.
– 12. 5. 2018. Dále se můžete těšit
na třídní a absolventské koncerty
a koncert nejlepších žáků naší
školy. Přesné termíny jednotlivých
akcí naleznete také na webových
stránkách školy www.zus-senov.cz.
Těšíme se na vaši návštěvu!
Vlasta Urbášková – ředitelka
školy
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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.

