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Setkání sedmdesátníků
Dne 14. listopadu proběhlo v prostorách základní 

školy setkání našich spoluobčanů, kteří v letošním 
roce dosáhli životního jubilea 70 let. Ze 72 pozvaných 

se dostavilo 38 jubilantů, 12 se omluvilo, zbývající na 
pozvání nereagovali.

Před oficiálním zahájením setkání byla jubilan-
tům nabídnuta možnost prohlédnout si prostory ško-
ly. Ve školní jídelně čekaly na jubilanty děti s kultur-
ním vystoupením, které zpestřilo sváteční atmosféru. 

Blahopřání jubilantům a přípitek přednesl staros-
ta města Ing. Jan Blažek, který zároveň představil 
přítomné členy rady města.

(pokračování na str. 14)
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Mìstský úøad informuje

Městská policie hlásí
ZÁSAHY – INFORMACE

ZPRAVODAJSTVÍ
Přímé tel. číslo: 604 128 113
PČR Vratimov: 604 127 288
Tísňová linka: 156
E-mail: mpolicie@mesto-senov.cz
Http: www.mesto-senov.cz

l V letošním roce řešila 
městská policie více než 200 řidi-
čů nedodržujících rychlost v naší 
obci. Měření provádí strážníci na 
určených místech schválených 

Policií ČR. Nejvyšší zaznamena-
nou rychlost 90 km/h, tj. překro-
čení o 40 km/h, musel přestupce 
obhajovat ve správním řízení. 

l Pamatujte, že i malé pře-
kročení rychlosti může mít vý-
znamný vliv na bezpečnost sil-
ničního provozu. 

Krásné prožití 
vánočních svátků  
a šťastný rok 2019  
Vám přejí strážníci 

MěP Šenov.

l l l

l Městská policie má zá-
jem na vytvoření bezpečného a 
klidného prostředí pro každého 
obyvatele města a na tom, aby 
žádný pachatel přestupku nebo 
trestného činu nezůstal bez po-
stihu.

l Pokud máte nějaký do-
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

Ing. R. Kulhánek, vel. MěP

Činnost samosprávy
93. schůze rady města dne 31. 10. 2018 mimo jiné:

– schválila umístění staveb a zřízení věcných bře-
men na pozemcích města

– souhlasila s projekty a podáním žádostí o dotace 
dle podmínek výzvy OPŽP

1. ustavující zasedání zastupitelstva města dne 
8. 11. 2018 mimo jiné:

– vzalo na vědomí složení slibu všech členů zastu-
pitelstva

– určilo pro nové funkční období ustanovení jedno-
ho místostarosty a funkce starosty a místostarosty, 
pro které budou členové zastupitelstva uvolněni

– určilo člena zastupitelstva města Ing. arch. Ar-
nošta Hradila ke spolupráci při pořizování veškeré 
územně plánovací dokumentace, týkající se území 
města Šenov a jejich změn

– zvolilo: 
starostu Ing. Jana Blažka
místostarostu Ing. Tomáše Holušu
členy rady města: Martina Vaculíka, Ing. 

Renátu Revendovou, Tomáše Spratka
předsedu finančního výboru: Ing. Martina 

Tesaře
členy finančního výboru: Mgr. Miroslava 

Bolka, Ing. Jiřího Spratka
předsedu kontrolního výboru: Petra Smékala
členy kontrolního výboru: Ing. Antonína 

Ševčíka, Ing. Stanislava Kročka

1. schůze rady města dne 13. 11. 2018 mimo jiné:
– vzala na vědomí návrhy rozpočtů na rok 2019 

a návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvko-
vých organizací na r. 2020–2021

– vzala na vědomí plnění příjmů ze sdílených daní 
a daně z nemovitých věcí za měsíce 1 – 10/2018

– schválila Plán inventur města Šenov k 31. 12. 
2018 a jmenovala Ústřední inventarizační komisi 

města, Ústřední inventarizační komise příspěvkových 
organizací a dílčí inventarizační komise města

–  schválila Organizační řád pečovatelské služby
–  postoupila ZMě k projednání upravený návrh 

rozpočtu města Šenov na rok 2019 v podobě navržené 
finančním výborem

2. zasedání zastupitelstva města dne 20. 11. 
2018 mimo jiné:

– schválilo závazný metodický pokyn k provádění 
změn rozpočtu v roce 2019

– schválilo uzavření darovací smlouvy – nabytí po-
zemku parc. č. 3721/2 v k.ú. Šenov u Ostravy, o vý-
měně cca 559 m2

– vydalo Územní plán Šenov, jako opatření obecné 
povahy

tajem. 

Úřední dny v prosinci 2018
 3. 12. 2018 – pondělí –  8.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.

 5. 12. 2018 – středa – 8.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.

 6. 12. 2018 – čtvrtek –  8.00 – 11.30 hod.

10. 12. 2018 – pondělí –  8.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.

12. 12. 2018 – středa –  8.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.

13. 12. 2018 – čtvrtek –  8.00 – 11.30 hod.

17. 12. 2018 – pondělí –  8.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.

19. 12. 2018 – středa –  8.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.

20. 12. 2018 – čtvrtek –  8.00 – 11.30 hod. – poslední úřední den v r. 2018

Zrušen úřední den:
27. 12. 2018 – čtvrtek – provozní doba městského úřadu 8.00 – 13.00 hod.

31. 12. 2018 – pondělí, Silvestr – městský úřad uzavřen

V ostatních dnech – provozní doba městského úřadu 8.00 – 13.00 hod.

2. 1. 2019 – první úřední den roku 2019
tajem.
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Vážení odběratelé,
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava 

a.s. z důvodu zvýšení bezpečnosti omezují příjem pe-
něz v hotovosti za vodné a stočné v zákaznických cen-
trech a obchodních místech.

Od 1. ledna 2019 je možné využít následující způ-
soby platby:
v Převodem na účet (elektronické bankovnictví)
v Vkladem hotovosti do banky
v Inkasem
v Platební kartou v zákaznickém centru
v Poštovní složenkou
V zákaznických centrech a obchodních místech 

nebudou platby za vodné a stočné v hotovosti 
přijímány, zaplatit zde bude možné pouze platební 
kartou.

Děkujeme za pochopení.
Ing. Anatol Pšenička, generální ředitel

Pozvání
Zveme občany Šenova na zasedání zastupi-

telstva města, které se bude konat dne 11. pro-
since 2018 v zasedací místnosti Radnice, zahájení  
v 16.00 hodin.

Z programu:
l Návrh rozpočtu města Šenov na rok 

2019. 
Bližší informace a další projednávané body budou 

zveřejněny na úřední desce a ve vývěsních skříňkách 
města Šenov.

Knihovna & Šenovské muzeum
V termínu od 17. prosince 2018 až 20. ledna 2019 

bude knihovna z důvodu kompletní výměny stávají-
cích regálů a revize uzavřena. Muzejní expozice s ak-
tuálními výstavami můžete v této době navštívit po 
domluvě telefonem 552 321 847 nebo e-mailem: km-
senov@volny.cz. Děkujeme za pochopení.

Z důvodu vypršení a neprodloužení smlouvy končí 
výstavní prostory v panské oratoři kostela Prozřetel-
nosti Boží, které fungovaly od roku 2008 jako místo 
pro výstavy a nakonec pro stálou expozici portrétů 
rodu Skrbenských. Tuto expozici si můžete v provozní 
době knihovny a muzea, nebo po domluvě telefonem, 
prohlédnout ještě do 15. prosince 2018.                           

Simona Slavíková, ředitelka

Kalendář města Šenov na rok 2019
Kalendář města Šenov si můžete zakoupit na po-

datelně Městského úřadu Šenov za cenu 40 Kč. Mimo 
jiné v něm naleznete termíny akcí šenovských spol-
ků, harmonogram odvozu odpadů, organizaci nového 
školního roku a strukturu úřadu s kontakty.

I. Sommerlíková / SO

Pozvánka do evangelického kostela
vzduch, nosil naše oblečení, jedl náš pokrm. Stal se bra-
trem všech lidí a teď klepe na dveře tvého srdce. Touží 
se s tebou setkat. Pozveš jej do svého života?

24. 12. 2018 – 22.00 hod. štědrovečerní bohoslužba – 
k oslavě narození Ježíše Krista

25. 12. 2018 – 9.30 hod. Boží hod vánoční
30. 12. 2018 – 15.00 hod. slavnostní setkání a slovo o 

Skotsku v přístavbě kostela
1. 1. 2019 – 9.30 hod. novoroční bohoslužba v kostele

Přeji pokojné dny – Štěpán Marosz

Zveme širokou veřejnost do evangelického kostela v 
Šenově: Bůh není někde daleko, vzdálený. Není ani ně-
kde nahoře, vysoko. Bůh je mezi námi a s námi. Přišel 
viditelně na tento svět jako bezmocné dítě, dýchal náš 
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Poznámka k naší rubrice:
Požadavek na nezveřejnění jména je nutno uplatnit  
u redakční rady (tel. 596 805 931) nebo ohlašovně  

(tel. 596 805 938, 596 805 941) nejpozději do uzávěrky  
Oběžníku (do 25. dne daného měsíce).

SO / T. Klimasová

V měsíci prosinci 2018 oslaví významná životní jubilea
tito šenovští občané

BÁBA JAROSLAV
BLAŽKOVÁ JIŘINA
BORKOVÁ TAŤÁNA

CIESLAR JAN
DROZDOVÁ EVA

DROZDOVÁ MARIE
FIKÁČKOVÁ JARMILA
GRYGEREK BEDŘICH
CHROBOK BERNARD

KÁŇOVÁ KVĚTOSLAVA
KOTOVÁ BEDŘIŠKA

KOTULOVÁ EVŽENIE
KRAVČÍK IVAN

KUMOROVÁ ŠÁRKA
KYŠKOVÁ ELIŠKA
LIPINOVÁ OTILIE

MINTĚL MIROSLAV
MUCHOVÁ MILUŠE
PEICHL ANTONÍN

POLÁČEK VLADIMÍR
SUCHÁČKOVÁ BOŽENA

ŠEBESTA ANTONÍN
ŠELEŠOVSKÝ PETR
ŠTEFÁNIK MILAN

ŠVIHÁLKOVÁ MARTA
VICHERKOVÁ OLGA

K Vašemu významnému životnímu jubileu  
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

Léta jako voda běží, 
proto zůstaň stále svěží. 

Smích ať pokrývá Tvůj ret 
a to nejmíň do sta let.

¯ ¯ ¯ ¯ ¯

K Tvému významnému dni,  
Ti milá babičko, celá rodina přejeme  

hlavně kupu zdravíčka, štěstíčko,  
pohodu a úsměv na rtu. 

Krásné narozeniny. Máme Tě rádi...

Dnes píšeme slova nejtěžší, kdy s bolestí v srdci 
oznamujeme všem příbuzným, přátelům a známým,  

že nás dne 30. října 2018 navždy opustila ve věku 82 let 
naše milovaná maminka, tchyně, babička, prababička, 

sestra a teta, paní 

Helena Kadulová
Zarmoucená rodina

Čas hojí rány, čas slzy osuší, 
čas klid a lásku vnese do duší, 

abychom mohli na Tebe  
i s úsměvem vzpomínat …

Dne 4. 12. 2018 uplynulo 9 let, co 
nás náhle a navždy opustil můj drahý 

manžel, tatínek a dědeček, pan 

Josef Rochl 
ze Šenova, který odešel ve svých 53 letech. 

S láskou a úctou vzpomíná 
manželka Alena, dcera Radka a syn David s rodinami. 

Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Jen ten, kdo ztratil, pochopí,
jak prázdné jsou dny,

kolik smutku zůstává v srdci….
Již nikdy nemůžeme Ti nic jiného dát,
jen svíci rozsvítit, květy na hrob položit

a s láskou vzpomínat ….

Dne 24. 12. 2018 vzpomeneme nedožité 
80. narozeniny naší drahé družky, maminky, 

babičky a prababičky, paní 

Valerie Bytčánkové
ze Šenova a zároveň 29. 12. 2018 si připomeneme 1. smutné 

výročí, kdy nás po dlouhé a těžké nemoci navždy opustila. 

Nikdy nezapomenou 
druh Tonda, dcera Alena s dětmi a vnoučaty.

Dne 23. prosince vzpomeneme 
nedožité 80. narozeniny pana

Čeňka Bartka
Sláskou a úctou vzpomínají

manželka a syn Čeněk srodinou.

Dne 12. 12. 2018 vzpomeneme  
1. výročí úmrtí pana 

Pavla Slívy
S láskou vzpomínají 

tatínek Jaroslav, manželka Helena, 
dcera Zuzana a syn Tomáš s rodinou.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají…

Dne 9. 12. 2018 vzpomeneme  
3. výročí úmrtí pana 

Miroslava Sýkory
S láskou vzpomínají 

manželka Marie, syn Miroslav  
a dcera Vladislava srodinou.



MěÚ informuje / Život ve městě

6 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 12/2018

Komunální odpad 2018
Samostatně přistavované kontejnery (VOK)

PROSINEC: nepřistavují se
LEDEN: 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 ob-

čanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy a 
obaly znečištěné od barev …);
l separovaný odpad (sklo, papír, plasty);
l oděvy, obuv a textil;
l dřevo (palety, nábytek, dřevěné obaly, bedny, 

trámy, desky, prkna, dřevotříska – surová, laminova-
ná nebo dýhovaná).

Tekuté odpady: uložit vždy do uzavřených oba-
lů, pokud možno plastových lahví. U olejů a tuků z 
kuchyní není nutné odstranit z přepálených tuků roz-
ptýlené zbytky.

Nejsou přijímány odpady vzniklé ze stavební 
činnosti – např. cihly, drobný beton, omítka, kachlič-
ky, zemina, kamení, keramické střešní tašky, asfal-
tová lepenka, izolační materiály, azbest, skelná vata, 
umakart, sádrokarton, záchody, vany, umývadla, suť 
smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva, skla ... 
a pneumatiky.

Otevírací doba – prosinec 2018 
Po, St, Pá: 12.00 – 16.00; So: 9.00 – 12.00 hod.
19. prosince bude poslední provozní den 

sběrného místa v roce 2018.

Otevírací doba LEDEN 2019
12. 1. SOBOTA – od 9.00 – 12.00 hod. pouze EEZ, 

TV, PC, NO

n n n Jelikož se ve sběrném místě ul. Na Sedlá-
cích vyskytly problémy, upozorňujeme občany, že od 
1. 7. 2016 je účinný Interní provozní řád sběrného 
místa (http://www.mesto-senov.cz/wp-content/uplo-
ads/2016/07/INTERNÍ-PROVOZNÍ-ŘÁD-–-SBĚR-
NÉ-MÍSTO-NA-SEDLÁCÍCH.pdf). Občané města 
Šenov mohou předávat své odpady na sběrném 
místě pouze po předložení průkazu totožnosti 
(Interní provozní řád – str. 7, bod 4.2. Sběr a roztří-
dění odpadů). 

Toto opatření bylo zavedeno především z důvodu, 
aby ve sběrném místě nemohli odpady odkládat obča-
né sousedních obcí.

n n n Dále občany upozorňujeme, že se opět mno-
ží případy, kdy jsou odpady odkládány mimo místa 
k tomu určená (před bránu sběrného místa, mimo 
nádoby na stanovištích apod.). Takové jednání je po-
važováno za přestupek, který dále řeší Městský úřad 
Šenov.

n n n Ve dnech 24. 12., 25. 12. a 26. 12. 2018 
bude svoz komunálních odpadů ve městě Šenov, za-
jišťovaný společností OZO Ostrava s.r.o., probíhat bez 
omezení, jako by se jednalo o všední den.

Výjimkou je pouze svoz komunálních odpadů  
v úterý 1. 1. 2019, který bude realizován o den poz-
ději, a to ve středu 2. 1. 2019.

Místní skupina ČČK v Šenově
děkuje všem, kteří během letošního roku darovali 

šatstvo, nádobí, ložní prádlo, hračky, knihy a mno-
hé další pro potřeby Oblastního spolku ČČK Frýdek-
-Místek. 

Tyto dary byly předávány do azylových domů pro 
muže a matky s dětmi. Vaše pomoc se dostala k těm 
nejpotřebnějším.

Poslední věci budou odevzdány v druhé polovině 
prosince, stihnou tedy udělat radost pod vánočním 
stromečkem.

Krásné a klidné prožití vánočních svátků, hodně 
zdraví a štěstí v nadcházejícím roce přeje za výbor 
MS ČČK všem dárcům, členům červeného kříže i še-
novským občanům Eva Uxová.

Český zahrádkářský svaz Šenov pořádá dne 

9. února 2019 v 19.00 hod.

zahrádkářský ples 
v restauraci Na Lapačce. 

Hraje hudba DUO JANS, bohatý program zajištěn. 
Vstupné + večeře 300 Kč.

Rezervace na tel. čísle 739 930 376.

Vážení přátelé zahrádkáři, drazí spoluobčané. 
Jménem výboru ZO ČZS v Šenově vám přeji příjemné prožití svátků 

vánočních, hodně zdraví, štěstí a osobní spojenosti v roce 2019.
Za výbor ZO ČZS – Lampart Jan, předseda organizace
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Šenovský zámek a jeho osud
„Čas letí jako bláznivý, já nechytím ho, ani vy…“ 

zpívá v jedné své písni Karel Gott a je to pravda, ani 
jsme se nenadáli a svátky vánoční jsou přede dveřmi. 
Nespěchejme! Času navzdory si udělejme čas na poví-
dání se svými blízkými, na lásku a třeba i na přečte-
ní našeho Oběžníku. 

Když jsem přemýšlela, jaký úryvek z knihy,  
o které si letos povídáme, Vám připravím, tak začalo 
drobně pršet.  Tak proto dnes zalistujeme v kapitole 
nazvané Zámecký rourovod, autora pana Zdeňka Še-
besty. 

„Vody v Šenově bývalo dost, však to neplatilo pro 
všechny časy. … „Z řad tesařů se postupně začali vy-
čleňovat specialisté na výrobu potrubí, tzv. rourníci, 
kteří kromě vlastní výroby dřevěných trub zajišťovali 
také jejich následnou montáž. Dřevěné vrtané potrubí 
bylo vyráběno z loupaných kmenů z borového nebo 
modřínového dřeva, které měly zpravidla průměr 20–
30 cm. Do těchto kmenů byly speciálními nebozezy 
vrtány otvory o průměru 4–6 cm. Spojování dřevě-
ných trub bylo prováděno buď tupým srázem spoje-
ným ocelovou zděří, nebo pomocí čepování. Čepovaná 
spojení se vyztužovala pomocí železných obručí, které 
se narážely na vyztužované potrubí za horka. Odbo-
čení se připojovala šikmými čepy. Na dřevěném vrta-
ném potrubí byly shora prováděny čisticí otvory, které 
se utěsňovaly klínovými vložkami. Dřevěné potrubí 
nesmělo vyschnout, proto bývaly roury, které nebyly 
ihned použity, skladovány ve vodě.“ … Ještě kon-
cem 19. století bylo dřevěné potrubí takto vyráběno  
v Šenově na ostrůvku zvaném „Inzula“. Ostrov skýtal 
„rulkařům“ (tak se rourníkům říkalo u nás) ideální 
podmínky pro výrobu, kdy vyrobené „rulky“ mohli 
skladovat ve vodě hned vedle „dílny“. Patrně došlo  
k rekonstrukci rourovodu po roce 1893, kdy velkosta-
tek Šenov koupil Jindřich hrabě Larisch Mönnich. 

  Trasa zámeckého vodovodu je popsána ve dvou 
dokumentech. Jedním z nich je protokol z roku 1921. 
… Zajímavou informací v protokolu je i to, kolik vody 
spotřeboval dvůr a lihovar: „Přítomný zástupce vel-
kostatku udává spotřebu vody pro těmito rourovody 
spojenými v jedno vedení zásobený „Zámecký dvůr“ 
a lihovar následovně. Ve dvoře se chová 60 krav, 40 
kusů mladšího hovězího dobytka, 20 koní, 80 prasat; 
počet lidí v tomto dvoře zaměstnaných jest 200 osob. 
Lihovar potřebuje při provozu 400 hl vody denně. … 
Jeden díl dřevěného potrubí z této vodovodní trasy 
se nalezl při bagrování u Základní školy na ulici 
Hlavní v roce 1966. Tento nález se žel nezachoval. 

Zde nutno vysvětlit pojmenování trojdílného pramene 
na trati Stiberčině. Ačkoliv toto pojmenování už není 
dnes ani v podvědomí domorodců, označovalo dříve 
významnou část Šenova. Jedná se o vodní rýhu po-
rostlou stromovím, která se táhne od dřívějšího Alej-
ského dvora za křižovatkou (dnes už kruhovou) dolů 
na ulici Na Sedlácích. Dříve pruh lesa vedl přes 
panskou louku. Později hrál pruh lesa s potůčkem 
významnou roli. Tudy probíhala hranice, rozdělující 
Šenov na Reich a Protektorát. Dnes už není lesem, 

ale stromů tam pořád roste víc než jinde kolem. Tak 
v tomto „lese“ byly ony tři studánky, z nichž voda po-
trubím tekla zřejmě až do kašny v zámeckém dvoře. 
…“ Bohužel, více se nám do našeho povídání nevejde. 
A tak mi nezbyde, než Vám popřát krásné Vánoce, 
šťastný krok do nového roku 2019 a také, ať si oprav-
du najdete čas na své blízké. Ze Staré školy v Šenově 
Vás zdraví Simona Slavíková. 

Obrázek: Trasa vodovodu ze „Stiberčiny“.

ZŠ Šenov obdržela titul 
„Partnerská škola Českého 

volejbalového svazu“
Středa 14. 11. 2018 se na ZŠ Šenov zapíše do 

její sportovní historie tučným a nesmazatelným 
písmem. Již několik let se tato škola, co se sportu 
týká, profiluje obzvláště směrem k volejbalu. Kaž-
dým rokem se tréninkové činnosti a další aktivity 
rozšiřují a k dnešnímu dni zde můžeme napočítat 

(pokračování na str. 8)
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ZŠ Šenov obdržela titul  
„Partnerská škola Českého volejbalového svazu“

(pokračování ze str. 7)

přes 60 aktivně hrajících chlapců a dalších několik 
dívek. ZŠ Šenov se před pár lety stala partner-
skou školou extraligového volejbalového klubu VK  
Ostrava a dnes se už může pyšnit dalším prestiž-
ním titulem „Partnerská škola Českého volejbalo-
vého svazu“. 

Partnerská škola ČVS je titul, který prezentuje 
kvalitu školy v oblasti sportovního vyžití mláde-
že. Tento projekt je vytvořen pro větší sepětí ČVS  
a základních škol, které upřednostňují ve svém 
programu pro sportovní vyžití svých žáků a žákyň 
volejbal. 

Cílem ČVS je ocenit základní školy, které úzce 
spolupracují s volejbalovými oddíly, oficiálně uznat 
a ocenit jejich úlohu v přípravě volejbalové mláde-
že. Udělením titulu „Partnerská škola ČVS“ uzná-
vá ČVS kvalitu tréninkového procesu na základní 
škole a v neposlední míře i oceňuje přínos vedení 
základní školy, ředitele školy, zřizovatele, ale i řa-

dových učitelů k rozvoji mládežnického volejbalu. 
Udělením titulu vytváří pro vedení škol možnost 
oficiálně se prezentovat vůči státním orgánům (ve-
dení města, kraje), sponzorům a v neposlední řadě 
rodičovské veřejnosti. Titul se přiděluje na dva 
roky. Poté je tento titul nutno obhájit opětovným 
splněním přísných kritérií.

Ve středu na ZŠ Šenov probíhalo nádherné vo-
lejbalové dopoledne. V prostorách tělocvičen na 
šesti kurtech probíhaly turnaje v minivolejbale za 
účasti dětí z šenovské, vratimovské a bartovické 
školy a také dětí z Havířova. Turnaje byly přeruše-
ny slavnostním aktem – předáním výše zmíněného 
titulu. Za ČVS ho předával pan Jiří Zach, mimo 
jiné současný trenér mládežnických volejbalových 
reprezentací ČR. Předal ho do rukou paní ředitel-
ky Mgr. Naděždy Pavliskové a pana starosty Ing. 
Jana Blažka. Ale hlavně ho předal symbolicky do 
rukou všech dětí, které na této škole volejbal hra-
jí. Přítomni byli i čelní představitelé VK Ostrava. 
Jmenujme alespoň pana Tomáše Zedníka, včetně 
několika hráčů extraligového mužského týmu, kte-
ří na závěr dětem předávali ceny. 

Volejbalové dopoledne na ZŠ Šenov bylo velmi 
emotivní a krásné. Zároveň bylo ale také zavazu-
jící k další práci. Popřejme tedy všem zaintereso-
vaným osobám hodně chuti do společných volejba-
lových projektů, hráčům hodně vůle do tréninků  
a samozřejmě co nejvíce sportovních úspěchů. 

Martin Vaculík  
volejbalový trenér VK Ostrava a ZŠ Šenov
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Halloween
Dne 25. 10. 2018 proběhl v Zámeckém parku  

v Šenově již třetím rokem Halloween. Těší se velké 
oblibě, a to jak u dětí, tak u dospělých. 

Tento rok jsme měli „namále“, počasí se s námi 
nechtělo udobřit, ale nakonec vše dobře dopadlo. Vítr 
ustal, chvíli poprchávalo, ale nikomu to nevadilo. 

Děti opět nezklamaly svými kostýmy, byly nád-
herné! 

Přišly v doprovodu svých rodičů i se světýlky, 
bylo to různorodé v krásném podzimním prostředí, a  
v tom je to kouzlo.

Děkujeme za výpomoc městu Šenov, paní Simoně 
Slavíkové, paní ředitelce ZŠ Šenov, učitelům, školní 
družině, školní jídelně. 

Dále všem, kteří pomáhali při organizaci Hallo-
weenu, tj. zúčastněným členům SRPDŠ a rodičům, 

jejich rodinným příslušníkům a žákům vyšších roční-
ků, kteří maskami přispěli ke skvělé atmosféře.

Za SRPDŠ při ZŠ Šenov Bc. Lucie Kusáková

Palas dance – mezinárodní taneční škola pro děti, mládež, dospělé
Tanec pro Ukrajinu aneb „Přátelství je možné jenom mezi dobrými lidmi.“

Římský řečník, politik, filosof a spisovatel Cicero řekl: 
„Přátelství je možné jenom mezi dobrými lidmi.“ A měl 
pravdu! Přátelství mezi českou Taneční školou Palas a 
ukrajinským Centrem dětí a mládeže ze Lvova je založe-
no na vzájemném přátelství. Také v tomto roce navštívili 
náš kraj talentovaní tanečníci ze souboru Time out, který 
letos slaví 20 let, a jehož uměleckou vedoucí je paní Olena 
Ahapová. Spolu s nimi k nám přijel dvanáctiletý Vladislav 
Gritsun, hráč na akordeon a vítěz Tanlentmánie Ukrajiny. 

Po ukončení šňůry mezinárodních koncertů se nám se-
šlo mnoho pozitivních ohlasů a další podpory od našich 
diváků a příznivců. Na další koncerty s ukrajinskými sou-
bory se můžete těšit opět v květnu.

Zvu vás na další naše akce. Ve čtvrtek 6. 12. od 17.30 
hod. v taneční škole na mikulášskou nadílku s programem. 
Akce je vhodná pro děti od 3 do 8 let s rodiči. Vstupné je 
dobrovolné, rezervace míst je do 4. 12.

Taneční Silvestr v taneční škole v karnevalovém stylu 
je další vynikající akcí, kde se skvěle pobavíme a do Nové-
ho roku se protančíme ve všech tanečních stylech. Program 
začíná ve 20.00 hod. a rezervace míst je do 10. 12.

Od pondělí 7. ledna 2019 v 18.00 hod. otevíráme pro vás 
další kurz kondičního tance sólo v latinskoamerickém a pop 
stylu. Všechny vás po svátcích zvu na vylepšení kondice a 

 skvělou taneční atmosféru.
Taneční zájmový klub párového tance probíhá vždy  

v úterý od 18.30 hod. Tady se můžete přihlásit kdykoliv  
a začít zlepšovat své taneční umění od základní úrovně až 
po pokročilé.

Do rekreačního tance máme 7 volných míst pro kluky 
a holky od 6 do 10 let. Trénujeme pondělí a úterý od 17.00 
hod. taneční styly pop, disko, hip hop, show a latino.

Těšíme se na vás. Předseda Palas dance Josef Macura.
www.tspalas.com – tel.: 702 914 717 – e-mail: macura@

tspalas.com – fb: Palas dance
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Orelský míček a Den sportu pro všechny
OREL Jednota Šenov uskutečnila v sobotu 17. lis-

topadu 2018 turnaj ve stolním tenise „Orelský mí-
ček“, který byl letos již 22. ročník. 

Současně probíhal Den sportu pro všechny se sou-
těžemi ve sportovní všestrannosti s míčem. Obě čás-
ti akce byly určeny pro širokou veřejnost. Největší 
zájem byl v mužské kategorii, kde se hrálo ve třech 
skupinách, ze kterých dva nejlepší postoupili do fi-
nálového turnaje. Za nejlepší výkony byli odměněni  
a oceněni dále uvedení účastníci. 

Vítězové ve stolním tenise mužů a žen obdrželi již 
tradiční putovní poháry.

Sportovní všestrannost
předškolní žákyně dorostenky, ženy
1. Terezka Revendová 1. Johana Drozdová 1. Lenka Blažková
2. Alex Rotigel 2. Helena Drozdová 2. Julie Drozdová
3. Matouš Kovařík 3. Jituška Drozdová 3. Helena Sládková

mladší žáci starší žáci dorost, muži
1. Jakub Kutáč 1. Petr Stavinoha 1. Patrik Burkot
2. Šimon Masný 2. Jan Stavinoha 2. Petr Drozd
3. Jaroslav Drozd 3. Daniel Spratek 3. Dominik Burkot

Stolní tenis
žákyně dorostenky, ženy
1. Helena Drozdová 1. Helena Sládková
2. Johana Drozdová 2. Lenka Blažková
3. Jituška Drozdová 3. Julie Drozdová

mladší žáci starší žáci dorost muži
1. Šimon Masný 1. Jan Stavinoha 1. Jaroslav Sanyter
2. Jakub Kutáč 2. Petr Stavinoha 2. Patrik Burkot
3. Jakub Hess 3. Daniel Spratek 3. Ludvík Kovařík

Na závěr děkujeme všem, kteří se podíleli na or-
ganizaci a zajistili průběh celého Dne sportu a Orel-
ského míčku.

Zároveň Vám všem přejeme krásné a požehnané 
svátky vánoční a do nadcházejícího nového roku 2019 
hodně porozumění, zdraví, pohody, Božího požehnání 
a štěstí.

A těšíme se na Vás na našich akcích v příštím 
roce.

Orel jednota Šenov

Evidence obyvatel
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA

Michal Doležálek, Oliver Štefan Mirga
K narození děťátka srdečně blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE
Rudolf Jakeš, Karin Brigitte Čempel,  

Milan Kluska
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou 

soustrast.
T. Klimasová / SO

Velký návrat Vojty Kaloče do halové lukostřelby!

Vojta Kaloč z důvodu vysokoškolského studia na rok 
přerušil lukostřelecký tréninkový proces. V současnosti 
student Slovenské technické univerzity v Bratislavě se nic-
méně v termínu 8. až 11. listopadu 2018 zúčastnil výjezdu 
šenovských lukostřelců do Švýcarska, a to do města Pfäffi-
kon, které leží při jižním pobřeží Curyšského jezera. 

Tento historický nejúspěšnější junior ze Šenova (trojná-
sobný šampion ČR) předvedl v kategorii mužů holý luk na 
halovou vzdálenost 18 m excelentní výkon nástřelem 470 
bodů a nedal domácím konkurentům v této nejkvalitněji i 
nejpočetněji (12 závodníků) obsazené kategorii šanci. Nej-
větším soupeřem mu byl Rakušan Düggelin Robert, který 
nastřílel 465 bodů a třetí skončil už poměrně s velkým 
odstupem nejlepší ze Švýcarů Ebnöter Andreas výsledkem 
420 bodů. 

Soutěže se zúčastnili pod vedením trenéra a kouče 
Františka Hegedüse i čtrnáctiletá naděje šenovského SK 
závodník Petr Kühnel (jeho výsledek 386 bodů byl mezi 
všemi zúčastněným žáky a žačkami nejvyšší) a osmnácti-
letý Petr Lisnik, který mění po letech druh luku a byl při 
své premiéře v kategorii olympijský luk solitérem s nástře-
lem 474 bodů.

Švýcarští závodníci projevili zájem o případné pozvání 
na závod v terénní lukostřelbě na Lapačce v roce 2019, a to 
se vedení sportovního klubu zamlouvá, neboť příští rok to 
bude 20 let od založení výkonnostní lukostřelby v Šenově! 
Navíc zakladatel značky: „Lukostřelba Šenov“ oslaví 40 let 
činnosti v roli trenéra a kouče v lukostřeleckém sportu.
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ZUŠ Viléma Wünsche v Šenově
Den Datum Začátek Akce Pedagog

út   4. 12. 2018 17:00 Třídní koncert Soňa Trčková

út 11. 12. 2018 17:00 Třídní koncert Bohumila Učníková

čt 13. 12. 2018 17:00 Třídní koncert Vlasta Urbášková

po 17. 12. 2018 17:00 Třídní koncert Martin Tomeš, Monika Kozmonová

út 18. 12. 2018 17:00 Třídní koncert Petr Kupka

čt 20. 12. 2018 17:00 Třídní koncert Karel Smyček

pá 21. 12. 2018 17:00 Třídní koncert David Papala

út 15.   1. 2019 17:00 Třídní koncert Martin Tomeš

Rádi bychom touto cestou informovali širokou veřejnost o akcích, které připravujeme 
v 1. pololetí školního roku 2018/2019.  Přesné termíny jednotlivých akcí naleznete také 
na webových stránkách školy www.zus-senov.cz. Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Základní umělecká škola Viléma Wünsche v Šenově děkuje zastupitelům a vedení 
města za spolupráci, firmě MěPOS za vstřícnost a firmě Harok za sponzorské dary.

Článek doprovázejí práce žáků studijního zaměření „Multimediální tvorba“, kterou 
vyučuje paní učitelka Eva Malicherová.        Vlasta Urbášková, ředitelka školy

� Sára Puková – Barevná harmonie – 12 let

� Zdeněk Tomis – Inspirováno Monetem – 16 let

� Adriana Pastrňáková – Zmrzlá kočka – 12 let

�

� �Û Þ Ü



Život ve městě / Inzerce

12 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 12/2018

Senior klub Šenov
Je tady opět čas, kdy informujeme, děkujeme a přejeme. Jako každý rok se měsíčně scházíme a na těchto setkáních 

jsou členové informováni o akcích, kterých se mohou zúčastnit, o nových členech i o těch, kteří už nejsou mezi námi, nebo 
pro nemoc museli členství zrušit.

V průběhu roku jsme navštívili Ostravské muzeum, prohlédli si výstavu kočárků, dozvěděli jsme se, že některé kočár-
ky byly zapůjčeny od nás ze Šenova.

Navštívili jsme město Strumień v Polsku a 2x město Rabča na Slovensku. Tyto akce organizovalo město Šenov. Ve 
Strumieni nás doprovázel p. Ing. Blažek a v Rabči p. Ing. Ševčík. Akce byly zdařilé a všem zúčastněným se líbily.

V květnu jsme si prohlédli Baziliku Velehrad a v obci Modrá Živou vodu – skleněný tunel.
Měli jsme letos i společnou dovolenou, byli jsme v Lovecké chatě Horka nad Moravou – viz foto, zajímavá byla i přírod-

ní galerie Sluňakov, kterou jsme si prohlédli.
Již nějaký rok jsme v kontaktu s Kluby důchodců Bruzovice, Horní Bludovice, Kaňovice, Lučina, Sedliště, Soběšovice 

a Václavovice. Jednou za rok jsme zváni na jejich setkání, oni jsou pak zase našimi hosty. Bylo tomu tak i v měsíci září.
Poděkování patří městu Šenov za vstřícnost k našim požadavkům, děkujeme p. Marii Kučerové, ta s námi tráví čas  

v jídelně základní školy, kde se měsíčně scházíme. Poděkování patří i těm, kteří nám pomohli uskutečnit setkání v září – 
je to Květinářství Irma, p. Martina Andrisová, která provozovala prodejnu potravin na Lapačce, dále všem z Restaurace 
Lapačka pod vedením p. Radima Zalejského, Pneuservisu Karas a Tiskárně Harok. Děkujeme p. ředitelce Michálkové  
a dětem z mateřské školky v Lipové aleji. Za pěkné vystoupení na našem setkání děkuji i p. Emilu Krmáškovi a členům 
klubu za vystoupení se zpěvem jak na našem setkání, tak i v Rabči.

Závěrem přeji všem pěkné zbývající dny letošního roku a do nového roku 2019 hodně zdraví, pohody a elánu. 
Emilie Daxnerová

inzerce
Řeznictví Tichý s.r.o.                                             
Těšínská 698
739 34  Šenov
Tel.: 777 252 248                            
(v objektu Penzionu U Krtečka)

PRODEJ MASA A UZENIN
 DENNĚ ČERSTVÉ MASO PROKAZATELNĚ ČESKÉHO PŮVODU  
    (VEPŘOVÉ, HOVĚZÍ, DRŮBEŽÍ, KRŮTÍ)

 UZENINY VLASTNÍ VÝROBY  DOPLŇKOVÝ PRODEJ POTRAVIN

 DENNĚ ČERSTVÉ PEČIVO   MOŽNOST OBJEDNÁNÍ I TELEFONICKY

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU     NOVĚ V PONDĚLÍ    7.00–16.00 hod.                                                                                                                     
                                                                   Úterý – Pátek  7.00–16.00 hod.
              Sobota    7.00–11.00 hod.



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

ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 12/2018 – 13

Inzerce

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

KOUPÍM RODINNÝ DŮM v Šenově  
nebo blízkém okolí. Právní služby, či případné 

dluhy na nemovitosti vyřeším.
Tel. č. 606 276 978

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
PŘÍMO Z PLANTÁŽE

Volenství, Václavovická 530, Šenov
mobil: 730 955 216

www.stromkyzvolenstvi.wz.cz

l Pokácím strom nebo stromy. Za práci dřevo. 
Tel.: 604 741 415.
l Angličtina – výuka, doučováni na maturitu. 

Mgr. I. Částečková, tel. 736 150 119.
l www.pivovar-senov.cz 

RIZIKOVÉ KÁCENÍ 
STROMŮ
Jiří Vašíček

mobil: 724 411 754
e-mail:ji.va@centrum.cz           IČO: 07408820

ZAHRADNICTVÍ 

ARBOR 
MORAVIA s.r.o. 

PALIVOVÉ DŘÍVÍ: ŠPALKY MIX 600 Kč/prms,  
ŠTÍPANÉ 850 Kč, ŠPALKY TVRDÉ 1000 Kč  
/ ŠT ukládané 1350 Kč, ŠTĚPKA 450 KČ,  

BŘÍZA špalky 850 Kč – DOVOZ ZAJISTÍME
PETŘVALD, KLIMŠOVA 1878 

zahradnicentrum@arbormoravia.cz

Po až pá 8.00–16.00; So 8.00–12.00 
tel. 596 542 098, 605 248 991

inzerce
Upozornění

Uzávěrka příspěvků  
do lednového Oběžníku bude  

již dne 13. 12. 2018. 
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MěÚ informuje / Život ve městě

Zveřejnění schváleného rozpočtu města na rok 2019
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územ-

ních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejňuje město Šenov 15 dnů přede dnem jeho projednání v za-
stupitelstvu města dne 11. 12. 2018
n Návrh rozpočtu na rok 2019

• Příjmy 113 913 200 Kč
• Výdaje 115 213 100 Kč
• Financování  1 299 900 Kč

n Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 – 2022
Návrh rozpočtu a střednědobý výhled rozpočtu jsou zveřejněny od 26. 11. 2018 do 11. 12. 2018

• na úřední desce MěÚ Šenov u Obecního domu,
• na internetových stránkách města na adrese
 http://www.mesto-senov.cz/rozpocet v sekci „Rozpočtové hospodaření“,
• ve vývěsních skříňkách městských částí,
• v listinné podobě jsou k dispozici na finančním odboru MěÚ Šenov.

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2019 a střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2020 – 2022 mo-
hou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě od 26. 11. 2018 do 11. 12. 2018 nebo ústně na zasedání zastupitel-
stva města dne 11. 12. 2018.

finanční odbor

Setkání sedmdesátníků
(pokračování ze str. 1)

Starosta seznámil jubilanty s aktualitami, připra-
vovanými aktivitami ve městě, organizací oslav život-
ních jubilejí i se zajišťováním služeb pro seniory.

Během podávání občerstvení probíhala diskuze a 
vzpomínalo se na školní leta. V upomínku na společ-
né setkání obdrželi všichni při odchodu drobný dárek.

SO / T. Klimasová 


