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Listování šenovskými kronikami minulého století
Podzimní krajina nás letos, nejspíše pod dojmem nezvykle horkého léta, hojně zásobuje deštěm.
A to je přesně ta chvíle, kdy si můžete sednout
a se skleničkou něčeho dobrého na zahřátí listovat naším Oběžníkem, či třeba některou z kronik,
o kterých si v tomto roce vyprávíme. Minule jsme
v našem listování zamířili do sousedních Václavovic, a také tentokráte se podíváme k sousedům,
a to do Horních Datyň. V roce 2001 bylo naše Šenovské muzeum ještě „malým ani ne čtyřletým dítětem“,
když ho na jedné ze svých mnoha návštěv obdařil
svou knihou pan Jan Kuchař. Kniha se jmenuje Koncept kroniky Horní Datyně a vyšla v kroužkové vazbě
v pouhých deseti výtiscích. Po smrti autora se kniha
dočkala rozšířeného vydání, které je dílem autorova
syna Vladimíra. Pojďme tedy zalistovat touto vzácnou a zajímavou kronikou.
„ … já jsem ve svém volném čase četl knížky
a archiválie našeho kraje, Šenovského panství, obecní zápisy a spolkové knihy, abych mohl podat svědectví od dob minulých až po dnešek. … Bydlení

– Naše těšínská oblast až do velké kolonizace kolem roku 1260–1310 byla řídce osídlena a správním střediskem bylo pro nás město Těšín, který byl
vybudován kolem roku 810 synem Leška III. Těšimíra. Na hradišti v Těšíně sídlili správní úředníci
s vojenskou posádkou opolského knížete, nebo českých
a polských knížat. Roku 1223 se v těšínské kastelanii připomíná 14 vesnic. Byly to vesnice vedené
v duchu slovanském pod vedením vladyků a stařešinů určité oblasti. … Polozemnice byly stavěny jako
zemní sídlo pro 10 až 15 obyvatel (do roku 1290).
V průběhu hospodářských změn se u nás mezi lety
1290 až 1310 začalo stavět trvalé obytné stavení jak
pro lidi, tak pro dobytek. Stavební postup polozemnice byl následující. Vykopala se jáma asi 6x10 metrů
o hloubce půl metru. Vrchní ornice se dala stranou
na nadvýšení pro odtok vody, jílová půda se rozmísila s plevami a z vnitřní strany se upěchovala
hlína s prokládanou slámou do výšky asi jeden metr
a síly 40 až 60 cm. Tak se vytvoříla zeď, která se postupně vysušila a z vnitřní strany vypálila. Na takto provedené základy byly položeny trámy (pozednice), pak dány krokve a příčně kulatina, na kterou se vázaly slaměné došky
(pokračování na str. 3)

Knihovna & Šenovské muzeum
zve na derniéru výstavy
Šlechtická sídla
aneb výstava
k 90. výročí
zbourání
Šenovského
zámku

l Přednáška – Mgr. Jaromír Polášek
l Jedinečná možnost prohlédnout si knihu

ze zámecké knihovny na zámku v Šenově

l Kdy? 25. října 2017 v 17 hod.
l Kde? Stará škola v Šenově
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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

2. 9. – Na odstavený bagr v
nezvyklém místě poblíž lesa upozornil hlídku městské policie
místní občan. Následnou kontrolou bylo zjištěno, že se jedná o
odcizený pracovní stroj z nedaleké firmy, která nahlásila jeho
krádež předešlý den. O získání
co největšího počtu stop vedoucích k pachateli trestného činu
se starali policejní technici.
3. 9. – Od oznámené krádeže
materiálu ze zahrady po zadržení pachatele uplynulo jen několik málo minut. Na základě získaných informací byl zasahující
hlídkou v části Vráclav zjištěn
muž odpovídající popisu. S částí
lupu, který měl podezřelý u sebe,
svůj čin ani nezapíral. Za opakované skutky hrozí pachateli vyšší trest. Již dříve byl totiž strážníky přistižen při jiné krádeži.
10., 13., 21. 9. – Hned třikrát
v tomto měsíci zasahovali místní hasiči při odklizení spadlého
stromu z komunikace. Do odstranění následků události, při
které byly mj. poškozeny i dráty
veřejného osvětlení, byl provoz
usměrňován strážníky.
19. 9. – Ke rvačce několika
osob vyjížděli strážníci spolu s
policisty. Přestože byl jeden z aktérů neustále podrážděný a choval se místy agresivně, podařilo
se celou situaci zklidnit. Z důvodu pozitivního testu na alkohol
musel být však muž převezen
nejdříve k vystřízlivění, až pak
bude moci své chování vysvětlit.
21. 9. – O rostliny, které se
běžně na zahrádce nepěstují, přišel muž z části Šutrovina. Neznámý pachatel nejenže sklidil
úrodu, ale taktéž poškodil plot
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du se případem nyní zabývá policie.
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

Z činnosti samosprávy
65. schůze rady města dne 5. 9. 2017 mimo jiné:
– vzala na vědomí Výroční zprávu Základní umělecké školy
Viléma Wünsche za školní rok 2016/2017
– schválila časový harmonogram projednávání rozpočtu města
na rok 2018 a metodiku tvorby rozpočtu na rok 2018
– schválila rozpočtová opatření č. 35 – 36/2017
– schválila aktualizovaný pořadník žadatelů na umístění do
DPS, platný od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018
– jmenovala za zřizovatele pro období 2017 – 2020 členy Školské rady při ZŠ Šenov (Ing. Ševčík, Ing. Nováková, Ing. Preinová)
– rozhodla o schválení příspěvku na dopravu pro občany nad
70 let s trvalým pobytem na území města Šenov ve výši 400 Kč
na osobu a rok, s účinností od 1. 1. 2018.
66. schůze rady města dne 19. 9. 2017 mimo jiné:
– schválila rozpočtové opatření č. 37/2017
– schválila Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 142/2017 na veřejnou zakázku „MŠ Šenov – zajištění úspory energií, MŠ Lapačka“
mezi městem Šenov a společností INTOZA s.r.o.
– rozhodla na základě „Protokolu z jednání hodnotící komise“ na veřejnou zakázku „Revitalizace Zámeckého parku Šenov“
o výběru nejvhodnější nabídky podané firmou Arbored – Radim Vojtko, se sídlem Měrkovice, Kozlovice za nabídkovou cenu
665 379 Kč vč. DPH a o pořadí dalších účastníků a dále o uzavření smlouvy o dílo.
22. zasedání zastupitelstva města dne 19. 9. 2017 mimo jiné:
– vzalo na vědomí zprávu komise dopravní, komise rozvoje
města a investic a komise životního prostředí
– vzalo na vědomí a schválilo návrh inovací odpadového hospodářství města Šenov předložený společností ASHPA oběhová
hospodářství, s.r.o., vč. postupné realizace opatření
– schválilo závazné ukazatele rozpočtu na rok 2018
– schválilo pořízení náhrady za havarovanou CAS 32 T 815,
dle předloženého návrhu financování a ekologickou likvidaci havarovaného vozidla, vč. odhlášení z registru motorových vozidel
– rozhodlo o přijetí daru – nemovité věci do vlastnictví města
Šenov, a to pozemku p.č. 2937, o výměře 4287 m2, od dárce Sportovní klub Šenov, z.s. (hřiště DTJ), za podmínek ve smlouvě sjednaných a uzavřít darovací smlouvu
– schválilo uzavření smlouvy o užívání pozemku p.č. 2937
nebo části pozemku p.č. 37/1 (hřiště za 2. pavilonem ZŠ) uzavřené mezi Sportovním klubem Šenov, z.s., městem Šenov a ZŠ
Šenov.
tajem.
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Listování šenovskými kronikami minulého století

(pokračování ze str. 1)
o síle 20 až 25 cm. K vytápění sloužilo otevřené ohniště postavené z hlíny nebo kamení. Topilo se jen dřevem. Nad topeništěm byl komínový náběh k odvádění
kouře. Zimní život všech obyvatel domu se odbýval
okolo pece, ze které šlo teplo a světlo. Částečné osvětlení bylo provedeno z kůže ve střeše. Pro dobytek byly
podobné stavby, ale jednodušší, neboť na zimu byl
jen záchovný stav dobytka pro nedostatek krmiva.
… Dřevěnice – Příchodem dalších obyvatel a změnou
jejich hospodářského života v letech 1290 – 1310, kdy
jedné rodině byla dána do užívání trvalá výměra
půdy, byl sedlák nucen žít na místě tohoto přídělu.
Z těchto důvodů se začaly stavět trvalá stavení (dřevěnice) poblíž potoků nebo jiných vodních zdrojů.“
Tuto kapitolu v knize doprovází zajímavé nákre-

Komunální odpad 2017
Samostatně přistavované
kontejnery (VOK)
ŘÍJEN: 5. až 6. – Vráclavská
x Na Farském, U Školky, Na
Šimšce
LISTOPAD: 9. až 10. – Pod
Křižovatkou, křiž. V Družstvu x
Březová, Okružní
Sběrné místo komunálních
odpadů
ul. Na Sedlácích
Otevírací doba říjen 2017
Po, St, Pá: 14.00 – 17.45 hod.;
So: 9.00 – 12.00 hod. O státních
svátcích je sběrné místo uzavřeno.
Údržba zeleně podél
komunikací a chodníků
Obracíme se s žádostí na
vlastníky stromů a keřů rostoucích podél komunikací (příp.
chodníků), aby provedli jejich
ořez tam, kde již zasahují do
průjezdních profilů komunikací,
do rozhledových poměrů komunikací nebo zakrývají dopravní
značky.
Provedením těchto
prací přispějete ke zvýšení bezpečnosti
při provozu
na komunikacích
i chodnících.
Děkujeme.

sy, jak vypadalo stavení podruha či chalupníka (viz
obrázek), ale v celé knize najdete také spoustu jiných
nákresů, fotografií a hlavně zajímavostí. Dočtete se
nejen o Horních Datyních a jejich obyvatelích, ale
také o okolních vesnicích i o našem Šenově. Nemáme
dost místa, abychom vyjmenovali vše, co v kronice
najdete, ale pokud vás povídání zaujalo, není nic jednoduššího, než si knihu k nám do šenovské knihovny
přijít vypůjčit.
Víte, milí čtenáři, co je na kronikách, o kterých
si letos povídáme, nejbáječnější? Podle mého to, že
je psali úplně obyčejní lidé, žádní vzdělanci či spisovatelé a přesto jsou to neskutečně zajímavé a cenné
informace o životě našich předků.
Krásný měsíc říjen Vám ze Staré školy přeje Simona Slavíková.

Senior klub Šenov

I když do konce roku uplyne nějaký čas, ráda bych vás informovala
o činnosti našeho klubu. Scházíme
se jako doposud každý měsíc, členové jsou vždy informováni o akcích,
které budou v krátké době – gratulujeme k narozeninám, vzpomínáme
na ty, kteří zemřeli a vítáme mezi
nás nové členy, letos jich bylo 5.
Asociace poraden České republiky nám uskutečnila přednášku na
téma „dluhové problematiky seniorů“ včetně dalších informací pro seniory.
V únoru jsme společně navštívili
ostravské muzeum, kde jsme si prohlédli Výstavu světových korun.
V březnu to byla prohlídka ve výrobně Marlenky.
V červnu jsme vyjeli do Starého
Města u Uherského Hradiště, kde
byla prohlídka KOVO ZOO a Památníku Velké Moravy.
Teď, v měsíci září, jsme byli na
týdenní společné dovolené v Penzionu Vinium v Rožnově pod Radhoštěm-Paseky. Počasí nám přálo, byl
uskutečněn zájezd do města Rožnova, účastníci měli na výběr prohlídku města, muzea nebo skanzenu,
každý dle své volby, autobus nás
pak odvezl zpět k penzionu.
Jedno odpoledne bylo věnováno
společnému oddychu, manželé Emil
a Irena Krmaškovi se Zuzkou Žebrákovou za námi přijeli s harmonikou,
písničkami a spoustou vtipů, došlo i
na tanec.
V průběhu roku se zúčastňujeme
setkání Klubů důchodců Horních

Bludovic, Bruzovic, Kaňovic, Lučiny, Sedlišť, Soběšovic a Václavovic,
většinu setkání máme za sebou, dvě
setkání nás čekají v měsíci říjnu a
listopadu.
Zástupci výše uvedených klubů
pak rádi přijdou mezi nás. Tak tomu
bylo i 20. září na Lapačce. Na tomto
setkání i letos vystoupili žáci naší
školy pod vedením p. učitele Martina Stoláře. Vystoupení se líbilo,
jemu i žákům děkujeme. Pro dobrou náladu nám hrál Pepa Muras se
svým kolegou.
V závěru mého povídání chci poděkovat Městskému úřadu Šenov,
p. Radimu Zalejskému a jeho spolupracovníkům z Restaurace Lapačka,
paní Martině Andrisové – potraviny
Lapačka, paní Irmě Sládkové – květinářství, Pneuservisu Karas a Tiskárně Harok, pomohli nám.
Za Senior klub Emilie Daxnerová
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pátek 8. prosince 2017 v 18.00 hodin
v sále restaurace Horakůvka
Vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč
Předprodej vstupenek od 16. 10. 2017: podatelna Městského úřadu v Šenově, v den představení doprodej
na místě (omezený počet míst) – sál bude otevřen od 17.30 hodin
4 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 10/2017
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Společenská rubrika
KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
V měsíci říjnu 2017 oslaví významná životní jubilea
tito šenovští občané
BEDNÁŘOVÁ BOŽENA
BLAŽEK JAN
BUDINOVÁ DAGMAR
DOBEŠ FRANTIŠEK
FAJKOŠ JAROMÍR
FALDYNA VÁCLAV
GROCHOL JIŘÍ
HAVLÍKOVÁ MARIE
CHAMRADOVÁ BOŽENA
JASIOKOVÁ FRANTIŠKA
KROČKOVÁ MARIE
LIPINA SVATOPLUK
LIPINOVÁ LUDMILA
MILATOVÁ MARCELA
OTYPKOVÁ ZDENKA
PŘÍVAROVÁ MAGDA
REVENDOVÁ MARIE
RYŠKOVÁ DANUŠE
SKLENÁŘOVÁ CECILIE
SLONKA OTO
SVOBODA ZDENĚK
TORAL JOSEF
TYMČÍKOVÁ MÁRIA
URBANEC JAROMÍR
VÁCLAVEK FRANTIŠEK
VRBOVÁ ZDEŇKA
K Vašemu významnému 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 25. dne daného měsíce, kdy dochází k uzávěrce Oběžníku.
(SO / T. Klimasová)

Evidence obyvatel
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA
René Macečková, Kristián Grygerek,
Natálie Michalcová, Tereza Čížová,
Charlotte Hana Jaschke,
Kristína Kateřina Kovalčíková, Ondřej Pelíšek,
Tereza Vellechová, Dita Zielezniková,
Jakub Cwik, Marek Domagala
K narození děťátka srdečně blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE
Zuzana Wimmerová, Bohumil Kubina
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou
soustrast.
T. Klimasová / SO

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 volných termínech
podá zájemcům (nebo jejich rodinným příslušníkům)
matrikářka městského úřadu.
T. Klimasová / SO

Dne 31. října 2017 vzpomeneme
1. výročí úmrtí pana

Antonína Těleckého
S láskou vzpomínají
manželka Marie, dcera Táňa a syn Libor
s rodinami
Jediné srdce na světě jsme měli,
jež dovedlo nás milovat.
Kdybychom láskou vzbudit je chtěli,
neozve se nám vícekrát.
Umlklo, utichlo, šlo již spát.

Dne 9. 10. 2017 vzpomeneme
1. smutné výročí úmrtí pana

Františka Šebesty
ze Šenova.

S láskou vzpomíná
manželka Hildegarda s celou rodinou

Děkujeme příbuzným, sousedům, přátelům
a známým za účast na pohřbu pana

Bohumila Kubiny
i za květinové dary a projevy účasti.
Zarmoucená rodina

Spoleèenská rubrika pro vás
Do ní mùete pøinášet blahopøání, podìkování,
oznámení nebo vzpomínku na své blízké.
Pro velikost rámeèku 8,5 x 3 cm jsou stanoveny
ceny: 1 foto + text 150 Kè, 2 fota s textem 180 Kè,
pouze text bez foto 100 Kè. Uzávìrka pøíspìvku je
stejná jako pro inzerci, tj. 25. dne v mìsíci,
na správním odboru – podatelna.
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Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky
konané ve dnech 20. a 21. října 2017
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky
Starosta města Šenov dle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskuteční:
dne 20. října 2017 od 14.00 – 22.00 hodin a
dne 21. října 2017 od 08.00 – 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro okrsky č. 1, 2, 3 a 4 jsou místnosti pro hlasování umístěné v Základní škole Šenov, Radniční náměstí 1040, I. pavilon.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem ČR).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
Ing. Jan Blažek, starosta
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Volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl prezidentem republiky vyhlášen na pátek 20. října a sobotu 21. října 2017.

zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR,
Středočeský kraj krajem, kterému budou podřazeny
všechny zvláštní stálé volební okrsky v zahraničí.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

VOLBY V NEMOCNICI
NEBO OBDOBNÉM ZAŘÍZENÍ

Ode dne vyhlášení voleb, tj. od 2. května 2017, může
volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené
voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka
5. 10. 2017.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu, a to:
l OSOBNĚ u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 16.00 hod. středy
18. 10. 2017) nebo
l PODÁNÍM doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu, tj. do 16.00 hod.
pátku 13. 10. 2017); toto podání musí být v listinné podobě (ŽÁDOST O VOLIČSKÝ PRŮKAZ: www.
mesto-senov.cz – odkaz formuláře – správní odbor)
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče1) nebo
v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky.
Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí (www.
mesto-senov.cz – odkaz formuláře – správní odbor)
s ověřeným podpisem voliče1) žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Právo hlasovat na voličský průkaz může při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve
dnech voleb volič uplatnit v kterémkoliv volebním
okrsku.

VOLBY V ZAHRANIČÍ
Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky je možno hlasovat i v zahraničí na
příslušných zastupitelských úřadech. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra.
Státní volební komise na svém 141. jednání dne
5. května 2017 určila losem podle § 8 odst. 2 písm. i)

Pokud se volič ve dnech voleb bude nacházet v nemocnici nebo podobném zdravotnickém či sociálním
zařízení, má možnost nechat se zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného příslušným úřadem
(správce příslušného zařízení musí údaje voličů předat úřadu do 13. 10. 2017 do 14.00 hod.)
V případě krátkodobé hospitalizace nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve dnech voleb bude
nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), se jeví
jako nejvhodnější řešení – vyřízení voličského průkazu, na který volič může volit v jakékoliv volební místnosti na území České republiky. V případě, že si volič vyřídil voličský průkaz a ve dnech voleb nakonec
bude v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém
zařízení, může na tento voličský průkaz v této nemocnici nebo v tomto obdobném zdravotnickém zařízení
hlasovat.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Tyto požadavky může ohlašovat osobně nebo telefonicky na telefonním čísle 596 805 941.
Veškeré informace k volbám jsou k dispozici na
webových stránkách ministerstva vnitra: www.mvcr.
cz – odkaz informační servis – volby.
Osoba zodpovědná za organizaci a průběh voleb:
Ing. Blažena Preinová, tel.: 596 805 941.
Preinová/SO
Podle ust. § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004
Sb., o správních poplatcích je tento úkon (ověření
podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek.
1)

Kam za kulturou, zábavou a sportem
ŠENOV – Knihovna & Šenovské muzeum
Otevírací doba: Po 8.00 – 12.00 hod. a 13.00 – 17.00
hod.; Út, Čt, Pá 13.00 – 17.00 hod.; So 8.00 – 11.00
hod.
HAVÍŘOV – KD Leoše Janáčka
8. říjen 2017 v 19.00 hod. – VANDROVALI HUDCI –
Jiří Pavlica a Hradišťan & Vlasta Redl s kapelou
KD Radost
12. říjen 2017 v 19.00 hod. – Mezinárodní varhanní

festival VOX ORGANI 2017 – Sander van den Houten a Liselotte Rokyta
KD Petra Bezruče
25. říjen 2017 v 19.00 hod. – Maria Goos: FUK! – Divadlo pod Palmovkou
OSTRAVA – Slezskoostravský hrad
7. a 8. říjen 2017 – Hradní hodokvas
SO / I. Sommerlíková
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Letní aktivity šachistů
V letních měsících, kdy většinu
z nás to táhne k vodě a do přírody, vášniví šachisté usedají za
šachovnice. Mnohé oddíly pořádají
šachové turnaje. Pozadu nezůstal
ani náš Šachový klub Šenov, který uspořádal v sále restaurace Na
Lapačce s podporou majitele restaurace pana Zalejského a firem
Knihcentrum a Sportplex FM již
8. ročník desetidílného seriálu letních turnajů v rapid šachu Grand
Prix Šenov. Od července do poloviny září se každou středu šachisté
utkávali v devítikolovém turnaji,
kde se započítaly nejlepší výsledky
ze sedmi turnajů. Účast předčila
očekávání, alespoň jednou si našlo cestu do hracího sálu 46 hráčů
všech věkových kategorií z okresů
Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek
a Nový Jičín, z nich 18 hráčů pak
odehrálo minimálně 7 turnajů.
O celkovém prvenství rozhodl
nakonec až poslední turnaj. Vítězem GP Šenov se stal obhájce
prvenství Jan Didi z TJ Ostrava,
před oddílovým kolegou Ladislavem Kopcem starším a třetím Petrem Bulavou z Baníku Havířov.
Čtvrtý skončil šenovský občan mistr FIDE Václav Pacl ze Slovanu
Havířov před hráči našeho klubu
– pátým Jarmilem Kotlářem a šestým Petrem Čížkem. Z dalších domácích hráčů skončil na 9. místě
Marek Kozelský a na 10. místě ředitel turnaje Ivan Nešpor. V druhé
desítce celkového pořadí figurují
ještě Nikolaj Petrov, Lumír Broskevič a Martin Schoffer. Cenné
zkušenosti získali naši nejmladší
členové, kteří se turnajů hojně zúčastňovali.
Z výsledků hráčů ŠK Šenov na
turnajích v okolí dosáhl nejvýraznějšího úspěchu náš nejsilnější
hráč Stanislav Kolář 5. místem v
silně obsazeném turnaji Open Karviná. Neméně skvělého výsledku
dosáhl Standa také na Mistrovství
ČR, které se konalo v Ostravě v
rámci turnaje Ostravský koník,
kde v konkurenci hráčů, jako jsou
velmistři Navara, Hráček, Stoček
atd., obsadil 37. místo a stal se
nejlepším hráčem ČR ve své kategorii. Na tomtéž turnaji ve skupině Open „B“ Marek Kozelský obsa8 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 10/2017

dil vynikající 2. místo a byl nejlepší z českých hráčů.
Věříme, že se forma našich
hráčů z individuálních turnajů
projeví v mistrovských soutěžích
družstev, které započnou již v říjnu. Náš klub bude reprezentovat
pět družstev. Družstvo „A“ se až
po výhře v posledním kole udrželo v Krajském přeboru. V silnější
sestavě v čele s novou posilou mezinárodním mistrem Sergejem Berezjukem a tradiční posilou Pavlem Podlesným by v něm nemělo
hrát druhé housle. Družstvo „B“
bude působit v Krajské soutěži a

má na to umístit se v horní polovině tabulky, podobně jako „céčko“
v Městském přeboru Ostravy. V
Městské soutěži Ostrava nastoupí
dvě družstva. „Déčko“ je sestavené
ze zkušených a ostřílených hráčů
a v „éčku“ bude bojovat šenovská
mládež. Přejme všem našim družstvům mnoho úspěchů v sezoně
2017–2018.
Více informací, výsledky soutěží, turnajů a fotogalerii, najdete na
webových stránkách oddílu http://
www.sk-senov.szm.com.
Ing. Miroslav Kozel,
předseda klubu

Dotační prostředky
pro rozvoj našeho území
Místní akční skupina Slezská brána
v srpnu splnila poslední podmínky ze strany nadřízených orgánů a na základě schváleného strategického plánu rozvoje území
připravuje první výzvy k předkládání žádostí o dotaci. Výzvy nebudou určeny jen
místním samosprávám, ale také spolkům,
podnikatelským subjektům, školám, neziskovým organizacím, zemědělcům a dalším.
Na projektové žádosti žadatelů o dotaci budou vyhlášeny
výzvy, např. v oblasti vzdělávání, cykloturistiky, sociálního
podnikání, stavby chodníků, skladování, zemědělské prvovýroby, sociálního bydlení, pro-rodinných opatření, podpory
místní produkce, sociální služby, cestovního ruchu a další.
MAS Slezská brána má na podporu těchto projektů schváleno více než 60 mil. korun. V přípravném období se MAS
zaměřila na podporu školských zařízení. Možnosti využilo
všech 13 základních a mateřských škol v území Slezské brány, které získaly celkem přes 10 mil. korun (od 0,5 do 2 mil.
Kč na subjekt). Mateřské školy většinou využily možnosti zaměstnání chůvy pro dvouleté děti, základní školy pak využily
převážně možnosti vzdělávání pedagogů.
Schválené výzvy budeme zveřejňovat pro žadatele v obcích
a městech v území MAS Slezské brány v oficiálním informačním systému a také na webu MAS (http://masslezskabrana.
cz), kde budou zveřejněny také termíny pro příjem žádostí
o dotaci podle jednotlivých výzev, náležitosti žádostí a veškeré další informace pro žadatele.
Mgr. David Novák, ředitel MAS Slezská brána

Život ve městě / Kultura

Co je nového v mateřské škole
Mateřská škola Lipová má nový kabátek.
Konečně byly dokončeny práce na rekonstrukci
a na školku už je pěkný pohled.
Dětem se školka líbí a tak ji vymodelovaly
společně s ostatními budovami našeho města.
Tento projekt o Šenově bychom ještě rádi rozšířili a ukázali ostatním, protože naše děti mají
dobré povědomí o svém okolí a o městě, ve kterém vyrůstají.

Teď se už budeme těšit, až bude dokončena
rekonstrukce i na druhé školičce na Lapačce. Ta
bude hotova v příštím kalendářním roce.
Chtěla bych moc poděkovat všem svým zaměstnancům za ochotu a obrovský kus práce,
kterou všichni dělali nad rámec svých povinností, dále také zaměstnancům MěPOSu s panem
ředitelem Jasanským, paní Dedkové se svou
firmou a našim dobrovolným hasičům. Všichni
nám moc pomohli a patří jim veliký dík.
M. Michálková, ředitelka MŠ
Zateplení obou budov mateřských škol – Lipová i Lapačka – bude spolufinancováno v rámci
39. výzvy Operačního programu Životní prostředí 2014-2020. Dotace bude činit 40 % ze způsobilých nákladů na snížení energetické náročnosti
budov (tj. zateplení + vzduchotechnika). Veškeré
další náklady jsou financovány z rozpočtu města
Šenov.
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Skauti a skautky Šenov informují
do 5. třídy) probíhají v pátky od 15.30 do 17.15 hod.
Skautky (dívky od 6. do 9. třídy) mají schůzky v čase
od 17.30 do 19.20 hod.
Školní rok ve čtvrtém oddíle
Během zářijových oddílových schůzek jsme se
rozhodli, že se letos vydáme na cestu kolem světa
a každý měsíc navštívíme nějakou zemi. Nevím jak
vy, ale my neznáme lepší způsob, jak procestovat
svět, než letět horkovzdušným balónem! Tak jsme si
každý takový balón vyrobili a teď už jen čekáme, kam
nás vítr zavane.
Za čtvrtý skautský oddíl Šenov Pipi
Elmano na začátku roku
Pravidelně se každý pátek setkáváme ve Staré
škole. Schůzky světlušek (dívky od předškolního věku

PALAS DANCE – Mezinárodní taneční škola
pro děti, mládež, dospělé
Zdařilé léto jsme ukončili na konci srpna mezinárodním tanečním soustředěním v Havířově a stejně úspěšnou soutěží Palas dance cup 2017. Poslední týden v srpnu jsme na sobě pracovali každý den
minimálně 6 až 8 hodin denně, abychom byli dobře
připraveni na novou taneční sezónu. V listopadu nás
čeká mezinárodní soutěž break dance a hip hop v Havířově a v dubnu opět reprezentujeme naše město a
republiku na Ukrajině ve Lvově. Samozřejmě mezi
tím máme spoustu koncertů, tanečních vystoupení a
work shopů.
Zveme vás do našich klubů a kurzů. Pro děti
máme otevřen každé úterý a čtvrtek od 16.00 hod.
klub rekreačního tance a pro zájemce o soutěžní
tanec přípravku každé úterý a čtvrtek od 16.00 do

PODĚKOVÁNÍ

Naše Základní kynologická organizace Šenov
děkuje touto formou všem našim sponzorům, kteří nám přispěli na zvelebení areálu a jejich prostor formou dotací a grantů.
Jde především o grant skupiny ČEZ
na elektroinstalaci v budově klubovny, grant firmy Arcelor Mittal na revitalizaci Unimo buňky v areálu ZKO a o dotaci Městského úřadu v Šenově, kdy
díky ní jsme uspořádali Šenovský pohár.
V neposlední řadě přispěl rovněž i Městský
obvod Radvanice a Bartovice peněžní část10 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 10/2017

18.00 hod. s výukou disco dance, hip hop, show dance
a latiny.
Pro dospělé a mládež je otevřen klub sólového
kondičního tance každé úterý od 18.00 hod. s výukou
latiny, popu, diska a dalších stylů.
Klub párových tanců pro dospělé a mládež je otevřen celoročně každé úterý od 19.00 a čtvrtek od
18.00 hod. s výukou latiny, standardu a speciálních
párových tanců. Jelikož se blíží plesová sezóna, využijte možnost individuálních lekcí a možnost objednávky svých tanečních kurzů. Těšíme se na vás v sezóně 2017 / 18.
Předseda spolku Josef Macura.
Tel.: 702 914 717, www.tspalas.com,
f: Palas dance.

kou na velmi populární akci Šenovská Tlapka.
Všechny akce, které jsme uspořádali, by bez
těchto podpor nevznikly a netěšily tak i širokou
veřejnost všech věkových skupin. Ještě jednou
děkujeme.
Jindřiška Ondroušková, jednatelka ZKO Šenov

MěÚ informuje / Inzerce

Kotlíkové dotace – stále je možno se přihlásit
Přes počáteční mimořádný zájem o kotlíkové dotace, dne 5. 9. 2017 v době přijímání žádostí, stále existuje možnost
požádat o dotaci. V současné době podalo žádost na kraj asi 5700 zájemců. To znamená, že ještě přibližně 3300 žádostí
může být přijato. Proto vyzýváme další potenciální zájemce z řad obyvatel Šenova, aby využili možná poslední možnosti
výměny starého kotle za ekologický s minimálními vlastními náklady. Připomínáme, že se prozatím jedná o poslední výzvu, a že od 1. 9. 2022 nebude již povoleno provozování starých kotlů 1. a 2. třídy. Na ministerstvu životního prostředí
se připravuje zavedení tzv. ekologické daně pro ty, kteří budou topit v nevyhovujících kotlích.
Využijte, prosím, této možnosti jednak k úspoře vlastních finančních prostředků na pořízení nového ekologického
kotle a také k ochraně našeho životního prostředí. Podmínky k vypsání žádosti o dotaci jsou uvedeny na internetových
stránkách města v rubrice Kotlíkové dotace, nebo se obraťte s dotazem na Radnici. Rádi poskytneme informaci.
Ing. Antonín Ševčík, místostarosta

TAXI ŠENOV
Přeček – NONSTOP – Tel.: 602 520 000

Penzion u Krtečka
Tel.: 739 067 788

KARIBSKÉ TANCE
PRO JEDNOTLIVCE
PRO ZÁČÍNAJÍCÍ
OD 24. 10. 2017 KAŽDÉ ÚTERÝ OD 18.00 hod.
GYMN. SÁL ZŠ ŠENOV

salsa, chacha, merenque,
bachata, samba
9 LEKCÍ = 810 Kč/OSOBA
přihlášení na: 776 180 447, info@tanecvsenove.cz
více na www.tanecvsenove.cz

Pronajmu krytou halu 300 m2, výška 6 m
s pozemkem 1 500 m2 ve Václavovicích. Tel.:
775 538 000.

Rekonstrukce bytů a domů
od návrhu až po realizaci.
Děláme: vodu, odpady, elektroinstalaci, obklady, dlažby, podlahy, plovoucí podlahy, omítky,
sádrokartony, malování, stolařské práce –
kuchyňské linky, nábytek a další práce.
Tel.: 777 560 350, e-mail: ZDENEK.KOLAR777@seznam.cz

ZNALECKÉ POSUDKY
pro veškeré převody nemovitostí, pozůstalostní řízení,
tržní ocenění bytů a nemovitostí, přiznání k dani
z převodu nemovitostí Vám vypracuje

MARIE KRUŠINOVÁ
znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny
a odhady nemovitostí.
U Společenského domu 3/1042, Vratimov
tel. 596 732 520, 603 530 963; marie.krusinova@volny.cz

Prodám stavební pozemek v Šenově.
Klidné místo s dobrou dopravní dostupností
– ulice K Potoku.
Inženýrské sítě a přístup na pozemek
vyřešen.
Více informací na telefonu 724 322 575.
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Vítání prvňáků
V pondělí 4. září 2017 se v prostoru velké tělocvičny sešli noví prvňáčci. Téměř sedmdesát dětských
tváří, některých ustrašených, jiných plných očekávání, přivítali vedle paní ředitelky, pana starosty a
dalších členů zastupitelstva také jejich o rok starší
spolužáci s krátkým představením. Na závěr předvedli žáci devátého ročníku své hudební vystoupení.

Popřejme novým žáčkům, aby následujících devět let bylo vyplněno spokojeností,
radostí z nabytých vědomostí a dovedností
a také spoustou nově
navázaných
přátelství.
Mgr. Miroslav Bolek

Exkurze do anglického Plymouthu 8. – 15. září 2017
V pátek 15. září večer jsme se vrátili ze sedmidenního zájezdu do Velké Británie. Unaveni, ale plni
dojmů a zážitků. Poprvé jsme zažili pravé anglické
počasí, kdy se v krátkých intervalech střídal déšť,

vítr i slunce. Nám to však vůbec nevadilo. Užívali
jsme si přímořského ovzduší, písečné pláže, krásné
vyhlídky na skalnatých útesech na Tintagel Castle,
St Michael’s Mount i Spinnaker Tower. V Brightonu
jsme v Sea Life Centre viděli nad sebou plavat žraloky, rejnoky i želvy, pozorovali jsme mořskou faunu
a navštívili jsme Royal Pavilion. V Plymouth jsme
prošli přístavem až k majáku. V Portsmouth, městě
královské námořní základny, jsme prozkoumali námořní muzeum i loď HMS Victory.
Samozřejmě k tomu patřilo i nezbytné nakupování v Primarku i dalších obchodech.
Zážitků bylo opravdu hodně. Někteří navázali
nová přátelství mezi sebou, v rodinách i ve škole.
Helena Sumarová, Karla Polášková,
Lenka Fukalová
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