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Sport

Šenovský JARMARK 2018
Ohlédnutí za šenovským jarmarkem: spousta lidí, zajímavý program a široká nabídka
služeb pro návštěvníky. Tak by se dal charakterizovat letošní jarmark. Zahájení vlastního
kulturního programu předcházelo slavnostní uvedení do provozu nové hasičské cisterny Tatra 815 zakoupené z prostředků města.
Slavnostního aktu se zúčastnil starosta města Ing. Blažek, velitel výjezdové jednotky
Ing. Tesař včetně všech členů výjezdové jednotky města. Ze širokého okolí byly přítomny
jednotky dobrovolných hasičů se svými hasičskými sou-časně provozovanými tak i historickými vozidly.
Odpolední program byl vhodně sestaven, za což děkujeme pořadatelské agentuře Rascals Agency. Nezklamaly ani pouťové atrakce
firmy Lagron.
Díky sponzorským darům od
firem METRANS a.s., MORAVIA WOOD s.r.o., RPS CZECH
s.r.o., FOXEL elektro s.r.o.,
Hellstein spol. s r.o., Autoset Centrum s.r.o. a CYKLO SERVIS., jsme přispěli
(pokračování na str. 14)
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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

3. 9. – Ve dvou případech museli strážnici odchytávat volně
pobíhajícího koně, kterému se
nejspíš v ohradě přestalo líbit, a
vydal se na procházku po Šenově.
Na svobodu mu pomohla jeho spolubydlící – koza.

Pro podezření na zranění a udávané zdravotní potíže, byla přivolána
RZS. Mladý muž byl převezen do
nemocnice k dalšímu pozorování.
Skutečnost šetří Policie ČR.
20. 9. – Uhýbací manévr z důvodu uhynulého zvířete na vozovce skončil pro řidiče a jeho osádku
celkem nešťastně. Vozidlo se dostalo do smyku a přistálo v poli
na střeše. Při nehodě nebyl nikdo
zraněn. Na místě zasahovali hasiči, policisté a kafilérie.
22. 9. – Domů to již nezvládl
muž, který na místní akci připíjel
na zdraví více, než mohl snést. Z
příkopu, kde hodlal přenocovat, si

ho po upozornění občanů převzala
městská policie.

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

Oprava místních komunikací
V následujících týdnech proběhne oprava místních komunikací ul. Ve Strži,
Za Pomníkem, Na Výsluní, Nad Dolinou, Úzká, Osadní. Práce budou probíhat
postupně v jednotlivých ulicích. V rámci úprav bude opraven nejen povrch, ale
také hloubková sanace podloží vozovky, proto prosíme, dodržujte dopravní značení při provádění prací.
Frézování vozovky
27. 9. – 3. 10. 2018
Sanace podkladu
2. 10. – 9. 10. 2018
Asfaltování povrchu
8. 10. – 12. 10. 2018
Následně budou prováděny dokončovací práce.
odb. investic, MH a dopravy/ Tomáš Král

Činnost samosprávy

8. 9. – Policisté šetří tragickou
nehodu na železnici poblíž zastávky Šenov. Zatím z neznámých příčin došlo ke sražení muže vlakem.
11. 9. – Pro nebezpečí požáru
a možné zranění osoby byly přivolány složky IZS k bytovému domu
v části Podlesí. Naštěstí šlo jen o
zapomenutý oběd na plotně. Majitelka mezitím venčila psa.
16. 9. – Až za pomoci hasičů
byla vyproštěna osoba, která uvízla v rybníku, kde strávila poměrně
dlouhou dobu. Chladná voda udělala své, muž musel být převezen
do nemocnice k následné hospitalizaci.
20. 9. – Konzumace alkoholu
vyvrcholila mezi kamarády fyzickým napadením jednoho z nich.
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88. schůze rady města dne 4. 9. 2018 mimo jiné:
– vzala na vědomí plnění rozpočtu města k 30. 6. 2018 a plnění příjmů ze sdílených
daní a daně z nemovitých věcí za měsíce 1 – 8/2018
– schválila aktualizovaný pořadník žadatelů na umístění do Domu s pečovatelskou
službou v Šenově, platný na období od 1. 10. 2018 do 30. 9. 2019
– schválila rozpočtové opatření č. 26 – 27, 30 – 31/2018
– schválila časový harmonogram projednávání rozpočtu města na rok 2019 a metodiku tvorby návrhu rozpočtu na rok 2019
– souhlasila se zněním a uzavřením smlouvy o poskytnutí finančních prostředků
z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2018 na akci „Chodník podél
ul. Václavovická – SO 101 – úsek ČD – Volenská“
89. schůze rady města dne 10. 9. 2018 mimo jiné:
– vzala na vědomí pořízení movitého majetku tj. samojízdné sekačky s mulčovací hlavou pro zabezpečení plnění úkolů organizace MěPOS, příspěvková organizace,
z jejího fondu investic
– schválila Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na veřejnou zakázku „MŠ Šenov – zajištění
úspory energií, MŠ Lapačka“ mezi městem Šenov a společností INTOZA s.r.o.
28. zasedání zastupitelstva města dne 18. 9. 2018 mimo jiné:
– vzalo na vědomí zprávu o činnosti rady města, zprávu komise pro občanské záležitosti, zprávu komise sociální a volnočasové, komise kulturní, komise životního prostředí, komise rozvoje města a investic a komise dopravní
– vzalo na vědomí návrhy na ocenění občanů a spolků a schválilo ocenění při příležitosti oslav 100. výročí vzniku Československa a 20. výročí jmenování Šenova městem
– schválilo rozpočtové opatření č. 28 – 29/2018
– určilo závazné ukazatele rozpočtu na rok 2019
– rozhodlo o přijetí daru do majetku města – pozemku p.č. 2354/1, ost. plocha / jiná
plocha, o výměře 42 653 m2, v k.ú. Šenov u Ostravy, z vlastnictví ČR a z práva hospodařit pro DIAMO, státní podnik
90. schůze rady města dne 25. 9. 2018 mimo jiné:
– vzala na vědomí zprávu Základní školy Šenov, p.o.
– zrušila kulturní, sociální a volnočasovou, dopravní komisi, dále komisi rozvoje
města a investic, bezpečnosti a životního prostředí a odvolala z funkcí jejich předsedy,
členy a zapisovatelky, a to vše ke dni 30. 9. 2018
– schválila rozpočtové opatření č. 32 – 33/2018			
tajem.
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Volby do Zastupitelstva města Šenov
konané ve dnech 5. a 6. října 2018
OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Šenov
Starosta města Šenov dle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volby do Zastupitelstva města Šenov se uskuteční:
dne 5. října 2018 od 14.00 – 22.00 hodin a
dne 6. října 2018 od 08.00 – 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb do Zastupitelstva města Šenov 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), nebo totožnost
a státní občanství jiného členského státu Evropské unie (průkazem o povolení k pobytu).
4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev
obcí hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti. 										
Ing. Jan Blažek, starosta
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ZŠ informuje
Základní škola Šenov střed, Radniční náměstí
1040 nabízí k odprodeji starší nábytek z učebny,
žákovské lavice, židle, staré dveře.
V měsíci říjnu 2018 oslaví významná životní jubilea
tito šenovští občané
BERNATÍKOVÁ ALENA
BYSTROŇOVÁ JANA
DOBEŠ FRANTIŠEK
DURÁK ČESTMÍR
HROMEK LIBOR
HUBNÍKOVÁ ŠÁRKA
JANITOROVÁ MARIE
KLEPEK PETR
KORČOVÁ JANA
KOŽUŠNÍK ZDENĚK
KRAVČÍKOVÁ MIROSLAVA
KROUPA FRANTIŠEK
LATOCHOVÁ MARIE
MACEČKOVÁ VĚRA
MOHYLOVÁ MIROSLAVA
ONČO JÁN
REVENDOVÁ MARIE
ŠKROBÁLEK PAVEL
TESAŘOVÁ JANA
TOLASZOVÁ RENATA
VÁCLAVÍK JINDŘICH
VICHNAROVÁ BLAŽENA
VOJTASÍKOVÁ ZDEŇKA
K Vašemu významnému životnímu jubileu
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Poznámka k naší rubrice:
Požadavek na nezveřejnění jména je nutno uplatnit
u redakční rady (tel. 596 805 931) nebo ohlašovně
(tel. 596 805 938, 596 805 941) nejpozději do uzávěrky
Oběžníku (do 25. dne daného měsíce).
SO / T. Klimasová

Společenská rubrika

Cena dohodou. Prohlídka a odvoz od 1. října
do 12. října v době od 6.00 do 13.30 hod. Tel.:
774 711 023.

Zahrádkáři – zájezd
Výběr peněz na VÁNOČNÍ ZÁJEZD bude
27. 10. 2018 v Domě zahrádkářů od 14.00 do
14.30 hod., cena je 2300 Kč na osobu.
Další informace k zájezdu na stránkách zahrádkářů.

Evidence obyvatel
ROZLOUČILI JSME SE
Jozefína Holubčiková, Anna Řehová,
Petr Ondřej, Jiří Sudoměřický
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou
soustrast.
T. Klimasová / SO

Dne 8. 10. 2018 vzpomeneme
5. výročí úmrtí pana

Ludvíka Kišky
S láskou vzpomínají
manželka a dcery
s rodinami

Dne 20. 10. 2018
vzpomeneme 1. výročí úmrtí pana

Štefana Mižiče

Komise pro občanské záležitosti

Dovolujeme si požádat manžele, kteří v roce 2019
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

a 14. 10. 2018 1. výročí úmrtí
jeho syna

Miroslava Mižiče

S láskou vzpomíná celá rodina
Dne 9. 10. 2018 vzpomínáme
nedožitých 90 let
a 16. 10. 2018 2. výročí úmrtí paní

Štěpánky Tomanové
Kdo jste ji znali, věnujte jí s námi tichou
vzpomínku.
Děkuje dcera Miluše s rodinou.

ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 10/2018 – 5

Život ve městě

Šenovský zámek a jeho osud
Nastal čas podzimních plískanic, na sluneční paprsky můžeme zase nějaký čas zapomenout a tak
možná, milí čtenáři, rádi zalistujete také v našem
Oběžníku.
Pokud se chceme vrátit do dob, kdy v Šenově stával zámek, bude možná patřičné zalistovat v kapitole
Milana Pastrňáka „Vytyčení místa, v němž stával šenovský zámek“, kterou upravenými mapami vhodně
doplnil další z autorů knihy pan Jaroslav Bednář.
„Patrně již od doby, kdy došlo ke stržení šenovského
zámku, existuje mezi místními občany, alespoň mezi
těmi, kteří se zajímají o historii svého rodného Šenova, přání o trvalé připomenutí zdejšího zámku snad
jen jakýmsi památníkem nebo pamětní deskou, umístěnou v místech, kde kdysi stával.
Zámek zmizel takřka „beze stopy“, pouze vytrvalým „badatelům“ se možná někdy na internetových
stránkách podařilo najít mapy I., II. a III. vojenského
mapování, nebo mapu Stabilního katastru, na nichž
je zámek zakreslen, a získat určitou představu o tom,
ve kterých místech se zámek nacházel. … Někteří
návštěvníci Šenova, hledajíce pozůstatky zámku, se
domnívají, že kašna uprostřed parku je tatáž, která
se nacházela na jeho nádvoří. Avšak pouze opracovaný pískovcový kámen s otvorem uprostřed, z nějž ještě
před několika lety tryskala voda, ze zámku skutečně
pochází.
Kašna možná měla zaniklý zámek svým způsobem
připomínat. Pro vyústění fontány byl použit opracovaný „kámen“, osmiboká hlavice, snad jediný dochovaný ze šenovského zámku. Nejpravděpodobněji se
jedná o upravený podstavec sochy, nasvědčuje tomu
otvor pro její uchycení. Nebo se skutečně jedná o kámen, který byl součástí fontány, stávající uprostřed
zámeckého nádvoří. …
Vyznačení půdorysu zámku překvapivě potvrdily
některé nesrovnalosti v jeho popisech. Zámek byl asi
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44 metrů široký, jeho jižní křídlo dosahovalo délky
70 metrů a severní bylo dlouhé 58 metrů. Dle situování v terénu se skutečně jižní venkovní strana zámku nacházela v místě prudkého zlomu rovné plošiny,
spadající do parku směrem k cestě pod ním.
Nádvoří zámku mělo rozměry 20 x 42 metrů v maximální délce. Jihozápadní roh zámku byl vyměřen
téměř přesně ve středu nově vystavěné kašny, v těsné
blízkosti onoho zvláštního opracovaného kamene s otvorem.
Situování současné kašny potvrzuje lidové pověsti
o podzemních chodbách, které kdysi údajně v zámku
vyúsťovaly zrovna v těchto místech, pod nynější kašnou. V této jihovýchodní části zámku se nacházely
sklepy. Jejich existenci potvrzují vzpomínky některých
účastníků dobrodružných výprav do podzemí zámku
v době, kdy již byl pouhým zbořeništěm. – „Kam jinam by měly podzemní tajné chodby vyúsťovat nežli
ve sklepě.“ …
Podle budov nynější ZUŠ a také podle polohy kostela Prozřetelnosti Boží, které existovaly v době, kdy
byl zámek zakreslen do historických map, je možné
určit místo, v němž kdysi šenovský zámek stával. Z
rozměrů zachovaných objektů bylo odvozeno měřítko,
jehož převodem mohla být vyměřena poloha zámku
přímo v terénu.“
Vzhledem k možnostem Oběžníku byla kapitola
poněkud zkrácena, ale pro ty, kteří knihu nemají, přikládáme ještě QR kód, díky kterému a zároveň díky
práci Ing. D. Volejníčka s dronem, se můžete také vy
podívat, kde tedy zámek stával.
Ze Staré školy v Šenově
Vás srdečně zdraví
a k návštěvě knihovny
a muzea zve
Simona Slavíková.
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Komunální odpad 2018
Samostatně přistavované kontejnery
(VOK)*

ŘÍJEN: 4. a 5. – Vráclavská x Na Farském,
U Školky, Na Šimšce
LISTOPAD: 8. a 9. – Pod Křižovatkou, křiž.
V Družstvu x Březová, Okružní
*VOK jsou přistavovány ve čtvrtek v době mezi
6 hod. až 14 hod. a ve stejném intervalu jsou v pátek
odváženy.

Sběrné místo komunálních odpadů

ul. Na Sedlácích
v objemné odpady z domácností,
v elektro, baterie, monočlánky,
v EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika
bez rozdílu velikosti),
v vyřazená kompaktní úsporná svítidla, zářivky,
výbojky,
v nebezpečné složky komunálních odpadů od občanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy a
obaly znečištěné od barev …),
v separovaný odpad (sklo, papír, plasty),
v bio / tráva, listí, měkké části rostlin,
v oděvy, obuv a textil,
v 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, umývadla, suť
smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva, skla ...
a pneumatiky.
Otevírací doba – říjen 2018
Po, St, Pá: 14.00 – 17.45 hod.; So: 9.00 – 12.00
hod.

UPOZORNĚNÍ

Jelikož se na sběrném místě na ul. Na Sedlácích vyskytly problémy, upozorňujeme občany, že od
1. 7. 2016 je účinný Interní provozní řád sběrného
místa (http://www.mesto-senov.cz/wp-content/uploads/2016/07/INTERNÍ-PROVOZNÍ-ŘÁD-–-SBĚRNÉ-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 roztřídění odpadů).
Toto opatření bylo zavedeno především z důvodu,
aby ve sběrném místě nemohli odpady odkládat občané sousedních obcí.
Dále občany upozorňujeme, že se opět množí případy, kdy jsou odpady odkládány mimo místa k tomu
určená (před bránu sběrného místa, mimo nádoby na
stanovištích apod.). Takové jednání je považováno za
přestupek, který dále řeší Městský úřad Šenov.

Doma až do konce
Zůstat doma až do konce není
pro nevyléčitelně nemocné samozřejmost. Existují však organizace, které vám v tom pomohou.
Ne vždy je možné, aby umírající člověk v posledním stádiu
nemoci zůstal doma a nemusel
strávit toto období v nemocnici
nebo jiných zařízeních. Můžete
se ale obrátit na mobilní hospice, které vám pomohou. Mobilní
hospic Ondrášek pečuje bezplatně o nevyléčitelně nemocné děti
a dospělé v jejich domovech, aby
mohli závěr svého života strávit
mezi svými blízkými. „Specializovanou paliativní péčí ulevujeme
pacientům od fyzických i psychických obtíží, které nemoc přináší.
Současně podporujeme rodiny,
které pečují o svého blízkého,“
vysvětluje Bc. Bronislava Husov-

ská, DiS., ředitelka Ondrášku.
Pracujeme v multidisciplinárním
týmu, který tvoří lékaři, zdravotní sestry, fyzioterapeutka, sociální pracovnice, psychologové a
duchovní. Všichni naši pacienti
mají k dispozici pohotovostní číslo, na které mohou volat 24 hodin denně 7 dní v týdnu. „Naši
lékaři i sestry vyjíždí každý den
za pacienty domů. Naším cílem
je udržet vysokou kvalitu života
až do úplného konce. Není to lehká práce, ale vždy nás povzbudí, že ji děláme dobře. Důkazem
toho jsou dopisy, které dostáváme,“ upřesňuje Bronislava Husovská. Jedním z takovýchto dopisů je i vzkaz od paní pečující
o svého muže: „Manžel se denně
těšil na příchod sestřiček. Byly
milé, veselé a komunikativní.

Byla to jedna z nejhezčích chvilek našeho utrápeného dne. Bez
jejich pomoci (morální i odborné)
nevím, jak bychom celou situaci zvládli. Nikdy nepřestanu být
vděčná lékaři, který mě na tuto
možnost upozornil. Kéž by tuto
možnost měli všichni umírající.“
Ondrášek působí i na území vaší
obce. Nebojte se nás kontaktovat.
Od 8. do 14. října proběhne 2.
ročník kampaně DOMA, do kterého se zapojilo dalších 11 hospiců po celé ČR. Více informací se
dozvíte na www.darujpapuce.cz
nebo www.umiratdoma.cz.
Kontakty: Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 459/11,
Ostrava-Zábřeh, tel.: 727 805
329, 603 566 336. Více informací naleznete také na www.mhondrasek.cz.
ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 10/2018 – 7

Život ve městě

Mezinárodní taneční škola PALAS DANCE
Nový rok se nám rozjel a s ním i všechny naše
taneční kluby a kurzy. Do našich klubů se můžete zapojit kdykoliv. Pokud vám nějaký termín nevyhovuje,
můžete využít individuálních hodin a připravit se tak
na plesovou sezónu a společenské akce.

Je pro vás otevřen tradičně zájmový klub párového tance pro dospělé a mládež, klub sólového
a kondičního tance pro dospělé a mládež. Pro děti
od 4 let a mládež jsme otevřeli speciální přípravku
disco dance, street dance, hip hop a latinskoamerických tanců, určenou k reprezentaci na republikových
a mezinárodních soutěžích a koncertech.
Speciální kurz etikety stolování si můžete objednat pro kolektivy od 8 do 16 osob. Objednat si můžete jakýkoliv pohybový a taneční kurz pro kolektiv.
Pro mládež je otevřen základní kurz tanečních
na nejvyšší úrovni výuky. Zde se mohou přihlásit kolektivy s počtem
minimálně 12 párů.
Termín výuky si kolektiv určí sám.
Zveme všechny
příznivce
kvalitní
kultury na mezinárodní koncert ve
čtvrtek 25. 10. od
18.00 hod. na Lapačce. V programu
vystoupí
členové
Palas dance, Lidový soubor Rušničok
ze Lvova na Ukrajině, soubor bandur
a vítěz talentmánie
Ukrajiny dvanáctiletý Vladislav Gricun hrající na
akordeon. Místenky 30 Kč zakoupíte v taneční škole
a na Lapačce. Vstupné je dobrovolné.
Předseda Josef Macura
www.tspalas.com, tel.: 702 914 717,
fb: Palas dance

Skauti a skautky Šenov informují
Tábor 2018 – Letos AGENTI prožili netradiční
tábor, jednalo se totiž o cyklotábor. Během dvou týdnů projeli na kole okolí Hradce nad Moravicí, Hrabyně a Pusté Polomi. Učili se také, jak se o kolo starat
a jak provádět běžnou údržbu. Kromě toho se museli
postarat o celý chod tábora, včetně přípravy jídla.
Myslíme si, že se tábor mimořádně vydařil, neboť někteří získali na táboře takovou zálibu k jízdě na kole,
že je dodnes vidíme jezdit po okolí Šenova.
Zahajovací schůzkou 7. 9. AGENTI odstartovali
nový skautský rok. Scházejí se opět na louce na Škrbeni, ale tento rok budou schůzky vždy ve čtvrtek v
čase 16–17.30 hod.
První jednodenní výprava se konala 15. 9. tentokrát zase na naší louce. AGENTI si vylepšovali své
vybudované zázemí. Vyráběli mostky přes potok, vytrhali plevel okolo našeho Ginga, opravili stožár na
vlajku, uvařili oběd... Ale především kluci našli a vykopali tajnou zprávu, připsali nové informace ze života našeho oddílu, všichni se podepsali a zprávu znovu
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zakopali. Ale pouze AGENTI vědí, kde se nachází.
Za 1. smečku vlčat AGENTI – Kája Tomisová
Zahájení roku v Enteru – Letošní skautský rok
jsme zahájili šokem. Konfrontovali jsme naše svěřence situacemi, které – ač vzácně – mohou protnout
jejich životy a donutit je k nějakému jednání, zvláště
pak rozhodnutí. Zvolili jsme z takovýchto situací tři
poměrně frekventované a pro kluky neznámé imitátory, vystavili jsme naději národa setkání se zabloudivším cestovatelem, prodejcem drog a upovídaným
opilcem. Kluci obstáli, reagovali v daných situacích
adekvátně a nenechali se příliš vyvést z míry. Na
světlo světa však neplánovaně vyplynul jiný nešvar,
kterému naši skauti holdují. Hromadné přecházení
silnic – to způsobilo největší komplikace letošní zahajovací oddílovky. Nebýt zbrklý a brát ohled na zbytek
skupiny. No… alespoň víme, na čem v letošním roce
zapracovat.
Za 11. oddíl Enter Jiří Drozd – George

MěÚ informuje

Nový územní plán je připraven k vydání
Zastupitelstvo města Šenov rozhodlo
o pořízení nového územního plánu již v
červnu 2009 a to především z důvodu,
že od 1. 1. 2007 vstoupil v platnost nový
stavební zákon, který zásadním způsobem změnil pravidla v oblasti územního
plánování.
V roce 2011 pak zastupitelstvo města schválilo zadání nového územního
plánu, kdy toto zadání je pro pořizování
územního plánu závazným podkladem.
Zejména byl v tomto zadání obsažen požadavek, aby nový územní plán vycházel z platného územního plánu sídelního
útvaru Šenov, který platí od roku 1996
a prošel již 16 změnami. Mimo jiné tedy
i změnou č. 8, která nabyla účinnosti v
roce 2009 a která zanesla do územního
plánu zastavitelnou plochu pro bydlení v
lokalitě „Volenství“. Podmínkou, aby se v
této velké ploše pak daly stavět rodinné
domy, bylo pořízení územní studie.
Finální územní studii v lokalitě Volenství pak nechal vlastník pozemku
zpracovat v roce 2016 a předložil ji pod
názvem „Územní studie Šenov – Volenství II“ Magistrátu města Ostravy, jako
úřadu územního plánování ke schválení.
Podle ustanovení § 30 stavebního zákona je schválení takové územní studie výhradně v rukou pořizovatele, tedy úřadu územního plánování, v tomto případě
Magistrátu města Ostravy. Zastupitelstvo města v tomto případě nemá žádné
zákonné možnosti, jak do pořízení územní studie vstupovat. Jako podklad pro
rozhodování v území pak byla předmětná studie vložena do evidence dne 18. 1.
2017. Od tohoto data je možné v lokalitě
Volenství umísťovat rodinné domy v souladu s touto studií.
Nový územní plán musel do svého řešení převzít zastavitelnou plochu Volenství, mimo jiné i z důvodu toho, že od
roku 2013 platí ustanovení § 102 stavebního zákona o náhradách za změny v

území kdy, pokud by město vyřadilo tuto
plochu z územního plánu a pozemky by
se staly zpět zemědělskou půdou, by hrozilo, že by město muselo zaplatit vlastníkovi pozemku vzniklou škodu.
Nový územní plán přebral zasíťování
pozemků, avšak plně nerespektoval zpracovanou územní studii, zejména v tom,
že oproti územní studii počítá s maximálním 30% zastavěním pozemku, do kterého se však započítávají všechny zpevněné plochy, nikoliv jen plocha rodinného
domu, jak tomu bylo ve studii. Usměrněním % zastavitelnosti a také omezením
plochy záplavovým územím zásadním
způsobem nový územní plán lokalitu Volenství více reguluje a zajišťuje výstavbu
menšího počtu rodinných domů.
Dokud nebude vydán nový územní
plán, není možné předmětnou studii zneplatnit a vyřadit z evidence, neboť tato je
v souladu s platným územním plánem,
který zůstává do doby vydání nového
územního plánu v platnosti.
Ve vztahu k omezení výstavby v lokalitě Volenství je tedy zásadní co nejdříve nový územní plán vydat, aby se
tato územní studie dostala do rozporu s
územním plánem a mohla být vyřazena z
evidence územně plánovacích podkladů.
Na vydání nového územního plánu
čeká řada vlastníků pozemků a občanů
Šenova, neboť novým územním plánem
bude umožněna výstavba 720 rodinných
domů. Na začátku procesu projednávání
nový územní plán obsahoval plochy pro
výstavbu 681 rodinných domů, po zamítavých stanoviscích dotčených orgánů dokonce jen pro 650 rodinných domů.
Na hodnotu 720 rodinných domů jsme
se dostali až poté, co bylo pořizovatelem
a určeným zastupitelem (starostou města) navrženo vyhovět cca 70 námitkám
uplatněným v rámci veřejného projednání. Tam, kde bylo možné vyhovět, se
(pokračování na str. 10)
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Nový územní plán je připraven k vydání
(pokračování ze str. 9)

to podařilo. Podařilo se to také proto, že
všechny dotčené orgány a krajský úřad
si uvědomovali situaci města Šenov a naléhavost nutnosti vydat již nový územní plán, neboť podle platného územního
plánu se v území rozhoduje špatně a nekoordinovaně a vznikají nevratné škody
degradující možnost kvalitního budoucího rozvoje města.
Územní plán je vždy kompromisem
mezi zájmy soukromými a veřejnými a
nelze vždy vyhovět všem vlastníkům pozemků bezezbytku, zvláště pokud v území převažují zájmy veřejné. V případě
nového územního plánu Šenov se tyto zájmy podařilo koordinovat velice úspěšně
a nový územní plán by měl být vydán co
nejdříve.
Návrh nového územního plánu oproti dosud platnému územnímu plánu již

nepodmiňuje možnost výstavby v nových
zastavitelných plochách zpracováním
územní studie, a to z toho důvodu, aby
se v budoucnu již nikdo nemohl zaštiťovat zpracovanou a registrovanou územní
studií bez možnosti zásahu samosprávy
města.
		
Ing. Miklendová,
kvalifikovaná osoba pořizovatele, MěÚ Šenov

FA – ZÁPALKA

FA – ZÁPALKA

AKCE – PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
Tvrdý mix 950 Kč/prms
Měkký mix 750 Kč/prms

Provádíme rizikové kácení stromů
a ořezy od koruny dolů.
Využití horolezecké techniky.

Tel.: 739 857 610
Do vyprodání zásob!
DOPRAVA ZDARMA

Kácení a ořezy z plošiny.
Tel.: 739 857 610

nabízí voličům v komunálních volbách:

1. Profesně zdatné kandidáty, kteří vždy věnovali svůj volný čas druhým, znají potřeby občanů a finanční možnosti města.
2. Pokračování připravených investic do budov a infrastruktury města.
3. Volební program není pro nás prostředek, jak nalákat voliče. Na splnění slibů, které jsme Vám dali před
4 lety, jsme soustavně pracovali.
4. Jsme připraveni nestranně rozhodovat a nést zodpovědnost za hlasování.
5. Máme zkušenosti z přípravy a realizace dotačních programů, bez kterých se nedají získat další finance
do městské kasy.
6. Chceme být ve vedení města a být tvůrci rozvoje města. Nechceme být pouze kritizující opozicí.
7. Společně s Vámi budeme pracovat na tom, aby nadále platilo „Šenov – dobré místo pro život“.

Volte č. 7!

www.nezavisli-senov.cz
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Vybudování odborných jazykových učeben včetně vybavení
Naše škola v rámci programu Integrovaný regionální operační program a 3. výzvy-ITI-Ostrava-SC 2.4-Základní školy získala projekt
„Vybudování odborných
jazykových učeben včetně vybavení“.
Projekt je zaměřen na modernizaci odborných učeben,
aby odpovídaly současnému
vývoji a moderním výukovým metodám pro praktické i teoretické vyučování
tak, aby byly na požadované
úrovni technického vývoje a
digitalizace a aby umožňovaly rozšíření moderních forem
výuky.
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Vážení spoluobčané,
Místní sdružení ODS v Šenově si Vás
dovoluje pozvat k volbám a přeje
Vám šťastnou ruku.
Mgr. Martin Stolař, předseda MS

OZNÁMENÍ – TJ SOKOL Šenov
hledá dobrovolného cvičitele pro oddíl mladších žáků,
cvičících v ZŠ Podlesí, ve čtvrtky od 16 – 17 hod.
V případě zájmu kontaktujte tel. 603 151 637.
E-mail: sokol-senov@volny.cz

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
OD 8. 10. 2018
v restauraci HORAKŮVKA v Šenově
tel. 776 180 447
www.tanecvsenove.cz
spolecensketance#zacatecnici#mirnepokrocili#pokrocili
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I N Z E R C E
n Pokácím strom nebo stromy. Za práci dřevo.
Tel.: 604 741 415.
n Prodám retro kolo SOBI – zachovalé za 1000
Kč. Tel.: 776 096 546.
n Zdarma předám 40 m cihlový plot z bílých cihel,
celkem 5200 ks, tel.: 608 707 632, Šenov.

ZAHRADNICTVÍ

ARBOR
MORAVIA

s.r.o.

PALIVOVÉ DŘÍVÍ: ŠPALKY 600 Kč/prms, ŠTÍPANÉ 850 Kč
BŘÍZA+TVRDÉ DŘEVO (ukládané v paletách), ŠTĚPKA
OVOCNÉ A OKRASNÉ DŘEVINY, VZROSTLÉ STROMY
PETŘVALD, KLIMŠOVA 1878
zahradnicentrum@arbormoravia.cz
Po až pá 8.00–17.00; So 8.00–12.00
tel. 596 542 098, 605 248 991

RIZIKOVÉ KÁCENÍ
STROMŮ
Jiří Vašíček
mobil: 724 411 754
e-mail:ji.va@centrum.cz
IČO: 07408820

TAXI PŘEČEK přijme řidiče skupiny B,
důchodce nebo částečně invalidního.

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

Koupím rodinný dům v okolí Ostravy.
Za nabídky děkuji.
Tel.: 606 276 978
TAXI ŠENOV
602 520 000
NONSTOP

JUDr. Marcela Žoričová

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

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

MARIE KRUŠINOVÁ
znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny
a odhady nemovitostí.
U Společenského domu 3/1042, Vratimov
tel. 596 732 520, 603 530 963; marie.krusinova@volny.cz
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Šenovský JARMARK 2018
(pokračování ze str. 1)

na činnost některým našim spolkům, které se podílely na doprovodném programu:
hudební skupině AiKeN, Junákům s hojně
navštěvovaným lanovým centrem v parku
a šenovským kynologům.
Tradičně velmi navštěvované bylo předvedení nové techniky a simulovaného zásahu
při dopravní nehodě hasiči výjezdové jednotky. Doprovodný program zajistili i zaměstnanci šenovského muzea otevřením expozic

výstavy fotografií p. A. Válka a výstavy k 20
letům založení muzea. Zkrátka, bylo se na
co koukat.
Bez pomoci pracovníků městského úřadu,
městské policie, městského podniku služeb
a dobrovolných hasičů by nebylo možno tak
velkou akci uspořádat.
Ing. Antonín Ševčík – místostarosta

Slavnostní zahájení
V pondělí 3. září se slavnostní sál na Horakůvce rozzářil očima dětí, které přišly společně
s rodiči oslavit vstup do šenovské základní školy. Úvod, po zaznění státní hymny, patřil dětem
z druhých tříd, které již tradičně přivítaly své
o rok mladší kamarády. Pod vedením třídních
učitelek vystoupily s písničkou a milou pohádkou o Palečkovi.
Protože tento okamžik není významný jen
pro samotné žáky, o slavnostní průběh se postaral také starosta obce Ing. Jan Blažek, který
po krátkém projevu spolu s místostarostou Ing.
Antonínem Ševčíkem dětem předal malý dárek.
Celým programem nás slovem provázela paní ředitelka Mgr. Naděžda Pavlisková.
Proběhl také první průzkum „natěšenosti“
dětí do školy. Co je nejvíce lákalo? Tělocvik, psaní, počítání, kreslení, prvouka, zpěv… Závěr pak
patřil sudičkám z devátých tříd. Snad se jich
děti moc nezalekly!
Teď už 64 prvňáčků ve svých třídách pomalu zkoumá, jestli jejich představy o škole byly

správné, a pro nás učitele je to zároveň výzva,
protože za naší asistence se budou tyto děti
vzdělávat a růst.
Doufejme, že vstup do základní školy v Šenově je jejich šťastným krokem.
Pedagogický tým 1. A, 1. B a 1. C tvoří Mgr.
Nina Pončová, Mgr. Tamara Zálejská a Mgr.
Eva Draisaitlová.
Držte nám palce, právě začínáme!

Mìsíèník města Šenov – periodický tisk územního samosprávného celku, vychází v první dekádì mìsíce, reg. è. MK ÈR E 12336. Redakèní rada:
starosta Ing. Jan Blaek, místostarosta Ing. Antonín Ševèík, tajemník Ing. Marie Kotrová, správní odbor Jana Holušová,
Iva Sommerlíková. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní námìstí 300, Šenov, tel.: 596 805 930. E-mail: meu.senov@mesto-senov.cz,
http://www.mesto-senov.cz. IÈ 00297291. Grafická úprava, technická redakce a sazba: firma VMCG, e-mail: milos.vanecek@i-pages.cz.
Tisk: Tiskárna HAROK, Šenov. Inzerci pøijímá MìÚ Šenov, správní odbor – do 25. dne v mìsíci. Prodejní cena Obìníku 11,– Kè.

