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Zámecký park
Zámecký park v Šenově je významným krajinným 

prvkem a kulturní památkou města. Byl založen prav-
děpodobně koncem 17. století a dotvářel okolí zámku, 
jeho propojení s kostelem a hospodářskými budovami.  
V letech 2005 – 2006 prošel park první etapou rekonstruk-
ce, která byla spojena s dosadbou dalších zajímavých dře-
vin. Nyní probíhá druhá ze tří etap rekonstrukce – kácení, 
odstraňování dožívajících a bezpečnost ohrožujících dřevin. 
Na jaře proběhne dosadba nových dřevin a ošetření vybra-
ných stromů. 

Péče o park je systematická a vychází z dlouhodobých  
a aktualizovaných odborných Plánů pěstební péče. Práce 
jsou prováděny za přítomnosti krajinářského architekta, 
biologického dozoru, pracovníků Státního památkového 
ústavu a Agentury ochrany přírody a krajiny. Cílem projek-
tu je obnova parkové zeleně a zachování podmínek pro vol-

ně žijící druhy živočichů. V letošním roce bude přistoupeno 
k vybudování nového chodníku a osazení dětských herních 
prvků v severní části parku. Touto výstavbou se park za-
traktivní a rozšíří se možnosti využití parku pro veřejnost. 

Ing. Jan Blažek, starosta
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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

Mìstský úøad informuje

8. 1. – Poměrně vysokou ško-
du na majetku způsobil požár 
komerční budovy na ulici Podni-
katelů. S plameny, které zachvá-
tily autoservis, si nakonec pora-
dili hasiči. Z důvodu přítomnosti 
osob ztěžujících zásah jednotek 
IZS byla nutností asistence poli-
cistů a strážníků. 

10. 1. – Na osobu podezřelou 
z krádeže materiálu v zahradě 
rodinného domu v části Lapačka 
upozornil hlídku městské policie 
poškozený. Následně zjištěný pa-
chatel – muž 70 let, se ke kráde-
ži na „přilepšenou“ přiznal. 

13. 1. – Neshody mezi příbuz-
nými vyústily až v pěstní souboj. 
Strážníky bylo v dalším násil-
ném jednání agresorů zabráně-
no. Alkoholem opojené účastníky 
pře si převzali do péče lékaři a 
policisté. 

18. 1. – Po pachatelích poško-
zování majetku marně pátrali 
strážníci v části Podlesí. Ozna-
movatelka z Šenova na ulici 
Dlouhé však opětovně požadova-
la přítomnost hlídky. Až později 
vyšlo najevo, že se jedná o Šenov 
se shodným názvem ulice na Li-
berecku. 

PREVENCE 
Den se studenty –  
Bezpečnostně právní  
akademie Ostrava 

Městskou policii navštívili bu-
doucí pracovníci bezpečnostních 
sborů, státní správy a adminis-
trativy. Zajímali se především 
o aplikaci některých zákonů v 
praxi s návazností na získané 
teoretické znalosti. Kvalitní vý-
uka školy a orientace studentů v 
dané problematice byla patrná z 
každého dotazu. 

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

l l l

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

Z činnosti samosprávy
72. schůze rady města dne 19. 12. 2017 mimo jiné:

– schválila plány práce komisí rady města
– schválila střednědobé výhledy rozpočtu na r. 2019 – 2020 a rozpo-

čty na rok 2018 pro příspěvkové organizace města
 – schválila rozpočtové opatření č. 52 – 53/2017
– vyslovila souhlas s obsahem dokumentu Místní akční plán rozvoje 

vzdělávání ORP Ostrava
– rozhodla na základě „Protokolu z jednání hodnotící komise“ na ve-

řejnou zakázku „Obnova alejí města Šenov – ul. Vráclavská“ o výběru 
nejvhodnější nabídky podané firmou ARBOR MORAVIA s.r.o. za nabíd-
kovou cenu 652 482 Kč včetně DPH a o pořadí dalších uchazečů.

73. schůze rady města dne 8. 1. 2018 mimo jiné:
– rozhodla na základě Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek k ve-

řejné zakázce „Pořízení velkokapacitní CAS pro město Šenov“ o výběru 
nejvhodnější nabídky podané firmou THT Polička, s.r.o., za nabídkovou 
cenu 6 148 000 Kč bez DPH.

74. schůze rady města dne 16. 1. 2018 mimo jiné:
– vzala na vědomí zprávu Senior klubu Šenov a zprávu o činnosti 

Komise k projednávání přestupků
– schválila Sazebník úhrad za poskytování informací na rok 2018
– schválila dodatky ke smlouvám o závazku veřejné služby ve veřej-

né linkové dopravě uzavřené mezi městem Šenov a ARRIVA MORAVA 
a.s. a Koordinátorem ODIS s.r.o., mezi městem Šenov a ČSAD Havířov 
a.s. a dále mezi městem Šenov a ČSAD Frýdek-Místek a.s.

– schválila zvýšení nájemného u nájemních vztahů, uzavřených na 
základě nájemních smluv opatřených inflační doložkou, o průměrnou 
roční míru inflace v roce 2017 ve výši 2,5 %

– schválila rozpočtové opatření č. 1/2018
– schválila předloženou zadávací dokumentaci pro výběr zhotovite-

le stavebních prací na veřejnou zakázku „Přístavba jídelny ZŠ Šenov“  
s připomínkami a jmenovala hodnotící komisi, která zároveň bude plnit 
i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami

– vyslovila souhlas s předčasným ukončením školního roku ke dni 
15. června 2018 z důvodu rekonstrukce a rozšíření školní jídelny a ku-
chyně.           tajem. 
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Komunální odpad 2018
Samostatně přistavované 
kontejnery (VOK)

ÚNOR: od 8. do 9. – Škrbeňská 
(u obch.), Václavovická (b.j.), Nová 
Lapačka 2x (u obch.)

BŘEZEN: od 8. do  9. – Sta-
rá petřvaldská, Škrbeňská (b.j.), 
Datyňská, Okružní x Na Šimšce 
(mezi čp. 1182 a 72).

Sběrné místo komunálních 
odpadů 
ul. Na Sedlácích
n objemné odpady z domácnos-

tí;
n elektro, baterie, monočlánky; 
n EEZ (kompletní spotřebiče a 

elektrotechnika bez rozdílu veli-
kosti); 

n vyřazené kompaktní úsporná 
svítidla, zářivky, výbojky;

n nebezpečné složky komunál-
ních odpadů od občanů (laborator-
ní chemikálie, vyřazené léky, bar-
vy a obaly znečištěné od barev …);

n separovaný odpad (sklo, pa-
pír, plasty);

n bio / tráva, listí, měkké části 
rostlin;

n oděvy, obuv a textil;

n dřevo (palety, nábytek, dře-
věné obaly, bedny, trámy, desky, 
prkna, dřevotříska – surová, lami-
novaná 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, kera-
mické střešní tašky, asfaltová le-
penka, izolační materiály, azbest, 
skelná vata, umakart, sádrokar-
ton, záchody, vany, umývadla, suť 
smíchaná s příměsemi plastu, pa-
píru, dřeva, skla ... a pneumati-
ky.

Otevírací doba od 5. února 
do 31. března 2018

Po, St, Pá: 12.00 – 16.00 hod.; 
So: 9.00 – 12.00 hod. 

Sociální služby pro naše občany
Pečovatelská služba města Šenov

Pečovatelská služba města Šenov je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, 
chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné oso-
by; žijícím na území města Šenov. 

Věková hranice u osob se sníženou soběstačností z důvodu věku je 65 let.
Jedná se o službu terénní – pečovatelka navštěvuje své klienty přímo v domácnosti.

Nejčastěji poskytované úkony Orientační cena

dovážka obědů   15 Kč/jednotlivec (kapacita dlouhodobě naplněna) 

pomoc při osobní hygieně 100 Kč/hod.

pomoc při zajištění chodu domácnosti – pomoc 
při úklidu, nákupy…   90 – 130 Kč/hod.    

(další úkony – viz kontakty)

Bližší informace a kontakty:
Městský úřad Šenov, správní odbor, 1. patro, dv. č. 208
Bc. Radmila Svobodová; tel.: 596 805 942; email: rsvobodova@mesto-senov.cz;   

http://www.mesto-senov.cz/pecovatelska-sluzba

Prodej hotových jídel – Dům s pečovatelskou službou v Šenově
Připomínáme občanům možnost objednávání hotových jídel sterilovaných ve skle (firma HOTOV-

KY s.r.o., Dobrá).
Možnost výběru z 60 druhů hotových jídel. Cena jedné porce činí 50 Kč + dopravné.
Prodej vámi objednaných jídel probíhá každý měsíc v prostorách domu s pečovatelskou službou, 

Za Pomníkem 13, Šenov – vždy poslední pátek v měsíci od 8.00 do 12.00 hod.
Objednávky se podávají nejpozději poslední úterý v měsíci, a to vyplněním stravovacího kupó-

nu. 
Bližší informace a možnost vyzvednutí stravovacího kupónu: Městský úřad Šenov, správní odbor, 

1. patro, dv. č. 208, tel. 596 805 942; nebo Dům s pečovatelskou službou Šenov, kancelář pečovate-
lek, tel. 596 887 566.           Správní odbor, úsek sociální péče
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Život ve městě

OZNÁMENÍ o odečtu stavu vodoměrů
Oznamujeme vám, jakožto pro-

vozovatel vodovodů a kanalizací ve 
městě Šenov, zásobující odběratele 
pitnou vodou z:

VODOJEMU „LAPAČKA“ (Še-
nov-Lapačka)

VEŘEJNÉHO VODOVODU 
„VOLENSTVÍ“ (ul. Václavovická)

VEŘEJNÉHO VODOVODU 
„ŠENOVSKÁ“ (ul. Datyňská)

a zajišťující realizaci odvádění 
odpadních vod odběratelům záso-
bovaných pitnou vodou z vlastní 
studny:

KANALIZACÍ ŠENOV – JIH

KANALIZACÍ ŠENOV – SE-

VER 

KANALIZACÍ U ALEJSKÉHO 
DVORA,

že ve vašem rodinném domě 
(nebytovém prostoru, chatce, bytě) 
bude proveden odečet stavu vodo-
měru(ů) ve dnech 2. a 3. března 
2018 (tj. pátek a sobota) v době od 
8.00 do 16.00 hod. 

V průběhu této doby je nutno 
vyčkat pracovníka MěPOS, pří-
spěvková organizace, který je po-
vinen se vám legitimovat firemním 
průkazem. Zpřístupnění je možno 
zajistit i prostřednictvím sousedů, 
za jejichž přítomnosti bude odečet 
proveden a tito podepíší odečtený 
stav měřidel.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Správnost odečtu musí být vždy 

potvrzena podpisem ať již vlastní-
ka nebo souseda (viz výše). Je ve 
vašem zájmu zkontrolovat stav 
počítadla vodoměru, aby tento od-
povídal stavu uvedenému na ode-
čtovém formuláři. Není-li umožněn 
odečet skutečného stavu měřidla, 
bude provozovatel při vyúčtování 
postupovat v souladu s Vyhláškou 
MZ číslo 428/2001 Sb. k provedení 
zákona o vodovodech a kanaliza-
cích v platném znění. K reklamaci 
nesprávně uvedených a podepsa-
ných odečtů se nebude přihlížet.

Telefonicky se odečty vodo-
měrů nepřijímají!

Konečná uzávěrka všech ode-
čtů je 7. března 2018 (čtvrtletní 
odečet). Po tomto datu již odečty 
nebudou prováděny a každé neo-
dečtené odběrné místo bude pova-
žováno za neměřené.

MěPOS, příspěvková organiza-
ce – provozovatel vodovodů a ka-
nalizací, se sídlem: Zámecká 27, 
739 34 Šenov, IČO 005 62 238, 
DIČ: CZ00562238, telefon: 596 
887 136, 732 202 659, 731 505 
249, e-mail: mepos@volny.cz

Milé pozvání na 

Předjarní  
plesání 

Tykadla a jarní doplňky vítány 

 kdy: 10. března 2018 
 kde: restaurace ČEPANÍK 
 v kolik: dezinfekční stanici 

otevíráme  
již v 18.30 hodin 

 cena: 280 Kč (večeře, káva, 
zákusek) 

K dobré náladě a tanci bude 
hrát hudební skupina  

BLUE SKY BAND 

Rezervace míst a předprodej 
vstupenek  

do 5. 3. 2018 na tel.:  
739 665 669, 603 247 868 

SRDEČNĚ VÁS ZVE ČČK 
ŠENOV 
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Poznámka k naší rubrice: 
Všechny oslavence v této společenské rubrice zveřejňujeme  

bez jejich souhlasu. Výjimečně se stává, že si některý jubilant nepřeje 
být v Oběžníku uveden. To samozřejmě respektujeme – požadavek  

na nezveřejnění jména je však nutno uplatnit u redakční rady  
(tel. 596 805 930) nebo na ohlašovně (tel. 596 805 938, 596 805 941) 

nejpozději do uzávěrky Oběžníku (do 25. dne daného měsíce.
(SO / T. Klimasová)

V měsíci únoru 2018 oslaví významná životní jubilea  
tito šenovští občané

BOBEROVÁ JARMILA
FABÍK JAN

FILIPOVÁ ALENA
HOLINKOVÁ VALERIE

HRBÁČEK JOSEF
MINÁŘOVÁ ZDEŇKA

OŽANA ANTONÍN
PŘIBYLA PAVEL

ROZMANITOVÁ MARCELA
SLÍVA PAVEL

ŠTEFÁNIKOVÁ MARIE
ŠUMSKÁ VILMA

VALČUHOVÁ VĚRA
VRLÍK JIŘÍ

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

Dne 29. 12. 2017 ve věku 79 let se navždy zavřela  
kniha života paní 

Valerii Bytčánkové 
Děkujeme všem příbuzným, souse-

dům a známým za projevy soustrasti, 
květinové dary a účasti na jejím 

posledním rozloučení na místním 
hřbitově v Šenově. 

Zarmoucená rodina.

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, 
přátelům a známým, že nás dne 7. ledna 2018 
opustil ve věku nedožitých 82 let náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček, pradědeček, tchán, 

bratr, švagr a strýc, pan

Josef Ploskonka
ze Šenova.

Dne 1. 2. 2018 uplynul  
již neskutečný jeden rok od náhlého 

úmrtí naší maminky, paní 

Aleny Strakošové
a zároveň jsme dne 3. 2. 2018 
vzpomněli 11 let, co nás opustil  

náš tatínek, pan 

Ladislav Strakoš
Děkujeme za tichou vzpomínku. 

Dcera Jana  
a syn Radim s rodinami.

Byl jsi plný života, Tvá mysl plná snění 
a nikdo z nás se nenadál, jak rychle se vše změní. 

Utichly kroky i Tvůj hlas, 
ale Tvůj obraz zůstává navždy v nás …

Dne 4. 2. 2018 vzpomeneme nedožité 
62. narozeniny našeho drahého manžela, 

tatínka, dědečka, pana 

Josefa Rochla 
ze Šenova, který náhle před 8 lety odešel od všeho,  

co měl rád.
S úctou a láskou vzpomínají 

manželka Alena, děti Radka a David s rodinami a celá rodina.
Děkujeme všem, kteří si vzpomenou.

Evidence obyvatel
Nejmladší občánci města

Marie Benczová
K narození děťátka srdečně blahopřejeme.

Rozloučili jsme se
Pavel Slíva, Antonín Rajnoch,  
Bohuslav Balon, Karel Vojtík,  

Valerie Bytčánková, Josef Ploskonka,  
Ján Holubčik, Bohuslava Špetíková,  

František Pastrňák
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou 

soustrast.
T. Klimasová/SO

Výsledky 2. kola voleb prezidenta republiky – počty hlasů

tajem.
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Informace – vyhlášení dotačního programu pro spolky
Rada města Šenov na své 69. schůzi dne 7. 11. 

2017 schválila dotační program „Podpora a rozvoj ak-
tivit spolků ve městě Šenov na rok 2018“. Podrobněj-
ší informace k tomuto programu (kompletní znění do-
tačního programu, formulář žádosti a formulář vyúč-
tování dotace) naleznete na webových stránkách měs-
ta Šenov: http://www.mesto-senov.cz/ v sekci Úřední 

deska, popř. v sekci Poradna občana/Dotace nebo v 
sekci Aktuality, popř. Formuláře/Správní odbor. 

Upozorňujeme, že dle vyhlášeného dotačního 
programu maximální výše požadované dotace v jed-
notlivém případě (tj. v případě jednoho žadatele) je 
ve všech třech oblastech vymezena celkem ve výši  
50 000 Kč. 

Informace – zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Šenov
Zastupitelstvo města Šenov na svém 24. zasedání 

dne 12. 12. 2017 schválilo Zásady pro poskytování do-
tací z rozpočtu města Šenov. Podrobnější informace: 
znění těchto zásad, formulář žádosti a formulář vyúč-

tování dotace naleznete na webových stránkách měs-
ta Šenov: http://www.mesto-senov.cz/ v sekci Porad-
na občana/Dotace nebo v sekci Formuláře/Správní 
odbor.        SO/Preinová

Kultura v prosinci
Měsíc prosinec 2017 byl v Šenově měsícem bo-

hatým na kulturní zážitky pro všechny věkové 
kategorie.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
V neděli 3. prosince 2017 v 15.00 hodin se kona-

la v restauraci Horakůvka balónková show „Klaunů  
z balónkova“. Součástí programu byly kouzla, magie 
a taneční řádění na vlastní choreografii. Samozřejmě 
přišli i Mikuláš, čert a anděl. Největší radost dětem 
udělala mikulášská nadílka v podobě adventního ka-
lendáře a balíčku plného sladkostí. 

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ OTYLKA
Divadlo Pavla Trávníčka opět po roce zavítalo do 

Šenova. Po loňské „Sborovně“ se nám v pátek 8. 12. 
2017 v 18 hod. představilo s další komedií „Otylka“, 
která byla hrou o chytré ženě, která se nedá, a také  
o nesmírné moci peněz. Měli jsme tak jedinečnou 
možnost shlédnout skvělé představení v provedení 
herců divadla Pavla Trávníčka. 

VÁNOČNÍ KONCERT
Poslední adventní neděli 17. 12. 2017 se konal 

koncert duchovní hudby v krásných důstojných pro-
storách kostela Prozřetelnosti Boží v Šenově. Šenov-
ským občanům se představili: Zdenka Mervová, Pe-
ter Soós – sólisté opery a operety SD v Opavě, Jan 
Huszár – houslista a violista SD v Opavě, slovem  
a vlastními básněmi provázel Oldřich Kolovrat, bás-

ník, písničkář a výtvarník. Byl to pro nás všechny 
neopakovatelný zážitek.

Ing. Miroslava Nováková, předsedkyně kulturní 
komise 

Kam za kulturou, zábavou a sportem
ŠENOV
Knihovna & Šenovské muzeum
Otevírací doba: Po 8.00 – 12.00 hod.; 13.00 – 17.00 

hod.; Út, Čt, Pá 13.00 – 17.00 hod.; So 8.00 – 11.00 
hod.

HAVÍŘOV
KD Petra Bezruče
7. únor 2018 v 17.30 hod. – Večery otázek, odpově-

dí, léčení a meditací – Provází Renáta Rowena.

Společenský dům
25. únor 2018, 16.30 až 20.30 hod. – Retro neděle  

v Renetě – Hrají Orchestra Party z Českého Těší-
na a Dobrá muzika z Karviné.

OSTRAVA
Slezsko-ostravský hrad
17. únor 2018 – 10.00 až 18.00 hod. – Masopust na 

hradě – V masopustní masce vstup zdarma.  

Pozvání
Zveme občany Šenova na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat dne 27. 2. 2018  

v zasedací místnosti Radnice, zahájení v 16.00 hodin.
Z programu: l Vyhodnocení ankety Ocenění za reprezentaci města Šenov za rok 2017 l Zpráva komise  

pro projednávání přestupků l Vyhodnocení strategie rozvoje města
Bližší informace a další projednávané body budou zveřejněny na úřední desce a ve vývěsních 

skříňkách města Šenov.
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Aktivity Charity Ostrava
Dny otevřených dveří v Charitě 
Ostrava

Možnost seznámit se s poskytovaný-
mi službami v domovech pro seniory, 

hospici, denních centrech, poradnách nebo azylových 
domech Charity Ostrava mají zájemci z široké ve-
řejnosti v rámci Dnů otevřených dveří u příležitosti  
27. výročí vzniku této neziskové organizace ve dnech 
21. a 22. února 2018 v době 9–17 hod. 

Srdečně zveme a těšíme se na vaši návštěvu!
Web+plakát: http://ostrava.caritas.cz/akce/dny 

-otevrenych-dveri-v-charite-ostrava-2018/

Výstava fotografií z Charity v galerii G
V termínu 13. 2. 2018 od 17 hod. proběhne ver-

nisáž obrazů s názvem „S větrem za zády“ autorky 
Evy Komárové. Vernisáž proběhne v galerii G, kte-
rou provozuje Charita Ostrava v Charitním středisku 
Gabriel, Čujkovova 3165/40a, Ostrava-Zábřeh každý 
všední den od 8 do 16 hod. a bude veřejnosti přístup-
ná do 13. 3. 2018. 

Srdečně vás zveme.
Více na webu: http://ostrava.caritas.cz/akce/s 

-vetrem-za-zady-vernisaz-obrazu-13-2-2018/

Bezplatný seminář „Jak pečovat o nemoc-
ného v domácím prostředí“

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospico-
vé poradny a Mobilního hospice sv. Kryštofa nabízí 
možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat  
o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na se-
tkání s profesionálními zdravotními sestrami se do-
zvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyb-
livostí, a získáte související informace ze zdravotní 
a sociální oblasti. Získáte informace o tom, jak se 
nemocnému člověku podává strava, tekutiny a léky, 
jak se provádí osobní hygiena či polohování jako pre-
vence vzniku proleženin. Proběhnou také praktické 
ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech zís-
kávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzač-
ních pomůcek, které mohou být nápomocné při napl-
ňování potřeb nemocného člověka. 

Kompenzační pomůcky je možno zapůjčit v charit-
ní Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomů-
cek a další informace můžete nalézt na webu Chari-
ty Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna 
-kompenzacnich-pomucek/

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší ter-
mín je 15. 2. 2018 od 14.00 hod. v budově Hospice 
sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. 
Na školení se, prosím, přihlaste předem u Bc. Anny 
Štefkové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo  
e-mailem: cho.hospicova.poradna@charita.cz. 

Těšíme se na vaši účast!
Web+plakát: http://ostrava.caritas.cz/akce/jak 

-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-15-2 
-2018/

Charita Ostrava hledá zdravotní sestry pro 
hospicové služby

Charita Ostrava nabízí pracovní místa pro zdra-
votní sestry v lůžkovém Hospici sv. Lukáše a Mobil-
ním hospici sv. Kryštofa. 

Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle 
dohody. 

Podrobnější informace na webu http://ostrava.cha-
rita.cz/volna-mista/.

Denní centrum Charity Ostrava slouží li-
dem se zdravotním postižením

Posláním služby Denního centra Charity Ostra-
va je podpořit lidi se zdravotním postižením (Alzhei-
merovou a Parkinsonovou nemocí) při zajištění jejich 
potřeb v době, kdy o ně nemůže pečovat rodina nebo 
blízcí. Využitím služby může člověk zůstat co nejdéle 
ve svém domácím prostředí.

Denní centrum v Charitním domě sv. Alžběty na-
bízí aktivní využití času, společenský kontakt s vrs-
tevníky a širším okolím, podporuje samostatnost uži-
vatelů služby a vytváří podmínky pro jejich důstojný 
a aktivní život. Služba podporuje rodiny, které pečují 
o svého rodinného příslušníka, přebírá uživatele na 
přesně vymezenou dobu, než se vrátí ze zaměstnání 
nebo vyřídí své osobní záležitosti (lékař, úřady apod.). 
Poskytujeme také stravu, pečovatelské služby, akti-
vizační a vzdělávací program, společenské aktivity 
včetně procházek, výletů apod. K dispozici je nová 
relaxační místnost a terapeutická zahrada přímo  
v areálu služby.

Denní centrum je určeno pro seniory a dospělé lidi 
se zdravotním postižením, počínající demencí, smys-
lovými a pohybovými poruchami či jinými chorobami 
souvisejícími se stářím. 

Otevírací doba denního centra: pondělí až pátek, 
od 7 do 16 hod.

Kontakt: Charita Ostrava, Charitní dům sv. Alž-
běty – denní centrum, Zelená 2514/73, 709 00 Ostra-
va-Mariánské Hory a Hulváky. Telefon: 599 526 912, 
731 682 547, 737 553 169, e-mail: cho.domovinka@
charita.cz; web: www.ostrava.caritas.cz/seniori/denni 
-centrum-alzbeta/

(pokračování na str. 8)
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Aktivity Charity Ostrava
Díky štědrým dárcům pomůže Tříkrálová sbírka 
lidem v nouzi 

Tříkrálová sbírka 2018 přinesla díky štědrosti  
Ostravanů, obyvatel obcí v okolí a zapojení více 
než čtrnácti set dobrovolných koledníků histo-
ricky nejvyšší částku 2 097 804 Kč. Prostředky  
z veřejné sbírky využije Charita Ostrava a Chari-
ta sv. Alexandra na podporu služeb pro klienty mo-
bilního a lůžkového hospice, mladé lidi ohrožené 
sociálním vyloučením, lidi bez domova nebo lidi se 
zdravotním postižením v chráněných dílnách.

Po osmnácté přicházeli Tři králové v podání ko-
lednických skupinek Charity do domácností s požeh-

náním a přáním pokoje, štěstí a zdraví v novém roce. 
Přinášeli také symbolické dary v podobě tříkrálových 
kalendářů a cukrů a díky štědrosti lidí si odnášeli  
v zapečetěných pokladničkách jejich finanční příspěv-
ky. Díky štědrosti dárců a úsilí dobrovolných kolední-
ků je v roce 2018 shromážděná částka o 384 830 Kč 
vyšší než v roce 2017.

Všem lidem, kteří se jakkoliv podíleli na 
úspěšné realizaci Tříkrálové sbírky 2018, děku-
jeme!

Charita Ostrava, Kořenského 17, Ostrava-Vítko-
vice

Přehled záměrů využití Tříkrálové sbírky je do-
stupný na webu www.ostrava.charita.cz

Proč některé ženy odmítají  
mamografické vyšetření?

Ačkoliv je dostatečný počet center, značná část 
klientek musí za vyšetřením dojíždět a strávit tak 
spoustu času v dopravních prostředcích. Tento 
diskomfort se rozhodla vyřešit ostravská klinika 
SILESIA MEDICAL, s.r.o. Její Centrum pro nemo-
ci prsu nabízí stávajícím i novým klientkám novou 
službu. 

Prakticky to vypadá tak, že paní si během tele-
fonické objednávky s operátorkou kliniky dohodne 
termín vyšetření mamografem a současně, pokud 
má zájem o svozovou službu, je informována ohled-
ně času a místa, kde bude nastupovat. Klientka 
je dopravena osobním vozem až před kliniku a po 
vyšetření je odvezena zpět na nástupní místo. Tato 
nová služba je zpoplatněna 100 Kč za cestu na kli-
niku i zpět.

Čtyři důvody, pro které by se ženy  
měly objednat k vyšetření prsů  

na kliniku Silesia Medical v Ostravě!
l TERMÍN objednání k vyšetření mamografem 

je do 14 dnů
l KOMFORTNÍ DOPRAVA na vyšetření při vy-

užití svozové služby 
l PŘÍJEMNÉ PROSTŘEDÍ kliniky včetně 

vstřícného a empatického zdravotnického personá-
lu
l ODBORNĚ PROVEDENÉ VYŠETŘENÍ, jež 

pomůže nádor prsu odhalit včas.

Stačí se jen objednat a věnovat pár minut dů-
ležitému preventivnímu vyšetření! 

Pro objednání na preventivní mamografic-
ké vyšetření a případného odvozu je možno využít:  
e-mail: transfer.servis@silesiamedical.cz; mobil.: 733 
534 437; e-mail: mamografie@silesiamedical.cz

Další informace o nabídce kliniky SILESIA ME-

Zápis do 1. třídy
Zápis dětí do 1. ročníku proběhne dne  

5. dubna 2018 od 8.00 do 17.00 na ZŠ Še-
nov, Radniční náměstí 1040.

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se 
narodily v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012. 
K zápisu je nutný rodný list dítěte a občanský 
průkaz.

Pro odklad povinné školní docházky je 
zapotřebí vyjádření pedagogicko-psycholo-
gické poradny a vyjádření odborného lé-
kaře (dětského lékaře).

Rodiče mohou při zápisu označit budovu 
školy, kterou by chtěli upřednostnit. Ředitel-
ství školy si však vyhrazuje právo na rozhodnu-
tí o zařazení dítěte na jednotlivé budovy (Rad-
niční náměstí 1040 nebo Těšínská 286).

Na budoucí prvňáčky se již těší paní učitel-
ky i žáci školy.

Upozornění
Ve školním roce 2018/2019 budou na naší 

škole ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040 (včetně 
odloučeného pracoviště – Těšínská 286) otevře-
ny 3 třídy 1. ročníku. Děti budou přijímány po-
dle těchto kritérií:

1. Dítě má trvalý pobyt v Šenově (zákon 
561/2005 Sb.) Doplňující kritérium (v případě 
volných míst).

2. Starší sourozenec je již žákem školy.

ředitelství školy

DICAL, s.r.o. včetně krátké instruktážní sekvence 
zachycující vyšetření mamografem, lze najít na webo-
vých stránkách www.silesiamedical.cz
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Výročí KČT 
Zkratka běžně známá a dlužno poznamenat 

„vyhlášená“ – Klub českých turistů. 
Dvě významná výročí se sešla v roce 2018 – 100 

let republiky a 130 let KČT. Je dobře, že společné 
logo dobře propaguje spojitost jubileí „100 – 130“: 100 
let republiky – 130 let v pohybu. KČT byl založen  
r. 1888. Jeho historickými předsedy byly věhlasné 
osobnosti své doby. Vzpomeňme alespoň Vojtu Ná-
prstka a Jiřího St. Gutha Jarkovského, zakladatele 
českého olympismu. Klub se zázračně propletl celým 
složitým 20. stoletím s rozpadem starých pořádků, 
se vznikem republiky, změn společenských systémů 
a zejména dvou světových válek … Vždy usiloval,  
a to úspěšně, o kvalitu života svých členů a příznivců 
i pouhých „konzumentů“ svých aktivit, zejména vy-
užíváním turistických chat a značení v terénu (všeo-
becně považované za samozřejmost). 

A co u nás? Tělovýchovná jednota byla v Hor-
ních Datyních založena v roce 1919. (Výročí se blíží!) 
Uplatňovala mnoho forem činnosti. Kromě budování 
materiálního zázemí, vlastního cvičení a vystupování, 
například i divadlo a tzv. výlety – mnohdy s turistic-
kým charakterem. Blízké Beskydy přece lákaly. Při 
hledání dalších možností rozvíjení tělovýchovy v obci 
bylo rozhodnuto o výstavbě turistické chaty v Besky-
dech na Morávce. Ruku v ruce šlo i založení odboru 

turistiky při TJ. Stalo se tak před více než 50 lety 
(1962 – 65). Vybudováním chaty vzniklo dílo, které 
podpořilo činnost turistů, a okolo jejího zvelebová-
ní, správy a údržby se tvořil dělný kolektiv turistů. 
Vlastní turistická činnost se rozběhla naplno. Bes-
kydy se s možností využívání chaty ještě přiblížily. 
A datyňští turisté začali vyjíždět dále do okolí i ci-
zích zemí. Všechny druhy turistiky našly uplatnění: 
pěší, vysokohorská, cyklo, vodní, lyžařská, auto, moto 
i jeskyňářství. V Evropě není země, kterou nenavští-
vili, málo řek v Česku a na Slovensku nesjeli. Kola, 
lyže rovněž nezahálely … Valná hromada v listopadu 
2017 konstatovala dnešní stav – 120 členů. Od dětí, 
přes dorost, aktivní věk, až po seniory. Neoficiální 
součást názvu odboru KČT Horní Datyně je „Slezská 
brána“. Logicky proto, že členy jsou i občané soused-
ních obcí: Václavovic, Šenova, Řepišť a dalších. 

A „bonbónky“ dnešních dnů a let? Jsou obsaženy 
v Plánu hlavních akcí KČT H. D. 2018. Najdete je 
na www.tjhornidatyne.cz. Co připomenout? Obsahuje  
6 akcí pro nejširší veřejnost a desítky dalších pro čle-
ny. 
n Od roku 2004 je organizován tzv. Novoroční 

čtyřlístek, vždy 1. 1. nového roku. Letos už vám uni-
kl. Je cenný tím, že kromě vykročení turistů do No-
vého roku, jeho výtěžek (letos přes 4 800 Kč) pomá-
há budovat stezky pro zdravotně postižené turisty.  
(V našem kraji Hrabyně a Klimkovice.) 
n Letošní Olympijské hry pozdravíme při 34. roč-

níku Miniškoly zimního táboření u Isidorovy zvo-
ničky poblíž chaty Hrádek v Hrádku u Jablunkova. 
Přijďte se podívat 16. – 18. 2. 2018, co táboření obná-
ší. 
n Pochod a cyklojízda 1. 5. ve Václavovicích pove-

de letos pomezím Moravy a Slezska. I poučení přijde 
pro stovky účastníků na řadu! Pořádáme akci ve spo-
lupráci se Slezským zemským muzeem v Opavě. 
n V červnu zajdeme k pramenu řeky Luciny. Víte 

kde je? 
n Vyvrcholením oslav „100 – 130“ bude společná 

akce s MěÚ Vratimov, TJ, hasiči, zahrádkáři a včela-
ři z Horních Datyň. Oficiální otevření parčíku a větr-
ného mlýnku v obci, a to 15. září 2018. (Horní Datyně 
tedy dohonily zpož-
dění – v minulých 
letech opravené 
mlýnky připomína-
jí historii života a 
hospodaření ve Vác-
lavovicích, Šenově, 
Řepištích, Bruzovi-
cích i Havířově …) 

(pokračování
na str. 10)
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(pokračování ze str. 9)
n Vyvrcholení celostátních oslav 130 let KČT 

bude dne 28. 10. 2018 v Praze. Láká to k „pendolíno-
vému“ výletu. 
n Nebudu ve vyjmenovávání dílčích akcí pokračo-

vat. Jsou uvedeny v Plánu (viz výše). 
n Jednu však přece: Zimní táboření Klondyke. 

Jsme pořadateli jedné z nejstarších akcí KČT v re-

publice. 52. ročník! Vystřídaly se na jejím pořádání 
již dvě generace. A žije! Na novém místě v polovině 
cesty z chaty na Kotaři na Ropičku. Pod vrchem Lipí. 
Takže: 7. až 9. 12. 2018. 

Jubilejní rok 2018 bude turisticky bohatý. Vyberte 
si. Přijďte.

Mgr. Jan Sládek, KČT Horní Datyně 

Šenovští šachisté 
v čele krajského přeboru!

Šachové soutěže družstev se v měsíci lednu 
přehouply do druhé poloviny a v jejich tabul-
kách se neztrácejí ani družstva ŠK Šenov, kte-
rá zatím prožívají podařenou sezónu. 

Družstvo „A“ se v loňské sezóně zachránilo 
v Krajském přeboru až výhrou v posledním 
kole a záchrana soutěže byla hlavním cílem  
i letos, zejména proto, že z KP mohou sestou-
pit až 4 družstva. Před sezónou se podařilo 
sestavu vyztužit nejsilnějším hráčem v soutěži 
mezinárodním mistrem Sergejem Berezjukem, 
což výrazně zvýšilo naděje na splnění skrom-
ných předsezónních cílů, přesto je podle ra-
tingu nasazeno až na předposlední 11. místo. 
Všichni hráči „áčka“ však bojují jako lvi a po 
6. kole figuruje ŠK Šenov„A“ bez porážky se 
čtyřmi výhrami a dvěma remízami na 1. místě 
KP! Plánovaný boj o udržení je tak již v polo-
vině soutěže minulostí a družstvo se naopak 
může utkat se silnými družstvy Poruby, Kop-
řivnice, Orlové, Bruntálu a Stonavy o přední 
příčky. Ačkoliv v těchto utkáních vesměs ne-
bude favoritem, má družstvo dostatečnou kva-
litu, zkušenosti i docházkovou kázeň, aby se 
pokusilo překvapit, a utopií není ani případný 
postup do 2. ligy.

V Krajské soutěži figurující družstvo „B“ 
se v úvodu soutěže nevyhnulo klopýtnutím, 
ale v posledních třech kolech odešlo nepora-
ženo a po výhře ve Fulneku mu po 6. kole 
patří 4. místo. Na rozdíl od prvního družstva 
má však ve zbytku soutěže papírově lehčí los  
a umístění v první polovině tabulky je tak 
plně v jeho možnostech. 

Družstvo „C“ reprezentuje ŠK Šenov v letos 
silně obsazeném Městském přeboru Ostravy  
a po třech letech se opět probojovalo do sku-
piny o 1. – 4. místo. Do ní vstoupí z 3. místa, 
které bude hájit proti družstvu Vítkovic. 

V Městské soutěži Ostrava působí družstva 
„D“ a „E“. „Déčko“ tvořené zkušenými hráči 
vstoupilo do soutěže třemi výhrami a momen-
tálně mu patří 5. pozice. „Éčko“ sestavené pře-
devším z šenovské mládeže zatím v soutěži 

nebodovalo, přestože v minulém kole k tomu 
mělo velmi blízko. Hlavním cílem je ale pře-
devším sbírání zkušeností v soutěži dospělých  
a udržení trpělivosti ve vážných partiích.

V plném proudu je i Přebor oddílu. V silně 
obsazeném dlouhodobém turnaji je zatím na 
čele kvarteto Pavel Podlesný, Jarmil Kotlář, 
Petr Čížek a Stanislav Novotný. Tito hrá-
či zatím v dosavadním průběhu ztratili jen 1 
bod. Na paty jim budou šlapat Ivan Nešpor, 
Michal Geffert a Nikolaj Petrov. Druhá polo-
vina přeboru tak bude jistě plná zajímavých  
a napínavých partií.

Kromě působení v soutěži družstev se še-
novská mládež účastní i turnajů svých věko-
vých kategorií v rámci Moravskoslezského 
kraje. 6 kol má za sebou Ostravská liga mlá-
deže, lednového třetího kola Krajského přebo-
ru mládeže v rapid šachu v Ostravě se dokon-
ce zúčastnilo 11 šenovských hráčů. Nejvýraz-
něji se do výsledkových listin zapsal 14. mís-
tem v kategorii do 14 let Ivo Walach, v téže 
kategorii skončil 19. Miroslav Šumský. 

Mezi desetiletými se nejvýše umístil Ja-
kub Kutáč, který se v této kategorii utká-
val se staršími dětmi. Potěšitelná je však 
především vysoká účast hráčů našeho od-
dílu, protože konfrontace s mládeží z celé-
ho kraje nabízí mladým hráčů velmi vhod-
né porovnání vlastních šachových kvalit 
a herního růstu se stejně starými soupeři  
a ničím nenahraditelnou herní praxi. Protože 
je mládež nepostradatelná pro každý fungující 
šachový oddíl, je nezbytné ji v jejím šachovém 
rozvoji plně podporovat.

Noví zájemci o šachovou hru z řad mládeže 
jsou vítáni každý čtvrtek od 15 hodin v ša-
chovém kroužku pořádaném v šenovské škole. 
Informace o šachovém oddílu, včetně výsled-
ků přeborů a soutěží a rozpisů utkání můžete 
sledovat na webových stránkách klubu http://
www.sk-senov.szm.com.        

Za ŠK Šenov – Petr Čížek



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 2/2018 – 11

MěÚ informuje / Inzerce

Vinotéka Šenov 
Těšínská 332 (v Domě zahrádkářů)

Nabízíme široký sortiment moravských 
sudových vín v cenách od 54 Kč.

Vína jsou z oblasti Velkopavlovické Podluží 
– Vinařství z Velkých Bílovic.

Přijďte nás navštívit, tel. 724 706 476.

v M&M Reality holding a.s. na trhu již 13 let! 
Vyhněte se anonymním nabídkám, přijďte se poradit 
s profesionály ohledně prodeje či koupě nemovitosti. 
Najdete nás na adrese: Ostravská 542, Petřvald, ve-
doucí: Josef Hrňa, telefonní č. 731 768 616, e-mail: 
petrvald@mmreality.cz
v Nabízím k pronájmu kancelář v centru Še-

nova, 777 575 221.

V únoru otevíráme

 „U Libušky“
Radniční náměstí, Šenov

(stánek přímo na náměstí – přízemí)

Zde budou k dispozici služby optického poradce

OPTIK DO DOMU

Poradíme Vám:
÷  jak správně vybrat brýlové obruby
÷  jaké zvolit čočky a jejich úpravy

÷  jak s námi ušetříte 

Umožníme Vám:
è  výběr brýlí v pohodlí Vašeho domova nebo zde

è  konzultace je nezávazná a zdarma
è  uplatníme Vám slevu na poukaz od lékaře

è  kompletní brýle za poloviční ceny
è  doručení zakázky až do domu

è  poskytujeme doživotní garanci na brýlové obruby
è  provádíme drobné opravy a čištění brýlí

Poskytujeme:
ø  slevu na brýlovou obrubu dle Vašeho věku

ø  slevu 1+1 na druhé brýle zdarma
ø  k dioptrickým brýlím druhé sluneční zdarma
ø  k fotochromatickým čočkám obruba zdarma

ø  30 % sleva na multifokální čočky atd.

Osobní schůzku si lze dopředu objednat na:
Ing. Libuše Motyková, +420 603 576 069

libusemotykova@vmbal.cz
www.mojebryle-online.cz

U nás si určitě vyberete – Těšíme se na Vás

Pravidelný odečet vodoměrů
Na základě smlouvy uzavřené mezi naší společ-

ností Vodotech, spol.s r.o. a společností Severomorav-
ské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., dodavatelem 
vody z vodovodu do vaší obce, dovolujeme si vám tím-
to oznámit, že v termínu 

od 29. 1. 2018 
do přibližně 27. 2. 2018

budou v Šenově u Ostravy prováděny pravidelné 
opisy vodoměrů pracovníky Vodotech, spol. s r.o. 

Vzhledem k typu odečítacího zařízení žádá-
me všechny odběratele o maxilmální vstřícnost 
při zpřístupnění měřidel a umožnění provedení 
fyzického odečtu na místě. 

Děkujeme za pochopení.

Pracovníci, kteří budou odečty provádět, mají slu-
žební průkazy, kterými jsou povinni se na požádání 
prokázat.

Současně si vás dovolujeme informovat, že změnu 
v provádění odečtů si můžete ověřit telefonicky na 
call centru SmVaK Ostrava a.s. – tel. č. 800 292 400.
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Život ve městě

ZUŠ Viléma Wünsche v Šenově informuje
Žáci studijního zaměření „Mul-

timediální tvorba“ se zúčastnili fo-
tosoutěže na téma „Škola základ 
života“, kterou pořádala ostravská 
Střední průmyslová škola stavební 
za finanční podpory MŠMT. Zášti-
tu nad fotosoutěží převzal hejtman 
Moravskoslezského kraje a staros-
ta městského obvodu Ostrava-Jih. 

Žákyně 2. ročníku MMT Natá-
lie Šáchová získala 5. místo v ka-
tegorii do 18 let, celkem bylo při-
hlášeno 126 fotografií. Fotografie 
Vojtěcha Halady, Barbory Ožano-
vé, Adriany Pastrňákové, Micha-
la Plevy a Stelly Zettlitzové byly 
vybrány do vystavovaného soubo-
ru v prostorách KD Akord. Všem 
mladým fotografům blahopřejeme 
k úspěchu. 

Vlasta Urbášková,  
ředitelka školy Natálie Šáchová Stella Zettlitzová

Barbora Ožanová Vojtěch Halada

Adriana Pastrňáková Michal Pleva


