Pokračování oprav ve školách
Současná doba, kdy se děti učí většinou
z domu a školu navštěvují sporadicky,
nahrává rekonstrukcím školských zařízení. V minulosti město provedlo přístavbu
a nástavbu 2. pavilonu, zvýšilo kapacitu
školní jídelny a kuchyně a vybudovalo
nové sportoviště v centru města. Od nástavby 1. pavilonu již uběhlo více než 20
let a tato budova již nevyhovuje tepelným normám, objekt se v létě přehřívá, střešní krytina je v havarijním stavu
a do objektu zatéká.
Nyní se kolem objektu staví lešení a bude
provedena úprava a zateplení obvodových stěn i střechy. V budově budou instalovány rekuperační jednotky. Celkové
náklady stavby budou 20 mil. Kč, dotace
ze SFŽP pokryje 1/3 nákladů. Vzhledem
k značnému rozsahu stavebních prací
a nutnosti zásahů do nosných konstrukcí
budovy budou práce dokončeny v říjnu
2021. Pokud se epidemiologická opatření zmírní a děti se vrátí do školních lavic
ještě v tomto školním roce, budou se učit
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na druhém pavilonu a v náhradních prostorách na Staré škole i na hasičárně.
Rovněž škola na Podlesí žije rekonstrukcí venkovního areálu. Stávající asfaltová
plocha bude nahrazena hřištěm s umělým povrchem. Nově vznikne zastřešená
venkovní učebna a zahradu doplní dět-

ské herní prvky. Areál bude upraven nákladem 12 mil. Kč. Příspěvek státu na tuto
akci bude 5 mil. Kč. Práce by měly být dokončeny v tomto školním roce.

Ing. Jan Blažek, starosta

INFORMACE – ZPRAVODAJSTVÍ
Městská policie hlásí
MP Šenov:
Policie ČR:
Tísňová linka:
E-mail:
Http:
2. 3. Na ulici Na Sedlácích před sběrným dvorem, u kterého jsou umístěny
sběrné nádoby na textil a elektro, bylo
zjištěno, že jedna z nich je poškozena
(foto č.1). Díky zde umístěným kamerám se podařilo zjistit, kdy k tomu došlo a v rámci výkonu služby se podařilo
zjistit podezřelé osoby. Věc oznámena
příslušnému správnímu orgánu.

604 128 113
604 127 288
156, 158
mpolicie@mesto-senov.cz
www.mesto-senov.cz
5. 3. Na základě upozornění občanů
strážníci zjistili dvě podezřelé osoby,
které se neoprávněně pohybovaly
v objektu na ulici Václavovická. Osoby
předány přivolané hlídce Policie ČR.

13. 3. Na ulici Na Sedlácích před sběrným dvorem se nacházel odložený
odpad. Dle kamerového záznamu byl
podezřelý z přestupku, který byl oznámen, předán k dořešení správnímu orgánu.
14. 3. Ve večerních hodinách v prostoru Zámeckého parku došlo neznámými osobami k odpálení zábavní
pyrotechniky (foto č.3), která se poté
vzňala. Podezřelé osoby se na místě již
nezdržovaly, vzaly do zaječích. Strážníci oheň uhasili.

10. 3. Na ulici Řadová kolem půlnoci
probudilo občany hlasité pokřikování neznámého muže. Strážníkům se
dotyčného podařilo po chvíli uklidnit
a byl předán „do péče“ přivolané hlídce Policie ČR.

11. 3. Zaměstnanci jedné místní prodejny potravin při příchodu do práce
zjistili, že došlo k vloupání do uzamčeného boxu. Případ šetří Policie ČR.

Prevence – kamerový systém
4. 3. Strážníci zjistili, že na budově ZUŠ
zpod okapu opadává omítka. Protože
hrozilo nebezpečí úrazu chodců, bylo
místo označeno výstražnou páskou
(foto č.2) proti vstupu nepovolaných
osob. O stavu byl vyrozuměn vlastník
objektu.

Kamerový systém strážníkům velmi
pomáhá, díky němu se podařilo přispět
k objasnění několika přestupků nebo
trestné činnosti.
K průběžnému sledování je kamerový systém využíván denně, v několika případech žádá po městské policii i
konkrétní záznamy z různých míst také
Policie České republiky. Díky kamerovému systému například strážníci dopadli
pachatele poškození kašny na Radničním náměstí.
Hlídka městské policie má také přistup ke kamerám přes mobilní telefon.
Díky tomu může zjistit závažnost situace dříve, než k místu přijede, popř. směr
útěku pachatele činu.

M. Kretek, velitel MP
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci dubnu 2021 oslaví významná
životní jubilea tito šenovští občané:

Rozloučili jsme se …
Petr Lehocký

BIERNATOVÁ FELICITA

OŽANOVÁ MARTA

Věra Neničková

BLAŽKOVÁ MIROSLAVA

PODZEMNÁ JARMILA

Irena Zemanová

BŘENEK MILAN

POKORNÁ JIŘINA

CYRAŃSKÁ MARIE

POLÁČKOVÁ HILDEGARDA

EDELSBERGEROVÁ MIROSLAVA

SEMELA JOSEF

HÁJÍČEK JIŘÍ

SKOPKOVÁ JINDŘIŠKA

HOLÁ MILADA

SPANDELOVÁ EVA

HRBÁČKOVÁ ELIŠKA

SVOBODOVÁ JARMILA

CHAMRÁD JAROMÍR

ŠEBESTOVÁ JARMILA

KAMENÍK STANISLAV

ŠIMO MILAN

KLEGA VLADIMÍR

ŠIMŠOVÁ MILENA

KLOBUŠIAK DUŠAN

ŠLACHTA MIROSLAV

KOLAŘÍK JOSEF

TARABA BOLESLAV

KOPCOVÁ MARIE

TOMIS JIŘÍ

KOPECKÁ ANNA

VALEČKOVÁ MARIE

MACHÁLEK FRANTIŠEK

VICHTA ROSTISLAV

OLŠÁK JIŘÍ

VRABEL JAROSLAV

Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast.
Taťána Klimasová/SO

Vydala ses na cestu, kde chodí každý sám,
jen dveře vzpomínek nechala jsi dokořán.
Jen kytičku na hrob můžeme Ti dát,
chviličku postát a tiše vzpomínat.
Je tomu právě rok, co nás 26. března navždy
opustila naše milovaná maminka

paní Marie Kolková.
S láskou vzpomínají dcera Jana a syn Pavel
s rodinami, kamarádka Marta a rodina
Budíkova.

K Vašemu významnému životnímu jubileu Vám přejeme hodně zdraví, rodinné pohody a spokojenosti.
Poznámka k naší rubrice:
Požadavek na nezveřejnění jména je nutno uplatnit u redakční rady (tel. 596 805 931) nebo na ohlašovně (tel. 596 805 938,
596 805 941) nejpozději do uzávěrky Oběžníku (do 20. dne
daného měsíce).
SO/Taťána Klimasová

Jak smutno nám je bez Tebe, jak dlouhý je nám
čas, jak rádi bychom Tě spatřili
a slyšeli Tvůj hlas.
Dne 4. 4. 2021 vzpomeneme na 3. smutné
výročí pana Jaroslava Karase.
Za tichou vzpomínku děkují maminka, dcery s
rodinami a sestra Eva s rodinou.

Nejmladší občánci města
Sam Juněc
Matěj Žídek
Stella Hőhn
K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

Lidé do našich životů přicházejí a jiní odcházejí.
Je to koloběh života.
Nám odešla 10. 3. 2020 naše milovaná
maminka Alžběta Damcová.
Chtěli bychom na ní tímto vzpomenout....
Mami, klid tvojí duši...
Syn Vítězslav s rodinou.

Společenská rubrika pro vás
Do ní můžete přinášet blahopřání, poděkování,
oznámení nebo vzpomínku na své blízké.
Pro velikost rámečku 8,5 x 3 cm jsou stanoveny ceny:
1 foto + text 150 Kč, 2 fota s textem 180 Kč,
pouze text bez fota 100 Kč.
Uzávěrka příspěvku je stejná jako pro inzerci
na správním odboru – podatelna.

OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 4/2021

Dne 20. 3. 2021 nás nenadále opustil ve věku
nedožitých 61 roků

pan Jaromír Tříska,
přechodné bydliště Piešťany.
Ti, jenž jste jej znali, věnujte tichou vzpomínku.
Bratři Hynek a Radek Třískovi s rodinami.
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ČINNOST SAMOSPRÁVY
58. schůze rady města dne 02. 03. 2021 m.j.:


schválila odpisové plány příspěvkových
organizací na rok 2021



schválila rozpočtová opatření č. 3 –
4/2021



schválila umístění staveb a zřízení věcných břemen na pozemcích města



schválila předloženou zadávací dokumentaci s úpravami pro zadání podlimitní veřejné zakázky na stavební
práce pro výběr zhotovitele stavby
„Cyklolávka přes I/11 v Šenově“, zadávané formu otevřeného řízení

Ztráty a nálezy
Aktuální stav nalezených věcí najdete vždy na našich webových stránkách města Šenov www.mesto-senov.cz/obcan/ztraty-a-nalezy/, případně tel.: 596 805 930.
SO/Sommerlíková

Testování zaměstnanců MěÚ
Městský úřad provádí v souladu s mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví pravidelné testování zaměstnanců na covid-19, které je povinné nejen pro
kmenové zaměstnance a městskou policii, ale i pro 22 dobrovolných hasičů. Pracovnice terénních sociálních služeb, které přicházejí do styku se seniory, jsou již v souladu s platnou legislativou naočkovány první dávkou vakcíny proti covid-19.
Děkujeme, že pro styk s úředníky upřednostňujete telefonickou a elektronickou
komunikaci. Chráníte tím sebe i zaměstnance našeho úřadu.
Ing. Jan Blažek, starosta



schválila smlouvu o výpůjčce části pozemku p.č. 64/2, k. ú. Šenov u Ostravy, o
výměře 1,5 m2 pro umístění výdejního
boxu za účelem výdeje a příjmu zásilek
pro občany
tajem.

Vyšla kniha
Krajina regionu
Slezská brána
Kniha navazuje na jinou publikaci
Příroda regionu Slezská brána z roku
2015. Ta však přibližovala více jednotlivé
přírodní lokality bez ohledu na hranice
obcí.
Hlavní část knihy je věnována krajině
jednotlivých obcí, kterou lze chápat jako
jakýsi jejich zkrácený přírodopis. V závěru nechybí ani slovníček pojmů vysvětlující některé náročnější odborné výrazy.
Pro zájemce je kniha Krajina regionu
Slezská brána o rozsahu 54 stran formátu
A4, s pevnou vazbou a s bohatou fotografickou dokumentací (144 fotografií)
k dostání za cenu 120 Kč na podatelně
městského úřadu.

Město Šenov
Radniční náměstí 300, 739 34 Šenov
okres Ostrava-město

Ing. Jan Blažek, starosta

Dne 20. 4. 2021 v 16:00 hodin
se v zasedací místnosti Radnice koná
17. zasedání zastupitelstva města

Program:
•
•
•
•
•
•

Zpráva ústřední inventarizační komise města
Zpráva o činnosti a hospodaření MěPOS za rok 2020
Kontrola plnění uložených úkolů
Zpráva o činnosti rady města
Rozpočtové opatření
Organizační záležitosti

Zveme všechny občany a členy zastupitelstva města!
Ing. Jan Blažek
starosta
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Komunální odpad 2021
Sběrný dvůr města Šenov, ul. Na Sedlácích
Otevírací doba od 5. 2. do 19. 12. 2021
Úterý, pátek:
14:00 – 17:45 hod.
Středa:
12:00 – 19:00 hod.
Sobota:
09:00 – 12:00 hod.
odběr a uložení odpadů komunálních:
 objemné odpady z domácností,
 elektro, baterie, monočlánky,
 EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika bez rozdílu velikosti),
 vyřazená kompaktní úsporná svítidla, zářivky, výbojky,
 nebezpečné složky komunálních odpadů od občanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy a obaly znečištěné od
barev, …),
 jedlé oleje a tuky (uložit vždy do uzavřených obalů nejlépe plastových lahví. U olejů a tuků z kuchyní není nutné odstranit
z přepálených tuků rozptýlené zbytky),
 separovaný odpad (sklo, papír, plasty),
 bio/tráva, listí, měkké části rostlin,
 oděvy, obuv a textil,
 dřevo (odřezky z masivního dřeva, dřevěné obaly, trámy, desky, prkna, OSB deska, překližka (rozměr do 2m x 0,8m x 0,8m),
nábytkové dřevo (v rozloženém stavu, nikoli celé např. skříně apod.),
 větve na štěpkování – jsou odebírány v rozsahu max. 1 x za měsíc přívěsný vozík z jednoho čísla popisného nebo jednoho
pozemku parc. č. v případě, že se na tomto pozemku nenachází stavba – rodinný dům, rekreační chatka apod,
 kovy – odpadní – (např. lehátko pouze konstrukce bez čalounění, apod.)
Odpady vzniklé ze stavební činnosti - cihly, drobný beton bez armování, omítka, kachličky, zemina, kamení, keramické střešní
tašky. Odpady vzniklé ze stavební činnosti nejsou odpady komunální, proto jsou zpoplatněny:

Ceník

Cena (včetně DPH)

12 l (kbelík)
25 l (pytel)
400 l (malý vozík do rozměru 1,5m x 1,10m x 0,30m)
750 l (větší vozík do rozměru 2,3m x 1,30m x 0,35m)

20 Kč
40 Kč
650 Kč
1200 Kč

Úhradu za dovezené množství provedete po příjezdu do sběrného dvora u obsluhy.
Nadále nejsou na sběrném dvoře přijímány stavební a demoliční odpady - asfaltová lepenka, izolační materiály, azbest,
skelná vata, umakart, sádrokarton, záchody, vany, umyvadla, suť smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva, skla, ... a pneumatiky.
Od 1. 1. 2021 je účinná Obecně závazná vyhláška města Šenov č. 3/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Šenov.
V souladu s touto vyhláškou již nebudou po městě přistavovány
kontejnery na objemný odpad, jak tomu bylo v minulosti. Tento
odpad je možné odložit ve sběrném dvoře, kde lze zajistit jeho
správné dotřídění.
V období velikonočních svátků 2. 4. 2021 (Velký pátek) bude svoz
komunálních odpadů ve městě probíhat podle běžného harmonogramu bez omezení.
V sudém týdnu, který začíná 5. 4. 2021 (Velikonoční pondělí) bude
svoz komunálních odpadů (zelené nebo plechové nádoby) oproti
běžnému harmonogramu o jeden den posunut (svoz z 5. 4. bude
realizován 6. 4., svoz ze 6. 4. bude realizován 7. 4. a svoz z 9. 4. bude
realizován 10. 4. 2021).
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 4/2021
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ENERGETIKA

NECHTE SE INFORMOVAT
O ODSTÁVKÁCH ELEKTŘINY
E-MAILEM NEBO SMS
Je to snadné.
Krok 1
Zaregistrujte se na webové stránce:
www.cezdistribuce.cz/sluzba





Krok 2
Vyplňte:
 EAN kód (18místný číselný kód najdete na vyúčtování
za elektřinu)
 Datum narození zákazníka / IČO
 E-mail pro potvrzení nastavení služby

Upozornění na odstávky elektřiny
už jen elektronicky.
Registrujte se a informace o plánovaných odstávkách
budete dostávat e-mailem a SMS.
Pohodlně
Zdarma
Včas

www.cezdistribuce.cz/sluzba

Krok 3
Registrovat můžete až 3 e-maily a 1 telefonní číslo pro SMS.
Informace o odstávkách tak mohou chodit nejen Vám, ale
i ostatním členům rodiny nebo například nájemníkům.
A máte HOTOVO!
O plánovaných odstávkách elektřiny budete informováni
zdarma, minimálně 15 dnů předem e-mailem a SMS.

Váš provozovatel elektrické sítě
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ŠKOLSTVÍ
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ŠENOV
OD ROKU 2021–2022
Srdečně Vás všechny zveme k zápisu do naší Mateřské školy Šenov.
Zápis proběhne:
1. Fyzicky:
V PONDĚLÍ 10. 5. 2021 OD 8:00-14:00 HODIN
Zápis proběhne v budově MŠ Šenov, Lipová 861
a to pro obě MŠ
•
•
•
•
•

•

K zápisu přistupují rodiče jednotlivě během celého dne, nezáleží na pořadí zapsaných dětí
Celkový zápis bude zpracován až po ukončení zápisu všech dětí od 3. 5. – 14. 5. 2021
Fyzický zápis dne 10. 5. 2021 proběhne v budově MŠ Lipová, a to pro obě MŠ
Zápis proběhne bez přítomnosti dětí a za dodržení všech protiepidemiologických opatření (rozestupy, respirátory..)
Upozorňujeme na zákonnou povinnost a tou je povinné předškolní vzdělávání dětí poslední rok před zahájením školní
docházky (děti, které mají trvalý pobyt v Šenově, se musí dostavit k zápisu, nebo musí dát MŠ Šenov vědět, že se tyto děti
vzdělávají v jiné MŠ)
Rodiče, kteří budou žádat individuální vzdělávání, se také dostaví k zápisu a podají žádost o individuální vzdělávání.

2. Zápis pomocí vzdáleného přístupu.
Zápis vzdálenou formou bude možné uskutečnit od 3. 5. 2021 - 14. 5. 2021
Těmito způsoby:
a) Písemně (poštou, dopisem)
Písemně zaslaný originál žádosti a další dokumenty viz níže s podpisem zákonného zástupce
b) E-mailem s elektronickým podpisem dokumentu
Bez elektronického podpisu nelze žádost akceptovat
c) Datovou schránkou
Žadatel musí mít svou datovou schránku.
ID datové schránky MŠ Šenov: garkz7f
Bližší informace k tomu, jaké doklady, dokumenty a zprávy je povinen zákonný zástupce dítěte přiložit k zápisu, jsou zveřejněny na
webových stránkách mateřské školy. Tamtéž najdete kritéria pro přijímání dětí a následně informace o přijetí dětí do MŠ.
Michaela Michálková, ředitelka MŠ

Pravda říká: Jsi umazaný. – Láska říká: Umyji Tě.
Pravda volá: Jsi zraněný. – Láska volá: Vyléčím Tě.
Pravda křičí: Jsi v nebezpečí! – Láska křičí: Zachráním Tě!
Pravda vyčítá: Jsi hříšný! – Láska nic nevyčítá …
Láska za ten hřích umírá na kříži …
S přáním požehnaných a pokojných Velikonoc.
Srdečně zveme širokou veřejnost v tomto čase nejistoty k Božímu slovu nad těmito pravdami do evangelického kostela v Šenově
v těchto termínech:
2. 4. 2021 – v 9.30 hod. Velkopáteční
4. 4. 2021 – v 9.30 hod. Slavnost zmrtvýchvstání
Možnost individuální duchovní péče, vysluhování svaté Večeře Páně (individuálně nebo pro rodiny) a další služby, volejte 777551491.
Za FS ČCE v Šenově farář Štěpán Marosz

OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 4/2021

7

ŠKOLSTVÍ

"Podané
ruce"

15.4.-21.4.
2021

Zápis proběhne
elektronicky.

Otevíráme 3 třídy 1. ročníku.

Více informací na www.zs-senov.cz
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

výuka AJ od 1. třídy
individuální přístup
podpora talentu
zájmové kroužky
CLIL aj. moderní metody
tematické pobyty v přírodě
formativní hodnocení
„Podané ruce“ – spolupráce
1. a 5. ročníků
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ZUŠ Viléma Wünsche v Šenově informuje
Všichni zaměstnanci naší školy již netrpělivě očekávají uvolnění vládních nařízení a těšíme se na
naše příznivce. Připravujeme plán akcí, avšak zásah vyšší moci neovlivníme. Věříme, že zameškaný čas
brzy vynahradíme.
Ale i v době distanční výuky naši žáci pilně pracují a například pod vedením paní učitelky Evy Malicherové z Multimediální tvorby tvoří nejen své absolventské práce.
Vlasta Urbášková • ředitelka školy

Plán akcí na 2. pololetí školního roku
Den
st
st

Datum
12. 05. 2021
19. 05. 2021

čt
po
čt
po
po
út
čt
po-pá
út
po

20. 05. 2021
24. 05. 2021
27. 05. 2021
31. 05. 2021
07. 06. 2021
08. 06. 2021
10. 06. 2021
07. – 11. 06. 2021
15. 06. 2021

po–pá
út

21. – 25. 06. 2021

st
po

23. 06. 2021
28. 06. 2021

21. 06. 2021

22. 06. 2021
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Začátek
16:30
17:00

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

17:00
17:00
17:00

Akce
Třídní koncert
Absolventský koncert:
Ondřej Borový
Jana Galušková
Johana Jurčová
Zora Zapletalová
Třídní koncert
Klavírní přehlídka 4. ročníků
Třídní koncert
Koncert nejlepších žáků
Třídní koncert
Třídní koncert
Třídní koncert
Přijímací talentové zkoušky
Třídní koncert
Absolventský koncert:
Klára Chomisteková
Postupové, závěrečné zkoušky
Absolventský koncert:
Matěj Novotný
Piknik u kašny
Třídní koncert

Pedagog
Eva Czerná

Bohumila Učníková

Zdeněk Tomis (18 let)- Expresivní
abstrakce

Bohumila Učníková
Soňa Trčková
Martin Tomeš
Martin Tomeš
Karel Smyček
Vlasta Urbášková
Martin Tomeš

Martin Tomeš
Monika Rozsypalová
Petr Kupka

Vojtěch Halada (18 let) - Oko-absolventská práce
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ŽIVOT VE MĚSTĚ

KAFIRA pomáhá lidem se zrakovým postižením
KAFIRA o.p.s. je neziskovou organizací založenou v roce 2002, se záměrem pomáhat dětem a dospělým
s těžkým zrakovým postižením. I nyní
v době pandemie COVID-19 poskytuje zdarma své služby a pomůže vám
zvládnout váš handicap.
V KAFIŘE se snažíme vytvořit zázemí, které povzbuzuje, motivuje a dodává „chuť do života“. Poskytujeme

registrované sociální služby, které podporují soběstačnost a samostatnost a zvyšují
šance nalézt vhodné pracovní uplatnění.
Zrakově postiženým nabízíme podporu
soběstačnosti v péči o sebe, o domácnost
a při zvládání činností běžného dne. Pomůžeme s výběrem vhodné kompenzační pomůcky, její zapůjčení a předvedení,
stejně jako s vyřízením žádosti na její
pořízení. Naši odborně vyškolení lektoři naučí klienta samostatného pohybu

ve venkovním i vnitřním prostředí, stejně
jako výuku Braillova písma či zvládnutí informačních a komunikačních technologií.
Služby poskytujeme bezplatně, a to jak
ambulantně, tak v terénu v rámci celého
Moravskoslezského kraje, ve střediscích
v Ostravě, Opavě, Novém Jičíně a Frýdku-Místku. Uživateli našich služeb jsou
dospělí a senioři, se zrakovým nebo zrakovým kombinovaným postižením. Bližší
informace získáte na www.kafira.cz.

PIONÝR, z. s. - Pionýrská skupina Šenov
Kostelní 128, 739 34 ŠENOV; IČ 68158017

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V ŠENOVĚ 2021
PIONÝR, z. s. - Pionýrská skupina Šenov pořádá znovu v letošním roce pro děti ve věku 6 – 11 let příměstský tábor
v pionýrské klubovně v Šenově na ulici Kostelní 128 (Stará škola).
Termín tábora je od 16. 8. – 20. 8. 2021; kapacita
max. 15 dětí.
Cena příměstského tábora: 700 Kč za dítě a turnus.
Tábor je primárně určen pro děti s bydlištěm v Šenově. Akci podporuje město Šenov.
Pro děti je zajištěn program denně od 8:00 hodin do
16:00 hodin, a to s ohledem na věk a schopnosti dětí
– hry v klubovně, venku, sportovní aktivity, rukodělky, výlety apod. V ceně je zahrnut veškerý materiál,
případné vstupy, jízdné atd. Zajištěn je také pitný režim po celou uvedenou dobu, svačina, teplý oběd (ve
školní jídelně) a svačina.
Dohled u dětí zajišťují proškolení vedoucí a instruktoři, hlavní vedoucí tábora má
akreditovaný kurz MŠMT „Hlavní vedoucí dětských táborů“, zdravotník má kurz
akreditovaný MŠMT „Zdravotník zotavovacích akcí“.
Přihlášky na první turnus příměstského
tábora si můžete vyžádat u Zdeňky Mikulové: mobil 734 478 896;
e-mail: mikuzd27@gmail.com. Informace
o další činnosti PS Šenov najdete na adrese www.pssenov.pionyr.cz.
Za PS Šenov – Zdeňka Mikulová
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INZERCE

KAMENOSOCHAŘSTVÍ
Cienciala se sídlem v Šenově
nabízí:
• zhotovení nových pomníků
• zhotovení a opravy písma ( zlacení, stříbření, barvení)
• doplňky – lampy, vázy
• čištění, broušení teraca
• veškeré kamenické práce opravy, rekonstrukce dle
domluvy
Příjem objednávek:
Hřbitov Šenov – stará obřadní síň každý čtvrtek od 16.00
do 17.00 hod.
nebo kdykoli po telefonické domluvě
na tel. 607 901 738
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 4/2021

POHŘEBNÍ SLUŽBA
MARIE MEJSTŘÍKOVÁ
NONSTOP & 596811231,
725 108 646, 602 544 149
Převozy zesnulých nepřetržitě, sjednání pohřbu
včetně víkendů a svátků.
Taxi ke sjednání pohřbu pro Havířov a okolí ZDARMA
Havířov-Město, Na Nábřeží 61,
www.pohrebnisluzba-mejstrikova.cz
NAŠE DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI NÁS ZAVAZUJÍ POMOCI VÁM V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH
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ZNALECKÉ POSUDKY

Frézování komínů
Vložkování komínů
Kontroly a čištění
spalinových cest

pro veškeré převody nemovitostí, pozůstalostní řízení, tržní
ocenění bytů a nemovitostí, přiznání daní k nemovitosti
Vám vypracuje

MARIE KRUŠINOVÁ
znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady
nemovitostí

Tel.: 602 930 888

www.kominictvi-lukovsky.cz

U Společenského domu 3/1042, Vratimov,
tel. č. 596 732 520, 603 530 963
marie.krusinova@volny.cz

Pivovar – Šenov nabízí:
Prodej piva nepřerušen – funguje
„ŽÍZNIVÉ OKNO“
Vyhověli jsme vysoké poptávce a nově nabízíme
naše speciály i v 1L PET
Z provozních důvodů vše předem po telefonické
domluvě
Nezvedneme li telefon hned, vaříme nebo stáčíme –
co nejdříve voláme zpět
Podrobné informace na webu pivovaru:
www.pivovar-senov.cz
Kontakt: GSM 774 249 570

KNIHOVNA & ŠENOVSKÉ MUZEUM
Archiválie z Rakouské
národní knihovny
Milí příznivci naší instituce, dovolte, abychom se s Vámi podělili o zajímavé informace, které jsme obdrželi z Rakouské národní
knihovny. Díky ovšem patří především členu Historicko letopiseckého aktivu panu
Vladimíru Kuchařovi a městu Šenov za poskytnutí účelové dotace.
Na základě pátrání pana Zdeňka Šebesty, taktéž člena HLA, již delší dobu víme, že
se v Rakouské národní knihovně nacházejí
mj. také archiválie s úzkou vazbou na Šenov.
Jedná se především o materiály – písemnosti rodiny Skrbenských. Z dotace se tedy
podařilo zakoupit kvalitní kopie písemností,
které nám pomohou lépe nahlédnout do života našich předků. Ze všech jmenujme
třeba Povolení celebrovat mši v zámecké
kapli v Šenově, které povolil hrabě Pražma
ve Frýdku dne 30. 3. 1788. Tištěný seznam
rebelantů proti císaři z 6. února 1631. Nebo
třeba také evidence poplatků „čeládce“
jednoho z pánů Skrbenských z roku 1684,
kde mj. uvádí: „krejčí – 12 krejcarů; švec 40
krejcarů; dvorský krejčí 24 krejcarů; kožišník
16 krejcarů; dva tkalci lnu 20 krejcarů“. Součástí získaných dokumentů je také mapka

Kunčic, zámek tak jak vypadal v 16. století,
kostel ve Vratimově, cesta a průběh mlýnské strouhy – tento dokument je psán česky. V práci s tímto historickým materiálem
nám bude pomáhat příznivec našeho muzea, historik p. t. Pavel Lasztovica z Valašska.
Vás všechny, které historie zajímá, budeme
o našich nových poznatcích informovat.

Správně – film bude o Velikonocích
a budeme se snažit, aby už do té doby byly
funkční naše nové web stránky na adrese
www.senov.cz.
Budeme se těšit na Vaši návštěvu.
Za celý kolektiv Simona Slavíková

Knihovna je pro své návštěvníky otevřena přes výdejní okénko a také máte
možnost vypůjčené knihy vrátit do KNIHOKRABICE, která je umístěna před vchodem
do Staré školy. Ti čtenáři, kteří nemohou
přijít osobně, si knihy mohou půjčit formou
e-knih.
Muzeum je sice pro veřejnost uzavřeno,
ale připravujeme novou expozici řemesel,
a proto pokud máte někde na půdě nebo
ve stodole příkladně vývěsní štíty, staré
skříňky či jiné věci, budeme za vaši nabídku
pro rozšíření muzejní sbírky velmi rádi.
Pokud se Vám líbily naše krátké muzejní filmy, tak se jistě rádi podíváte na další, který připravujeme. A o čem bude? Tak
schválně jestli na to přijdete? „…Na zelený
čtvrtek spěchal každý časně ráno k potoku
nebo k řece, by se omyl v proudící vodě a byl
tak po celý rok zdráv a svižný a čerstvý… .“

OBĚŽNÍK města Šenov – periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník, č. 4/2021, reg. č. MK ČR E 12336. Vydavatel: město Šenov, Radniční náměstí 300, Šenov, IČ 00297291, příjem inzerce 596 805 930, meu.senov@mesto-senov.cz, www.mesto-senov.cz. Den vydání:
1. 4. 2021, uzávěrka příštího čísla: 20. 4. 2021, tisk: Jesenické nakladatelství JENA Šumperk. Prodejní cena Oběžníku města Šenov: 11 Kč.
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