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Prázdniny v Základní škole Šenov 
začínají už v polovině června

Školní kuchyně v centru měs-
ta vydává v současné době denně 
500 obědů. Jídelna však nabízí 
pouze 112 míst k sezení. Vydat 
teplé jídlo v době oběda všem zá-
jemcům bez zásahu do výuky je 
nemožné, protože děti se nemají 
s obědem kam posadit. 

Jídelna již nesplňuje současné 
hygienické předpisy.

Město nechalo zpracovat pro-
jekt, získalo stavební povolení, 
vybralo zhotovitele stavby a po 
Velikonocích byla zahájena pří-
stavba školní jídelny. V současné 
době jsou prováděny zemní práce 
na přístavbě tak, aby nebyl na-
rušen provoz jídelny. Od 1. čer-
na bude již mimo provoz školní 
kuchyň a pro děti bude zajiště-
no náhradní stravování. Protože 
stavebně bude zasahováno i do 
stávajících budov, bude provoz 
školy z bezpečnostního a hygie-
nického hlediska ukončen v půli 
června a děti budou mít o 14 dnů 

dříve prázdniny. Vnitřní práce 
v kuchyni a jídelně by měly být 
dokončeny v průběhu prázdnin 
tak, aby se děti od září mohly 
opět bezpečně stravovat. Venkov-
ní práce spočívající v zateplení 
objektu a dokončení venkovních 
přístupů k objektu budou dokon-
čeny v průběhu září.

Akce bude realizována ná-
kladem 16,6 miliónu Kč. Minis-
terstvo financí podpoří tuto akci 
70% dotací, kterou město obdr-
ží po dokončení a kontrole akce 
v roce 2019. Na předfinancování 
stavby byl již v roce 2017 uzavřen 
překlenovací úvěr.

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

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 Pokud máte nějaký do-

1. 4. – Krádež sportovního vy-
bavení v hodnotě asi 20 tisíc korun 
nahlásil majitel z části Podlesí. 
Věci zmizely ze zahradního pří-
střešku, kde byly snadnou kořistí 
pro nenechavého pachatele. Jedna-
lo se o speciální výbavu na sladge 
hokej, která bude lapkovi jistě po-
třebná.

5. 4. – Nález peněženky s ho-
tovostí bezmála 900 Kč odevzdaly 
dívky místní základní školy na slu-
žebně městské policie. Poděkování 
patří nálezkyním stejně jako rodi-
čům za příkladnou výchovu.

8. 4. – Rychlý zásah místních 
hasičů zabránil následným mož-
ným škodám na majetku. Při sil-
ném větru došlo k poškození stře-
chy na rodinném domě, kdy hrozilo 
i nebezpečí úrazu od uvolněných 
plechů. Na nezbytně nutnou dobu 
byl strážníky zakázán vstup k mís-
tu zákroku.

16. 4. – Dopravní nehoda se zra-
něním na ulici Šenovská si vyžáda-
la výjezd všech složek IZS. Řidič-
ka byla převezena do nemocnice, o 
odstranění následků nehody se po-
starali hasiči Šenov. Doprava byla 
strážníky a Policií ČR na nezbytně 
nutnou dobu odkláněna po objízd-
né trase.

18. 4. – Nohy vypověděly službu 
značně podnapilému muži, který 
se vydal z restaurace domů, kde už 
však nedošel. Strážníky byl za po-
moci obětavých sousedů předán do 
domácí péče.

20. 4. – Na nahlášený požár Pe-
žgovského lesa vyjíždělo několik 
hasičských vozů včetně místní jed-
notky a hlídky MěP. I přes kompli-
kovaný příjezd k místu zásahu se 
podařilo zajistit rychlý průběh lik-
vidace rozsáhlého ohniště. Příčina 
vzniku požáru je v šetření.

taz, postřeh, kritiku, stížnost 
atd., můžete ji zaslat písemně na 
adresu: Městská policie Šenov, 
Radniční náměstí 300, 739 34 
Šenov nebo na e-mail: mpolicie@
mesto-senov.cz

Ing. R. Kulhánek, vel. MěP

Činnost samosprávy
79. schůze rady města dne 22. 3. 2018 mimo jiné:
– vyslovila souhlas se zapojením města Šenov do projektu 

„Místní akční plán rozvoje vzdělávání ORP Ostrava II“;
– schválila rozpočtové opatření č. 5/2018;
– schválila aktualizaci provozního řádu venkovního víceúče-

lového hřiště Stará škola;
– schválila ceník pronájmu sportovišť v Šenově pro sezónu 

2018 dle předloženého návrhu.

80. schůze rady města dne 10. 4. 2018 mimo jiné:
– vzala na vědomí koncepci rozvoje Základní umělecké školy 

Viléma Wűnsche, Základní školy Šenov a Mateřské školy Še-
nov na následující období;

– vzala na vědomí petici na zřízení kanalizace na Bartovické 
ulici v Šenově;

– schválila likvidaci majetku města Šenov dle návrhu likvi-
dační komise města ze dne 26. 3. 2018;

– schválila účetní závěrku příspěvkových organizací sesta-
venou k rozvahovému dni 31. 12. 2017 a výši zlepšených vý-
sledků hospodaření příspěvkových organizací za rok 2017 a 
jejich rozdělení do peněžních fondů příspěvkových organizací;

– schválila umístění staveb a zřízení věcných břemen na po-
zemcích města;

– schválila Dodatek č. 11 Smlouvy o závazku veřejné služby 
ve veřejné linkové dopravě s ČSAD Havířov a.s.

26. zasedání zastupitelstva města dne 24. 4. 2018 mimo 
jiné:

– schválilo Závěrečný účet města na rok 2017 a vyjádřilo 
souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad;

– schválilo účetní závěrku města sestavenou k rozvahovému 
dni 31. 12. 2017;

– vzalo na vědomí inventarizační zprávu ústřední inventari-
zační komise o provedené řádné roční inventarizaci majetku a 
závazků města na rok 2017;

– vzalo na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření MěPOS 
za rok 2017;

– schválilo rozpočtové opatření č. 11/2018.
tajem.
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Chodník Václavovická
Na podzim loňského roku byly zahájeny práce na 

výstavbě dešťové kanalizace v ulici Václavovické. 
Po povinné technologické přestávce, kdy se nesmělo 
kvůli zimní údržbě pracovat v tělese vozovky, byla 
kanalizace dokončena letos v dubnu a plynule na ni 
navázala výstavba chodníku. 

Obruby, které jsou osazovány nyní, nekopírují 
povrch stávající cesty, ale jsou výškově připraveny pro 
následnou výměnu asfaltového povrchu, kterou bude 
provádět a financovat Správa silnic MSK v průběhu 
prázdnin. Celkové náklady na výstavbu kanalizace 
a chodníku ve výši 9,84 miliónu korun jsou hrazený 
z rozpočtu města (7,66 mil.) a SFDI přispěl na 
výstavbu chodníku částkou 2,18 milionu z programu 
zvýšení bezpečnosti. 

Do doby pokládky nové živice bude mezera mezi 
chodníkem a vozovkou dosypána recyklátem. 

Buďme k sobě ohleduplní a dodržujme zásady 
bezpečnosti při pohybu v dané lokalitě.

Ing. Jan Blažek, starosta

Vysvětlení k úpravě jízdního řádu na lince 441  
o volných dnech od 19. 3. 2018

Od nepaměti jezdí ulicí Těšínskou autobusy mezi 
Havířovem a Ostravou. Spojení mezi oběma městy 
nelze jinak než průjezdem přes Šenov. Objednate-
lem těchto spojů jsou obě velká města. Na názor k 
počtu spojů nebo časovým polohám v jízdním řádu 
se Šenova nikdy nikdo neptal. 

Do poloviny loňského roku přispíval na ztráto-
vost linky kraj. Bohužel od 1. 9. 2017 se kraj roz-
hodl, že přestane přispívat na ztrátovost linky ve 
dnech pracovního volna. ČSAD Havířov ve spolu-
práci s Koordinátorem ODIS (organizace zabývají-
cí se koordinací hromadné dopravy) chybějící pro-
středky na úhradu ztráty na spojích linky 441 a 440 
ve dnech pracovního volna rozpočítali dle počtu uje-
tých kilometrů přes daná území (Havířov, Šenov, 
Ostrava), aniž by brali ohled na množství lidí, kteří 
spoj využívají. 

Na rok 2018 po Šenovu požadovali pokrytí ztráty 
ve výši 456 tis. Kč. Ztrátu na lince 440 ve výši 38 
tis. Kč jsme uhradili, neboť se jedná o spoje na Arce-
lorMittal. S ohledem na četnost spojů linky 441 (38 
spojů v jednom směru) a jejich obsazenost (v průmě-
ru 1,2 osoby na spoj ze zastávek v Šenově), rozhodla 
rada města, že zbývající částku ve výši 418 tis. Kč 
neuhradíme v plné výši, ale přispějeme částkou 112 
tis. Kč. V porovnání s ostatní dopravní obslužností 
ve dnech pracovního volna na území Šenova se jed-
ná o zbytečný komfort. 

K tomuto rozhodnutí nás vedlo jednak malé úze-
mí Šenova obsloužené linkou 441, tak minimální 
využívání linky našimi občany o víkendech. Protože 
Havířov trval na dosavadní četnosti spojů, rozhodl 
Koordinátor ODIS s Magistrátem Havířova, že u 14 

spojů v každém směru v průběhu dní pracovního 
volna nebudou spoje zastavovat na zastávkách – 
Šenov, škola Podlesí a Šenov, křižovatka. Neušetří 
tím sice ani korunu na již tak ztrátové lince, nicmé-
ně je třeba ztrestat neposlušné město Šenov. Z nám 
dostupných informací byli bohužel postiženi nejvíce 
havířovští občané, kteří pracují např. v samoobslu-
ze na křižovatce nebo na křižovatce přestupovali do 
centra Šenova nebo Václavovic. Ti musí nyní cesto-
vat až na Ještěrku a zpátky na křižovatku linkou 
č. 28. 

V odpovědích na stížnosti občanů uvádí ČSAD 
Havířov odůvodnění, že město Šenov coby objed-
natel, neuhradil ztrátu na lince 441. Znovu musím 
připomenout, že město Šenov nikdy objednatelem 
nebylo. 

Kritérium dle počtu ujetých kilometrů přes obec 
není spravedlivé a mělo by se vycházet z počtu osob 
dané obce využívajících spoje. Jen pro představu 
– město Šenov hradí z vlastního rozpočtu částku  
3 056 000 Kč/rok na veškerou dopravní obslužnost 
po území Šenova. Kdyby šlo skutečně o úsporu na 
linkách, mohly by havířovské autobusy končit na 
točně u Ještěrky a ne jet souběžně s linkou č. 28 až 
na Hranečník. A to nejen o víkendech, ale i v pra-
covní dny. 

Za případné problémy způsobené úpravou jízdní-
ho řádu linky 441 se tímto omlouváme. Bohužel si 
nemůžeme dovolit s omezeným rozpočtem plýtvat  
a krýt neúměrné ztráty ČSAD Havířov.

Děkuji za pochopení. 

Ing. Antonín Ševčík, místostarosta 
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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 květnu 2018 oslaví významná  
životní jubilea tito šenovští občané

BANASINSKI MIROSLAV
BARTKOVÁ JANA

BOČKOVÁ ZDENKA
BYSTROŇOVÁ VĚRA

GRYGEREK JIŘÍ
HERMAN BOHUSLAV

HŘIVNOVÁ EVA
CHRÁSTKOVÁ VĚRA

JÁNSKÁ LIBĚNA
KEMPNÁ ZUZANA
KLIMSZOVÁ ANNA

KONVIČKA ZDENĚK
KOŠŤÁL MILAN

LUDVÍK ROSTISLAV
LUPA OLDŘICH

NESLANÍKOVÁ ANNA
NISTOROVÁ MÁRIA
PILCHOVSKÁ JANA

POLAČKOVÁ SYLVIA
PONČA VLADIMÍR

POPEK JAN
PRYMUS JAROSLAV

RAŠÍKOVÁ ANNA
SAKMAR VÁCLAV
SEKEROVÁ SOŇA

SELINGEROVÁ LUDMILA
SLANÝ FRANTIŠEK

SLÁDKOVÁ FRANTIŠKA
STAŘÍKOVÁ SVATAVA

STOŠEK LUBOMÍR
ŠEBESTOVÁ MARIE

ŠEMOROVÁ LUDMILA
ŠTARCHOŇOVÁ LUDMILA

URBANEC ČESTMÍR
VIŠINKA RASTISLAV

WOLSKÁ DANUŠE
ZAHRADNÍČEK DALIBOR

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

Proč má někdo tak krutý osud?
Proč se to muselo stát?

18. května tomu bude 6 let, co nás náhle 
opustila naše milovaná paní

Miroslava Liszoková
Kdo jste ji měli rádi, vzpomeňte s námi.

Manžel Mirek, dcery Zuzka, Petra a rodiče.

Čas plyne, vzpomínky zůstávají...

Dne 7. 5. 2018 vzpomeneme 15. výročí úmrtí 
pana 

Josefa Ševčíka
S láskou vzpomínají manželka, dcery 

s rodinami a celá rodina.

Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

S bolestí v srdci oznamujeme všem příbuzným, 
přátelům a známým, že nás dne 10. 4. 2018 navždy 
opustila naše drahá dcera, maminka, sestra, švagrová 

a teta, paní 

Lucie Kubíčková                
S drahou zesnulou jsme se rozloučili  

v úzkém rodinném kruhu.

Dne 1. dubna 2018 zemřel vynikající pedagog, učitel  
a ředitel ZŠ Šenov

Bohumír Stelčík
My žáci rok nar. 1947 jsme ho měli velice rádi. Věnoval nám 
spoustu času sportem v mimoškolní výuce a svým osobním 

příkladem nás připravoval pro život. 

Velká poklona a čest jeho památce.

Evidence obyvatel
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA

Stela Koďousková, Rozálie Usnulová,  
Berenika Vajdová, Štěpán Wojnarowský
K narození děťátka srdečně blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE
František Kavka, Miroslav Kačor,  

Danuše Konvičková, Jaroslav Karas,  
Daniela Výkrutíková, Antonín Kozel,  
Lucie Kubíčková, Marie Kuchařová,  

Kamil Blažek
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou 

soustrast.
T. Klimasová / SO

Spoleèenská rubrika pro vás
Do ní mù�ete pøinášet blahopøání, podìkování, oznámení nebo 
vzpomínku na své blízké. Pro velikost rámeèku 8,5 x 3 cm jsou 

stanoveny ceny: 1 foto + text 150 Kè, 2 fota s textem 180 Kè, pouze 
text bez foto 100 Kè. Uzávìrka pøíspìvku je stejná jako pro inzerci, 

tj. 25. dne v mìsíci, na správním odboru – podatelna.
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Vymezení tranzitní nákladní dopravy z ulice Frýdecká
Město Šenov leží bohužel na 

spojnicích cest mezi Havířovem, 
Ostravou, Frýdkem-Místkem a Or-
lovou. Podle posledního sčítání vo-
zidel v roce 2016 projíždí po silnici 
mezi Havířovem a Ostravou 25000 
vozidel denně. Druhá v počtu prů-
jezdů na území Šenova je ul. Frý-
decká, kterou v pracovní dny pro-
jede 9195 vozidel za den (viz. celo-
státní sčítání dopravy 2016). Nej-
větší problémy s průjezdností způ-
sobují nákladní vozidla s hmotností 
nad 12 tun. Cesta nevyhovuje jak 
šířkově, tak i únosností. Z podnětu 
občanů oblasti Lapačka byla sepsá-
na petice za zklidnění provozu, bez-
pečnost chodců a omezení nákladní 
automobilové dopravy nad 12 tun. 
Petici podepsalo 779 občanů Šeno-
va, Kaňovic a Sedlišť. Petice byla 
dne 2. 3. 2017 podána na KÚ MSK, 
který je vlastníkem cest II. a III. 
třídy. Dne 30. 3. 2017 jsme obdrželi 
odpověď, ve které KÚ MSK sdělu-
je, že silnice II. a III. třídy spravuje 
příspěvková organizace Správa sil-
nic MSK. Dále bylo sděleno, že ve 
smyslu zákona o pozemních komu-
nikacích smí každý užívat pozemní 
komunikace bezplatně obvyklým 
způsobem a k účelům, ke kterým 
jsou určeny - jedná o tzv. obecné 
užívání, které vlastník silnice musí 
zajistit a přitom je nemůže omezit. 
K omezení dopravy je příslušný 
obecní úřad s rozšířenou působnos-
tí po písemném vyjádření přísluš-
ného orgánu policie.

V době podepisování petice již 
probíhaly z iniciativy obce Václavo-
vice za spolupráce Šenova, Kaňovic 
a Sedlišť projekční práce na vyme-
zení tranzitní nákladní dopravy 
nad 12 tun ze silnice II/ 473 (Frý-
decká). Projekt zpracovala firma 
RSE project s.r.o. Ostrava. Petice 
byla použita k podpoře argumentů 
pro omezení nákladní dopravy. V 
průběhu řešení projektu byla zahr-
nuta do oblasti vymezení nákladní 
dopravy i silnice II/477 (trasa Frý-
dek, Lískovec a Vratimov). Po zpra-
cování všech potřebných podkladů 
byla odeslána žádost (prostřednic-
tvím obce Václavovice) o stanovení 
místní úpravy provozu na pozem-
ních komunikacích, adresovaná na 
Magistrát města Frýdku-Místku. 

Opatření spočívá v umístění do-
pravního značení na silnicích I., 
II. a III. tříd a místní komunikaci 
Volenská v obcích Šenov, Václavo-
vice, Sedliště, Bruzovice, Kaňovice, 
Horní Bludovice, Lískovec, Řepiště, 
Vratimov, Paskov, Frýdek a Hrabo-
vá pro vymezení tranzitní dopravy 
nad 12 tun ze silnic II/473 a II/477. 
Na základě jednání zúčastněných 
stran došlo 15. 9. 2017 k přerušení 
řízení v zájmu doplnění informací 
nutných pro přijetí zodpovědného 
řešení. V měsíci dubnu letošního 
roku byla na Magistrát města Frý-
dek-Místek podána žádost o obno-

vení řízení a přijetí požadovaných 
opatření.

Závěrem bych chtěl vysvětlit 
názor některých občanů Lapačky, 
že město povolilo na svém území 
kontejnerové překladiště. Není to 
pravda. Celý areál je dědictvím mi-
nulého režimu, tudíž firma nemu-
sela o nic žádat.

V nejbližší době bude provede-
na oprava ulice Frýdecké firmou, 
která budovala kanalizaci. Koor-
dinovat opravu bude Správa silnic 
MSK. 

 Ing. Antonín Ševčík,  
místostarosta

Plán rozvoje sportu
Město Šenov sbírá podklady ke 

zpracování Plánu rozvoje sportu. 
Budeme si vážit toho, když své ná-
měty na zlepšení stávajících spor-
tovišť, vytipování lokalit pro nová 
sportoviště či náměty pro nové mo-
derní využití volného času předáte 
na náš MěÚ. 

Je jedno, zda svůj názor zašlete 
elektronicky, napíšete ho na papír 
a předáte na podatelnu, nebo ho 
přijdete diskutovat na veřejném 
projednání 25. května od 16.00 ho-
din na plochu k ZUŠ. 

Budeme rádi za každý podnět, 

ať ho podáte jako občan nebo před-
stavitel spolku.

Na základě výsledků minulých 
veřejných projednání byly umístě-
ny herní prvky u Staré školy, byla 
vybudována venkovní posilovna 
v centru města, konají se dětské 
akce v Zámeckém parku, probíhá 
výstavba chodníku podél ulice Vác-
lavovické.

Pokud vám není lhostejné vyu-
žití volného času v našem městě, 
máte možnost ovlivnit svými ná-
měty jeho směřování.

Ing. Jan Blažek, starosta

Zemřel Bohumír Stelčík
V neděli 1. dubna 2018 zemřel ve věku 86 let dlouholetý učitel a ředi-

tel šenovské základní školy pan Bohumír Stelčík.
Bohumír Stelčík se narodil v Plzni, ale svůj nový domov našel v Še-

nově začátkem 60. let minulého století, kdy začal učit na zdejší základní 
škole. Od poloviny 70. let pak působil jako ředitel této školy až do odcho-
du do důchodu v roce 1991. 

Bývalí žáci a kolegové si ho pamatují nejen jako učitele předmětů bio-
logie či zeměpisu a později jako ředitele školy, ale jako veselého a praco-
vitého člověka s obrovskou láskou k dětem, vzdělání a sportu.

Jeho práce byla celoživotním posláním; žáci si oblíbili jeho nakažlivý 
smysl pro humor a cit pro spravedlnost, které trpělivě vnášel do svých 
tříd. Jeho vášeň pro sport byla nezaměnitelná. Když už neběhal po tělo-
cvičnách a hřištích, trávil mrazivé lednové noci stavbou školního kluziště 
s horkým čajem v jedné ruce a s hadicí ve druhé. Často doučoval po veče-
rech a v tom pokračoval i v letech odpočinku. Učit nikdy nepřestal a svůj 
zdravý optimismus a úsměv na tváři nikdy neztratil. 

V jeho stopách se snaží pokračovat i jeho dcery Žaneta a Gabriela, obě 
zaměstnané ve školství.
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Sociální služby

Charita Ostrava informuje
Charita Ostrava hledá zdravotní sestry pro hospi-

cové služby
Charita Ostrava nabízí pracovní místa na plné  

i zkrácené úvazky pro zdravotní sestry v lůžkovém 
Hospici sv. Lukáše a Mobilním hospici sv. Kryštofa. 
Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle do-
hody. Podrobnější informace na webu: http://ostrava.
charita.cz/volna-mista/

Výstava obrazů Bohuslava Stacha v charitní ga-
lerii G

V pondělí 21. 5. 2018 od 17.00 hod. proběhne ver-
nisáž obrazů Bohuslava Stacha s názvem Vzpomínka. 
Vernisáž proběhne v galerii G, kterou provozuje Cha-
rita Ostrava v Charitním středisku Gabriel, Čujkovo-
va 3165/40a, Ostrava-Zábřeh. Výstava bude přístupná 
veřejnosti každý všední den 8 – 16 hod. do 30. 6. 2018. 
Srdečně Vás zveme.

Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí  
a půjčovna pomůcek

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospi-
cové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na se-
mináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím 
prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními 

sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, 
jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí,  
a získáte související informace ze zdravotní a sociální 
oblasti. Naučíte se nemocnému člověku podávat stra-
vu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či poloho-
vání, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou také 
praktické ukázky. Jsou připraveny informace o mož-
nostech získávání příspěvku na péči nebo využívání 
kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné 
při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompen-
zační pomůcky je možné zapůjčit v charitní Půjčovně 
kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další 
informace můžete nalézt na webu Charity Ostrava: 
http://ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzac-
nich-pomucek/

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín 
je 17. 5. 2018 od 14.00 hod. v budově Hospice sv. Lu-
káše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na škole-
ní 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-pe-
covat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-17-5-2018/

Nabídka sociálních služeb šenovským občanům 
Diakonie ČCE – středisko v Ostravě nabízí své 

služby šenovským občanům v těchto zařízeních: 
Domovinka pro seniory – denní stacionář. Co na-

bízíme? 
•	 podporu a pomoc pro osoby starší 50 let, vždy od 

pondělí do pátku
•	 dopravu vašeho seniora do zařízení a zpát-

ky domů
•	 prostředí klasické vily se zahradou a posezením, 

denní místnost se zázemím (jídelna, soc. zařízení), za-
jištění stravy

•	 služby pečovatelek a sociální pracovnice 
•	 společnost vrstevníků, denní program, výlety, 

procházky, kulturní akce, hry, posezení v cukrárně a 
další aktivity.

Denní stacionář je určen pro denní pobyt uživate-
lů od pondělí do pátku od 6.30 – 15.30 hod., zajišťuje-
me svoz a odvoz. 

Domovinka pro seniory – týdenní stacionář. Co 
nabízíme?

Kromě všech výše uvedených bodů denního stacio-
náře navíc:

•	 dva 3lůžkové pokoje, jeden 2lůžkový, jeden 1lůž-
kový pokoj

•	 strava po celou dobu pobytu: snídaně, svačina, 
oběd, svačina, večeře.

Týdenní stacionář je určen pro týdenní pobyt uži-
vatelů od pondělí do pátku, 24 hodin denně (s víkendy 
v domácím prostředí nebo dle dohody).

Kontakty: 
Ostrava-Vítkovice, Syllabova 20
Mgr. Jitka Rýznarová, tel.: 595 781 611, 739 244 712
e-mail: domovinka.ostrava@diakonie.cz
www.ostrava.diakonie.cz

Spolek Dobrá šance je tu pro vás
Jsme organizací s dlouholetou tradicí a pomáháme 

seniorům a osobám se zdravotním postižením v těchto 
oblastech: 

•	 pomoc při vyřízení různých příspěvků a dotací 
na pomůcky pro osoby ZP a seniory (schodolez 100% 
dotace)

•	 pomoc při zakoupení vozidla, kompenzačních po-
můcek

•	 nákup (servis, dovoz) nebo zapůjčení různých 
kompenzačních pomůcek: vozíky, chodítka, schodole-

zy, sedačky na vanu či WC aj.
•	 zajištění kvalitních elektrických vozíků za akční 

ceny (sleva 70 %). 
Můžete se na nás obrátit s jakýmkoli problémem 

a my vám rádi a zdarma poradíme! U nás se budete 
skutečně cítit jako zákazníci.

Kontakty: Dobrá šance, Krestova 1409/2, Ostrava-
-Hrabůvka; tel.: 720 384 469 nebo 730 430 293
e-mail:  dobrasance@post.cz
web: www.dobrasance.com 
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Komunální odpad 2018
Samostatně přistavované kontejnery (VOK)

KVĚTEN: 10. a 11. – K Hájence, Březůvka x Ke 
Stovkám, Václavovická (u nádr.), K Haltýřům.

ČERVEN: 7. a 8. – Pod Šodkem, Šenovská, K Há-
jence x Dlouhá, Pod Čechem.

Sběrné místo komunálních odpadů 
ul. Na Sedlácích

•	 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 ob-

čanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy a 
obaly znečištěné od barev, …),

•	 separovaný odpad (sklo, papír, plasty),
•	 bio/tráva, listí, měkké části rostlin,
•	 oděvy, obuv a textil,

•	 dřevo (palety, nábytek, dřevěné obaly, bedny, 
trámy, desky, prkna, dřevotříska – surová, laminova-
ná nebo dýhovaná).

Tekuté odpady: uložit vždy do uzavřených obalů, 
pokud možno plastových lahví. U olejů a tuků z kuchy-
ní není nutné odstranit z přepálených tuků rozptýlené 
zbytky.

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

Otevírací doba – květen 2018 
Po, St, Pá: 14.00 – 17.45; So: 9.00 – 12.00 hod.

O svátcích 1. 5. a 8. 5. 2018 bude svoz komunál-
ních odpadů ve městě probíhat podle běžného harmo-
nogramu bez omezení.

Oznámení o odečtu stavu vodoměrů
Oznamujeme vám, jakožto provozovatel vodovodů 

a kanalizací ve městě Šenov, zásobující odběratele pit-
nou vodou z:
l VODOJEMU „LAPAČKA“ (Šenov–Lapačka)
l VEŘEJNÉHO VODOVODU „VOLENSTVÍ“ (ul. 

Václavovická)
l VEŘEJNÉHO VODOVODU „ŠENOVSKÁ“ (ul. 

Datyňská)
a zajišťující realizaci odvádění odpadních vod odbě-

ratelům zásobovaných pitnou vodou z vlastní studny:
l KANALIZACÍ ŠENOV – JIH
l KANALIZACÍ ŠENOV – SEVER 
l KANALIZACÍ U ALEJSKÉHO DVORA,
že ve vašem rodinném domě (nebytovém prostoru, 

chatce, bytě) bude proveden odečet stavu vodoměru(ů) 
ve dnech 1. a 2. června 2018 (tj. pátek a sobota) v době 
od 8.00 do 16.00 hod. V průběhu této doby je nutno 
vyčkat pracovníka MěPOS, příspěvková organizace, 
který je povinen se vám legitimovat firemním průka-
zem. 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 podpi-

sem ať již vlastníka, nebo souseda (viz výše). Je ve 
vašem zájmu zkontrolovat stav počítadla vodoměru, 
aby tento odpovídal stavu uvedenému na odečtovém 
formuláři. Není-li umožněn odečet skutečného stavu 
měřidla, bude provozovatel při vyúčtování postupovat 
v souladu s Vyhláškou MZ číslo 428/2001 Sb. k prove-
dení zákona o vodovodech a kanalizacích v platném 
znění. K reklamaci nesprávně uvedených a podepsa-
ných odečtů se nebude přihlížet.

Telefonicky se odečty vodoměrů nepřijímají!
Konečná uzávěrka všech odečtů je 6. června 2018 

(čtvrtletní odečet). Po tomto datu již odečty nebudou 
prováděny a každé neodečtené odběrné místo bude po-
važováno za neměřené.
MěPOS, příspěvková organizace, Zámecká 27, Šenov

Informace do Oběžníku
Odbor výstavby a ŽP upozorňuje, že na úřední desce je zveřejněna veřejná vyhláška, kterou 

Zeměměřičský úřad v Praze oznamuje, že na území Šenova bude od 10. 4. 2018 do 15. 12. 2018 
provádět zeměměřičské práce. 

Výsledkem prací je údržba a obnova měřičských značek, jejich signalizačních a ochranných 
zařízení a zřizování nových bodů.

Zaměstnanci Zeměměřičského úřadu jsou oprávněni podle § 7 zákona č. 200/1994Sb., o ze-
měměřičství v platném znění vstupovat i vjíždět v nezbytně nutném rozsahu na pozemky. 

Vlastníkům a oprávněným uživatelům nemovitostí, kteří jim v tom nesmí bránit, se prokáží 
úředním průkazem.

Za odbor výstavby a ŽP: Míčková Jarmila
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MEZINÁRODNÍ TANEČNÍ ŠKOLA PALAS DANCE

Úspěšný Open rapid šach Šenov 2018 je minulostí

Měsíc duben by i u nás ve zname-
ní soutěží a mezinárodní reprezentace. 
V neděli 15. 4. se vydal na soutěž náš, 
po dlouhé době, první seniorský pár 
manželé Blanka a Mojmír Zmítkovi. Ve 
svých 48 letech vyjeli na soutěž spole-
čenského tance do Kutné hory. V sou-
těži O kutnohorský groš vybojovali 
skvělá finálová umístění. Velkou ner-
vozitu a trému na sobě nedali znát a 
probojovali se do finále jak standard-
ních, tak i latino amerických tanců. 
Našim skvělým reprezentantům drží-
me palce a hodně úspěchů v další re-
prezentaci.

Hned v pondělí 16. 4. jsme odjíždě-
li na mezinárodní taneční soutěž 
Super dance do Lvova na Ukrajině. 
Účastnili jsme se mezinárodních kon-
gresů a byli v porotě v tanečních sty-
lech street dance, folk, jazz a modern 
dance. Zvláště ve stylech modern dance 

byly k vidění fantastické choreografie a 
taneční produkce na nezvyklé profesio-
nální úrovni. Naše taneční škola si zís-
kala oblibu již tradičně na pořádaných 
work shopech tentokrát ve stylech hip 
hop. Naše popularita stoupla natolik, 
že na konci května pořádáme ve Lvo-
vě další celovíkendové work shopy a na 
konci srpna celou týdenní mezinárodní 
letní taneční školu.

Na začátku června budeme pořádat 
s ukrajinskými soubory koncerty pro 
školy i veřejnost. Hledáme i touto ces-
tou partnery a sponzory akce. Budeme 
rádi, když nám s touto náročnou akcí 
pomůžete. Děkuji tímto našim dosa-
vadním partnerům Penzion u krtečka, 
restaurace Šenovská bašta a Na La-
pačce, bezpečnostní a právní akademii 
v Ostravě, firmě Alcom, tiskárně Ha-
rok, firmě Gattnar a kamenictví Cien-
cala a Zmítko. 

Těšíme se na spolupráci s vámi.
Během května i o prázdninách mů-

žete využít naše kurzy a kluby kon-
dičního tance pro dospělé a mládež a 
párového tance pro dospělé a mládež. 
Zároveň se můžete hlásit na naše me-
zinárodní taneční školy u nás, v Polsku 
a na Ukrajině.

Těší se na vás členové a organizáto-
ři Palas dance. 

Předseda Josef Macura
www.tspalas.com, tel: 702 914 717, 

fb: Palas dance

Předseda ŠK Šenov a ředitel turnaje 
Ing. Miroslav Kozel dekoruje nejúspěšnější 
hráče turnaje: zleva Tomaszewski, Štěpán, 
Kubica, Sobek, Vesselovsky a Židek

Šachový klub Šenov uspořádal v 
sobotu 7. dubna další ročník turna-
je Open rapid šach Šenov, který se 
jako tradičně uskutečnil v prostorách 
restaurace Na Lapačce. Turnaj byl i 
v tomto roce součástí stále populár-
nější série Rapid tour Ostravský ko-
ník, navíc byl vypsán i jako přebor 
Ostravy dospělých a mládeže v rapid 
šachu. Přestože šenovský turnaj ne-
disponuje závratně vysokým ceno-
vým fondem, těší se stále větší oblibě 
nejen mezi ostravskými šachisty, a 
tak v tomto roce nastoupilo na star-
tovní čáru 98 šachistů všech výkon-
nostních i věkových kategorií. Punc 
mezinárodního turnaje dodala účast 
hráčů z Polska. Turnaj je jednou z 
významných akcí k 20. výročí jmeno-
vání Šenova městem a byl slavnost-
ně zahájen starostou Šenova panem 
Ing. Janem Blažkem.

Při absenci velmistrů byl nejvý-
še nasazeným hráčem mezinárodní 

mistr Sergej Berezjuk, který v této 
sezóně hostoval v soutěžích družstev 
v ŠK Šenov a stal se jeho výraznou 
oporou. Zálusk na celkové prvenství 
měli dále polský FIDE mistr Piotr 
Piesik i tradiční úspěšní účastníci 
šenovského turnaje Serguei Vesse-
lovsky, Ivan Břečka nebo Jaroslav 
Sobek. Při zkráceném hracím tempu 
však není nouze o dramatické mo-
menty i překvapivé výsledky a důle-
žitou roli hraje aktuální forma i po-
věstné štěstí, takže šanci na úspěch 
- ať už celkový nebo osobní – měl v 
podstatě každý.

Výše uvedené se nakonec beze 
zbytku naplnilo. Turnaj skončil vý-
razným úspěchem mladých hráčů, 
kteří byli nasazeni až ve druhé de-
sítce startovního pole. Absolutním 
vítězem se stal jednadvacetiletý pol-
ský šachista Kacper Tomaszewski, 
následovaný o dva roky mladším 
Patrikem Štěpánem z BŠŠ Frýdek-
-Místek, pomyslný bronz si odnesl 
další polský mladík Kamil Kubica. 
Všichni jmenovaní prošli devítikolo-
vým turnajem s jednou porážkou a 
jednou remízou, přitom nikdo z nich 
není majitelem žádného šachového 
titulu. Až za nimi skončili zkušení 
bardi FM Sobek a IM Vesselovsky. 
Šestý Václav Židek ze Slavoje Poruba 
se stal přeborníkem Ostravy v rapid 
šachu pro rok 2018. Přebor Ostravy v 
mládežnické kategorii ovládl Tomáš 
Oborný z TJ Ostrava. Na výborném 
třetím místě skončil šenovský Ivo 
Walach a stal se jediným vyhláše-
ným hráčem místního oddílu. Nejlep-

ší ženou byla Zdeňka Vránová z ŠK 
Staré Město. Její 25. místo svědčí o 
tom, že i ženy mohou v šachu zdatně 
konkurovat mužům. 

Turnaje se zúčastnila početná 
skupina zkušených i mladých hráčů 
ŠK Šenov. Nejúspěšnější byl Marek 
Kozelský na 28. místě se ziskem 5,5 
bodu a několika cennými skalpy výše 
nasazených hráčů. Pětibodový Niko-
laj Petrov musel být se svým 36. mís-
tem rovněž spokojen, stejně tak 43. 
v pořadí Lumír Broskevič, který po-
kračoval ve výborných výkonech v sé-
rii Rapid tour Ostravský koník. V ní 
mu nakonec celkově patřila skvělá 4. 
příčka v kategorii hráčů s ratingem 
do 1900, tedy mezi papírově silnější-
mi hráči než je on sám. Z nadějných 
mladých šenovských šachistů se nej-
lépe umístili bratři Walachové, Ivo 
byl celkově 75. a Vít skončil 79. Oba 
za sebou nechali mnohé zkušenější, 
výše nasazené hráče. 

Open rapid šach Šenov skončil v 
odpoledních hodinách vyhlášením ví-
tězů. Spokojenost účastníků s poho-
dovou rodinnou atmosférou turnaje 
pořádající oddíl těší a dává pozitivní 
impuls k pořádání dalších ročníků. 
Velké poděkování patří těm, bez kte-
rých by byla organizace i pořádání 
turnaje mnohem složitější - jmenovi-
tě městu Šenov za podporu turnaje a 
restauraci Na Lapačce v čele s maji-
telem panem Radimem Zálejským za 
poskytnutí kvalitního zázemí, které 
má nemalý vliv na oblíbenost akce.

Za ŠK Šenov Petr Čížek
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Šenovský zámek a jeho osud
„A bylo jaro. Všechno, všechno 

kvetlo, a ty včely tolik bzučely, a ta 
tráva byla taková veliká, a ta rosa 
jako granáty, a ti ptáčci tolik zpí-
vali, a ti cvrčci – ale ti se něco na-
cvrčeli! …“ Takže milí naši čtenáři 
vyhlašujeme soutěž, kdo správně 
odpoví na následující otázku: „Z 
které knihy je uvedená ukázka a 
kdo je jejím autorem?“ nejpozdě-
ji do 21. května 2018 písemně na 
adresu knihovny (můžete i donést 
– Stará škola, Kostelní č. 128, 739 
34 Šenov), tak postupuje do sloso-
vání. Tři vylosovaní, kteří odpovědí 
správně obdrží knihu, která je ná-
mětem letošního povídání – Šenov-
ský zámek a jeho osud. 

Dnes, vzhledem k předchozímu, 
vybrala jsem pro Vás ukázku z čás-
ti nazvané – ZAHRADA, POZDĚJ-
ŠÍ ZÁMECKÝ PARK: „Letha Panie 
1645 dne 1 Julij gjdaucze ſkrze 
zahradu zlaznie, geſt minie ſkrze 
Czary zle poſluzeno, ze sem hrozne 
lamanj w hlawie, w nohach y wru-
kach gmiel, Tak ſem gjž byl potznul 
ſchnutj, potom za bozj pomoczj gak 
mnie gieden czlowek z proſkowjez 
dwa Krathe vmýl, ihned ſe ſe mnu 
Polepſſjlo. 

Léta Páně 1645 dne 1. června 
jdouce skrze zahradu z lázně, je mi 
skrze čáry zle poslouženo, že jsem 
hrozné lámání v hlavě, v nohách 
i v rukou měl. Tak jsem již počal 
schnouti, potom za boží pomoci jak 
mě jeden člověk z Proskovic dva-
krát umyl, hned se se mnou polep-
šilo. Slova takto zapsal do Knihy 
pamětí rozdílných a potřebných 
Kryštof Bernard Skrbenský z Hříš-
tě na zámku v Šenově.

Vedle popisu, jak byl Bernard 
napaden možná chřipkovým vi-

rem, je zajímavý jeho popis místa 
události. „Jidouce skrze zahradu 
z lázně . . . “ Je to první zmínka 
nejen o tom, že tzv. lázeň byla vně 
zámku (o ní však dnes nevíme nic 
bližšího), ale hlavně zmínka o pří-
tomnosti zahrady. Bylo dříve vhod-
nější mít po ruce především zeleni-
nu a ovoce pro zámecký stůl, než u 
zámku projektovat později už tra-
diční park. Ale také v časech Jana 
Skrbenského a jeho syna Bernarda 
mohl výraz – zahrada - znamenat 
oboje, tedy park i zahradu. V Šeno-
vě brzy u zámku vyrostl park jako i 
u zámků jiných šlechticů.“

K velmi zajímavým v této kapi-
tole patří povídání věnované torzu 
buku červenolistého (viz obrázek). 
Kapitola popisuje jak odborný po-
hled Ing. Aleny Halamičkové z od-
borného pracoviště NPÚ v Ostravě, 
tak také ten druhý, ke kterému se 
přikláníme: „ … Buk byl zřejmě 
pamětníkem dění v Šenově nejdéle. 
Jak už bylo řečeno, buky se dožíva-
jí věku až 300 let. Pokud by buk v 
Šenově měl tolik let, pak jeho dny 
byly v roce 2013 sečteny, jako o sto 
let dříve dny zámku. Ovšem dnešní 
dendrologové jsou více skeptičtí k 
domněnkám o velmi starých stro-
mech, buk červenolistý z toho nevy-
jímaje. Dá-li se změřit obvod dosud 
stojícího kmene, pak jeho výšku lze 
spočítat podle fotografie, kdy buk 
ještě měl korunu (kupříkladu, když 
je na fotografii zachycen u stromu 
stojící člověk, jehož výšku známe). 
Takto byla odhadnuta výška buku 
na 23 metrů. Požádali jsme o po-
moc s určením věku našeho buku 
Ing. Milana Havla z neziskové or-
ganizace Arnika. Jeho přístup ke 
stromům je obdivuhodný. Ing. Mi-

lan Havel už dříve Zámecký park 
v Šenově navštívil a věděl dobře, 
o který strom jde. Jeho zjištění 
potvrdilo náš předpoklad. Buk v 
Zámeckém parku stojí už 269 let! 
Možná zahradník Karla Františka 
narouboval tehdy vzácný červeno-
listý buk na kmínek buku lesního. 
Karel František, nebo někdo z jeho 
šlechtických přátel, roub vzácného 
buku tehdy do Šenova mohli při-
vézt. Při cestách po Evropě k tomu 
měli nejednu příležitost. Vzhledem 
k poznání toho, že se buk červeno-
listý objevil a byl poprvé popsán v 
roce 1680, není až tak fantaskní 
úvaha, že se jeho roub dostal do 
Šenova v roce 1744. Další nepřímý 
důkaz o dlouhověkosti našeho buku 
můžeme hledat v knize Ing. Karla 
Hiekeho – Moravské zámecké parky 
a jejich dřeviny. Známý dendrolog 
popsal mnohé parkové stromy včet-
ně buků červenolistých na Moravě. 
…“

Na vaše odpovědi se těší a krás-
né nezvykle letně jarní dny Vám ze 
Staré školy přeje Simona Slavíko-
vá. 

Anděl na drátě – asistenční a tísňová péče 
Máte obavy o zdraví Vašeho blízkého, který žije sám? Obáváte se chvíle, kdy 

může nastat nenadálá krizová situace typu pádu, nevolnosti, slabosti či kolapsu 
a jeho život bude záviset na rychlém přivolání pomoci?

Služba „Anděl na drátě“ je určena všem, kteří potřebují mít pomoc stále na 
blízku. Princip služby spočívá v tom, že klient má stále na dosah malé elektro-
nické zařízení s jediným tlačítkem. Po jeho stisknutí se ozve hlas operátora a ten 
po vyhodnocení situace zvolí postup a formu pomoci. Volitelnou součástí služby je 
také pravidelná kontrola stavu klienta či kontrola užívání léků. Součástí služby 
je také linka důvěry a poradna pro seniory.

Více informací a ceny služby vám rádi sdělíme na tel.: 774 705 824, e-mail: 
info@andelnadrate.cz a našich webových stránkách www.andelnadrate.cz.

Sportovní klub Lapačka
srdečně zve širokou veřejnost 
v sobotu 26. 5. 2018 do areálu  

SK Lapačka na

kácení májky
Program:

n Program pro děti od 15.00 hod.
n Kopaná „SEVER proti JIHU“  

od 17.00 hod.
www.sklapacka.cz
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Školství

ZUŠ Viléma Wünsche v Šenově informuje 
Gratulujeme všem našim žákům, kteří se umístili 

v měsíci březnu 2018 na stupních vítězů v krajském 
kole soutěže základních uměleckých škol ve hře na 
dechové nástroje.

Jméno a příjmení žáka Umístění
Marek Číž 2. místo
Jakub Filip 3. místo

Informujeme širokou veřejnost o akcích, které 
proběhnou ve 2. pololetí školního roku 2017/2018. 

Přesné termíny jednotlivých akcí naleznete také na 
webových stránkách školy www.zus-senov.cz.

Z důvodu omezené kapacity školy již v předstihu 
informujeme veřejnost o talentových přijímacích 
zkouškách do hudebního a výtvarného oboru, které se 
budou konat v těchto termínech:

Talentové přijímací zkoušky do hudebního oboru 
se uskuteční 18. června 2018, 19. června 2018 a 21. 
června 2018 od 13.00 do 17.00 hodin.

Talentové přijímací zkoušky do komplexní výtvarné 
tvorby budou 7. června 2018 od 13.00 do 17.00 hodin a 
11. června 2018 od 15.30 do 17.00 hodin.

Talentová přijímací zkouška do multimediální 
tvorby proběhne v pátek 8. června 2018 od 13.30 do 
16.00 hodin.

Děti budou přijímány podle těchto kritérií:
1.  Dítě má trvalý pobyt ve městě Šenov a úspěšně 

složí talentovou zkoušku.
2.  Starší sourozenec je již žákem školy.
3.  Včasnost podání žádosti o přijetí.
Ředitelství školy si vyhrazuje právo na rozhodnutí 

o přijetí dítěte k základnímu uměleckému vzdělávání 
do 30. června 2018.

Uzávěrka přihlášek je do výtvarného oboru  
4. června 2018 a do hudebního oboru 14. června 2018. 
Pokud máte vážný zájem, můžete se již nyní přihlásit 
prostřednictvím našich webových stránek (http://zus-
senov.cz/prihlaska.htm). Těšíme se na vaši návštěvu!

Vlasta Urbášková, ředitelka školy
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STAVÍTE, REKONSTRUUJETE NEBO REFINANCUJETE?

VYŘEŠTE SI HYPOTÉKU NEBO ÚVĚR 
Z POHODLÍ DOMOVA!

Ve spolupráci s 13 bankami Vám vyřeším úvěr na míru 
dle Vašich potřeb.

Nízké úrokové sazby a benefity. 
Eva Slezáková, tel. 603 430 153

OPRAVY A SERVIS – ZAHRADNÍ TECHNIKA
Nabízíme rychlý a profesionální servis a opravy 

zahradní techniky a strojů se spalovacími motory

RP SERVIS
sezónní prohlídky, gen. opravy motorů, údržba, broušení 

nožů, lišt, kotoučů křovinořezů, prodej příslušenství.
Kontakt: tel. č. 737 353 737, www.servis-techniky.czTOČENÁ 

ZMRZLINA  
V ŠENOVĚ

Od května si můžete opět pochutnat na kvalitní 
opočenské zmrzlině a ledové tříšti.

Naši mobilní prodejnu najdete v centru na náměstí 
vedle obchodu Hruška pod dubem .

Prodejní doba: PO – PÁ 11.30 – 17.30 hod. (dle počasí)
Zmrzlinové menu na celý týden + aktuální informace na  

www.zmrzlinanakoleckach.wbs.cz

I N Z E R C E
Pokácím strom nebo stromy. Za práci dřevo. Tel.: 604 741 415.

Nabízím k pronájmu kancelář v centru Šenova – 777 575 221.

Olga Zimonyiová – smíšené zboží OD 1. patro – od 7/2018 přene-
chám 7 let zavedenou, prosperující prodejnu. Tel.: 731 161 773.

Tradiční výprava na Ivančenu očima ELMANA
Na sobotu 21. 4. jsme měly naplánovanou výpravu 

očekávanou celou republikou. Výpravu na Ivančenu.
Když jsme se tedy v onu sobotu probudily do slun-

ného rána a sešly se na nádraží, vyrazily jsme vlakem 
do Frýdlantu n. Ostravicí, kde jsme následně vystoupily 
a vydaly se na jedenáct kilometrů dlouhou a náročnou, 
avšak velice zábavnou cestu. 

Cestou jsme měly možnost plnit připravené úkoly od 
ostatních družinek. Po náročném výstupu, který jsme 
zvládly téměř levou zadní, jsme se ocitly u kamenné mo-
hyly, jež byla postavena na památku pěti skautů popra-
vených za účast v protinacistickém odboji.  I my jsme se 
proto rozhodly jejich památku uctít a každá z nás na mo-
hylu vložila jeden kamínek, který si dovezla. 

Kromě nás se na to samé místo vydali i další skauti 
z republiky a my jsme tak měly možnost potkat staré 
známé tváře a také navázat nová přátelství. Vůbec jsme 
neotálely a zeptaly se náhodných skautů nezávisle na 
sobě v různé věkové kategorii, jak oni sami vidí výstup 
na Ivančenu:

„Je mi jedenáct. Na Ivančeně jsem letos poprvé a zna-
menalo to pro mě navázání nových přátelství.“

„Je mi šestnáct. Na Ivančeně jsem letos počtvrté. Měl 
jsem možnost příjemně strávit sobotní den a také jsem 
rád uctil památku skautů, kteří toho tolik obětovali.“

„Je mi čtyřicet dva. Na Ivančenu chodím už od 
doby, co mi bylo dvanáct, téměř každý rok. K tomuto 
místu jsem duševně vázán a vždy se sem rád vracím  
a připomínám si obětavost skautů, a jak nás tak vidím, 
tak si říkám, že nás je čím dál víc.“

Za 2. oddíl ELMANO Veronika Kovácsová – Véja  
a Veronika Škutová – Čelenka

Šenovští včelaři informují
l Dne 19. 5. 2018 se uskuteční v Domě zahrádkářů Šenov, na ul. 

Těšínské smažení vaječiny. Zveme všechny příznivce včelařů. Začíná-
me v 15.00 hod., 2–3 vejce na osobu je nutno dodat již od 14.00 hod. 
O zábavu a občerstvení se postaráme. K poslechu bude hrát hudba. 
Akce se koná i za nepříznivého počasí.

l Dne 16. 6. 2018 již tradičně proběhne v Domě zahrádkářů 
Šenov, na ul. Těšínské kurz chovu matek s přednáškou. Začátek je  
v 9.00 hod., občerstvení je zajištěno. Na akci zveme všechny včelaře, 
případně i ty, kteří se o včelaření teprve zajímají.

l Upozorňujeme hospodařící rolníky, zemědělce i majitele za-
hrad a polí, že je nutno dodržovat předpis č. 327/2012 Sb. Vyhláška  
o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších necílových orga-
nismů při použití přípravků na ochranu rostlin, neboť může docházet 
k úhynům včel. Za pochopení a ohleduplnost děkují včelaři i naše 
včely.

Lubomír Masnica – jednatel ZO ČSV Šenov 



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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Právní záležitosti
denně vč. soboty od 9 do 18 hod.

advokátní kancelář v Havířově, Na Fojtství 8

JUDr. Marcela Žoričová
poradenství, listiny, žaloby, smlouvy, převody nemovitostí,

věcná břemena, rodinné právo apod.
Kontakt tel. č. + fax 596 810 741, mobil 603 447 219 

e-mail: zoric@atlas.cz

KOUPÍM RODINNÝ DŮM v Šenově nebo blízkém okolí.
Právní služby, či případné dluhy na nemovitosti vyřeším.

PLATBA V HOTOVOSTI. Tel. č. 606 276 978

Místní firma dodává a montuje na klíč

Klimatizace a tepelná  
čerpadla

Vypracování návrhu u Vás zdarma.
Vyřízení kotlíkové dotace na tepelné 

čerpadlo profesionály.
Volejte na: 724 029 987

pište na klimaracingteam@seznam.cz
web: www.klimatizaceova.cz

„U Libušky“
(prodejní stánek přímo na Radničním náměstí)

Rozšířili jsme sortiment o dámskou konfekci,
vycházkovou obuv, kabelky, módní doplňky, 

hand made výrobky a sluneční brýle 
Přijďte se k nám podívat, těšíme se na Vás 

Ing. Libuše Motyková, +420 603 576 069

PAULI OPTIK
Radniční náměstí 30, Šenov.

Měření zraku zdarma, tel. 605 547 870
Optika s tradicí od roku 1990



Mìsíèník Mìstského úøadu v Šenovì – periodický tisk samosprávného územního celku, vychází v první dekádì mìsíce, reg. è. MK ÈR E 12336. 
Redakèní rada: starosta Ing. Jan Bla�ek, 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 Obì�níku 11,– Kè.

Život ve městě

Divadelní představení „Bouchněte šampaňské“  
(aneb The Best of Propadlo) 

K 30. výročí založení divadel-
ního souboru DIOS Propadlo z 
Václavovic si herci tohoto soubo-

ru pro nás připravili výběr scé-
nek, úryvků z her a písniček s ná-
zvem „Bouchněte šampaňské“ 
(aneb The Best of Propadlo). Toto 
představení se odehrálo ve čtvr-
tek 29. 3. 2018 v 18 hod. v restau-
raci Horakůvka. Za třicetileté 
období trvání divadla uvedli cel-
kem 19 divadelních pásem a her, 
a tak nebylo možné v pásmu k 
jubileu Propadla zařadit ukázky 
ze všech inscenací, přesto ale se 

podařilo z toho velkého množství 
nejrůznějších skečů, scének, her 
a písniček připravit reprezenta-
tivní výběr. Kdo divadlo Propadlo 
zná, ví, že všechny kusy spojuje 
humor všech nuancí. Byl to pro 
nás příjemně strávený večer. Di-
vadelnímu souboru přejeme mno-
ho úspěchů do dalších let.

Ing. Miroslava Nováková, 
předsedkyně kulturní komise

Zveřejnění závěrečného účtu 
města Šenov za rok 2017

Dne 24. 4. 2018 byl schválen zastupitelstvem města zá-
věrečný účet města Šenov za rok 2017. Město hospodařilo 
s těmito finančními prostředky:
Příjmy po konsolidaci 109 343 887,24 Kč
Výdaje po konsolidaci 97 094 487,23 Kč
Financování 12 249 400,01 Kč

Rozdíl příjmů a výdajů je přebytek rozpočtu roku 2017.
Závěrečný účet za rok 2017 je zveřejněn na interneto-

vých stránkách města na adrese http://www.mesto-senov.
cz/rozpocet v sekci „Rozpočtové hospodaření“. 

FO, Ing. Hutáková

Zachraňme kulturní dědictví
Hřbitovní kapli, která se nachází na ulici U Kap-

le v blízkosti stavebnin Galičák, čeká nezbytná opra-
va. Důvodem je zhoršující se statika budovy, která do-
sáhla havarijního stavu. V zadní části kaple jsou podél 

pilířů vidět svislé trh-
liny na celou výšku 
stavby (včetně zákla-
dů i atiky). Trhlina se 
rozevírá a pod stro-
pem je šířky až 1 cm. 
Sanace bude spočívat 
ve stažení zdiva. Cí-
lem je zajistit apsidu 
proti dalším pohy-
bům.

Město Šenov pod- 
pořilo sanaci stav-
by dotací ve výši  
33 tis. Kč. Prosíme 
dárce, kteří by chtěli 
přispět na záchra-
nu kaple, aby tak 
učinili prostřednic-
tvím účtu Farního 

sboru Slezské církve evangelické, který za tímto účelem zří-
dil zvláštní fond. Více informací na www.nfkph.cz.

Číslo účtu: 2201030707/2010, variabilní symbol 2018. 
Rekonstrukce bude zahájena v první polovině roku 2018. Za 
jakékoliv dary upřímně děkujeme. 

Vladislav Volný, sborový pastor


