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Vzpomínka u Pomníku padlých
2. května jsme se sešli u Po-

mníku padlých, připomenuli si 
konec druhé světové války a ucti-
li památku bývalých spoluobčanů, 
kteří padli v době války nebo při 
osvobozování Šenova. 

Pro proslov na setkání jsem si 
vypůjčil několik vět z připravova-
ného vydání knihy o historii Šeno-
va, která popisuje i rok 1945 v ka-
pitole Svoboda šla Šenovem (autor 
Josef Bilan Šinovský).

Ke konci války lidé už toužebně 
vyhlíželi mír. Utěšovali se veliký-
mi nadějemi, ale také je sužovaly 
starosti a zlé předtuchy. Co přine-
se zítřek, co pozítří? Kdy to všech-
no skončí? 

Na jižní straně obce, na Skrbe-
ni, se Němci zakopali a chystají se 
na odpor. V chalupách na Skrbeni 
a na Šimšce je plno německých vo-
jáků. Z obou stran vytvořené fron-
ty štěkají kulomety a lehké dělo-
střelectvo zběsile střílí. Tu a tam 
je slyšet hrubé detonace. Od jámy 
Ludvík a od Bartovic ohlašují se 
ruské kaťuše, přibližují se první 
sovětské průzkumné hlídky. 

Večer a v noci ze středy na čtvr-
tek se vše rozhodlo. Svět jakoby 
se přelomil do jiného prostoru, do 

(pokračování na str. 3)
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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

2. 5. – Pohyb muže v koleji-
šti prověřovali policisté spolu se 
strážníky poté, co dostali hlášení 
od projíždějícího strojvůdce. Z dů-
vodu nebezpečí možného ohrože-
ní na životě byl propátrán určený 
úsek, popisovanou osobu se však 
nalézt nepodařilo. 

4. 5. – Pěstmi a kopanci řešili 
spory návštěvníci jedné z místních 
restaurací. Po příjezdu hlídky MěP 
a Policie ČR se situaci podařilo 
uklidnit. Výměnu názorů účast-
níků incidentu odneslo i zařízení 
podniku. 

13. 5. – Z návštěvy rovnou do 
nemocnice putoval muž, který u 
svého známého spadl ze schodů a 
přivodil si úraz hlavy. Po poskyt-
nutí první pomoci si zraněného 
převzala do péče RZS. Alkohol se-
hrál v tomto případě významnou 
roli. 

20. 5. – Změnu dopravního zna-
čení nejspíš nezaregistroval řidič 

v části Volenství. Způsobená ne-
hoda zkomplikovala průjezdnost 
daným úsekem. Do odstranění ná-
sledků střetu dvou vozidel, které 
bylo v režii místních hasičů, muse-
la být doprava usměrňována.  

l Městská policie má zá-
jem na vytvoření bezpečného a 
klidného prostředí pro každého 
obyvatele města a na tom, aby 
žádný pachatel přestupku nebo 

trestného činu nezůstal bez po-
stihu.

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

Činnost samosprávy
11. schůze rady města dne 14. 5. 2019 mimo jiné:

– vzala na vědomí zprávu JSDH za rok 2018 a zprávu Krizové-
ho štábu města Šenov

– vzala na vědomí omezení a přerušení provozu mateřských 
škol v době letních prázdnin

– schválila rozpočtová opatření č. 12 – 19/2019
– schválila předloženou zadávací dokumentaci pro výběr zho-

tovitele stavebních prací na veřejnou zakázku „Oprava střechy  
a zateplení ZŠ Šenov-Podlesí“

– schválila likvidaci majetku města dle návrhu likvidační komi-
se

– schválila umístění staveb a zřízení věcných břemen na pozem-
cích města

– schválila aktualizaci Provozního řádu Zámeckého parku Še-
nov

– schválila předloženou zadávací dokumentaci u veřejné zakáz-
ky „Rekonstrukce veřejného osvětlení ve městě Šenov v dotačním 
programu EFEKT 2019“

– rozhodla o přijetí dotace od poskytovatele Ministerstva prů-
myslu a obchodu na projekt „Revitalizace veřejného osvětlení měs-
ta Šenov“ v maximální výši 1 936 550 Kč

– schválila předloženou zadávací dokumentaci podlimitní veřej-
né zakázky na dodávky zadávané ve zjednodušeném podlimitním 
řízení „Předcházení vzniku odpadů ve městě Šenov – III. etapa“ 
– část I. – dodávka kompostérů a část II. – dodávka štěpkovače a 
rozhodla o přijetí dotace od Ministerstva životního prostředí ČR 
v maximální výši 2 306 925,50 Kč

– schválila nařízení města č. 1/2019, kterým se vydává Tržní 
řád.                   tajem.

Pozvání 
Zveme občany Šenova na zasedání zastupitelstva města, které se bude 

konat dne 18. června 2019 v zasedací místnosti Radnice, zahájení v 16.00 
hodin.

Z PROGRAMU:
l Činnost finančního výboru
l Činnost kontrolního výboru
l Zpráva JSDH
l Zpráva PČR
l Zpráva MěP
l Zpráva krizového štábu
l Zpráva komise bezpečnosti
l Zpráva správního odboru

Bližší informace a další projednávané body budou zveřejněny na úřední 
desce a ve vývěsních skříňkách města.
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Vzpomínka u Pomníku padlých
(pokračování ze str. 1)
jiné planety. Ve čtvrtek 3. května 
přestalo ráno pršet. Proudy vody, 
které už vystoupily z koryta Luci-
ny až na šenovské louky, se rychle 
ztrácely. Slunce naplno ohřálo ra-
něnou obec a lidem všetečně po-
svítilo do očí. Všichni už vyšli ze 
sklepů před domky. 

Příštího dne scházeli se do stře-
du obce poprvé opět ve svobodné 
zemi svobodní lidé. Nikdo je nesvo-
lával, ale přišli. První poválečné 
dny nebyly jen plné úsměvů, ale 
také slz a žalu. Na Šimšce, pod 
Lapačkou, ve středu obce byli mrt-

ví, šenovští i sovětští vojáci, kteří 
přišli ze svých dalekých domovů 
až do Šenova a tu ukončili svoji 
pozemskou pouť. 

Padlým sovětským chlapcům 
kopají společný hrob na čestném 
místě v obci, před rozbitým pahý-
lem památníku obětí první světo-
vé války. Lidé přicházejí a kladou 
první jarní květy na čerstvou mo-
hylu. Své příbuzné uložili šenovští 
občané na hřbitově, po boku spí-
cích stařečků a stařenek. Kopají 
hroby a prosí mrtvé o smír a poro-
zumění i s jejich bolestí. Svět ode-
šlých šesti let je poznamenal.

Lidé začali jezdit do pohraničí. 
Osídlovali chalupy a selské stat-
ky na Bruntálsku a Krnovsku. Na 
osmdesát rodin se tam ze Šenova 
vystěhovalo. Odcházeli za vidinou 
hojnosti a bohatství, chtěli si vyna-
hradit všechno, co jim doposud ži-
vot odpíral. Byli to lidé nemajetní, 
v první republice nezaměstnaní s 
houfem hladových dětí. Ne všichni 
obstáli, mnozí zklamaní se po le-
tech vraceli do starých domovů. 

Přeji nám všem svobodu, mír a 
pouze a jenom takováto vzpomín-
ková setkání.

Ing. Jan Blažek, starosta

Kotlíkové dotace  
v Moravskoslezském kraji

Očekávání všech ohledně obrovského zájmu 
o kotlíkové dotace se naplnily. Kraj hlásí během 
krátké chvíle zcela vyčerpanou alokaci půl mili-
ardy korun a po půl hodině je již téměř naplně-
ný i zásobník projektu.

Město Šenov těší také obrovský zájem občanů 
o výměnu starého neekologického kotle za nový, 
který se potvrdil plnou zasedací místností v bu-
dově Radnice na informační schůzce ke kotlíkové 
dotaci.

Bohužel, ne všichni občané Šenova měli 10. 5. 

2019 v 10.00 hod. tolik „štěstí“, aby dostali dota-
ci hned, ale jsou zařazeni v zásobníku projektu. 
Může snad být pro ně útěchou příslib ministra 
životního prostředí Richarda Brabce, který uvedl 
následující prohlášení:

„Myslím, že jen málokdo pochybuje o tom, že 
pro zlepšení kvality ovzduší jsou peníze nejvíce 
potřeba právě v Moravskoslezském kraji. Pro-
to jsme už před několika týdny zahájili jednání  
o dalším navýšení prostředků na kotlíkové dota-
ce pro tento kraj minimálně o 500 mil. Kč. Udě-
láme vše pro to, aby všichni, kdo si v této aktu-
ální kotlíkové výzvě v Moravskoslezském kraji 
požádají a splní podmínky programu, peníze na 
výměnu starého kotle dostali.“ 

Město Šenov věří, že takovéto prohlášení mi-
nistra bude dodrženo a dotaci dostanou všichni 
občané, kteří si o ni úspěšně požádali.

Ing. Tomáš Holuša, místostarosta

Informace 
o záměru pořízení změny č. 1 Územního plánu Šenov

Město Šenov informuje občany, že zastupi-
telstvo města na svém zasedání, které se konalo 
dne 26. 2. 2019, rozhodlo o pořízení změny č. 1 
Územního plánu Šenov. Tato změna bude prová-
děna na náklady města Šenov. V rámci této změny 
je možné projednat i žádosti od vlastníků jednotli-
vých pozemků. Rada města na svém zasedání ko-
naném dne 5. 3. 2019 stanovila termín pro podání 

žádosti do 27. 6. 2019 včetně. Žádosti podané po 
tomto termínu nebudou v rámci této změny projed-
nány.

Z tohoto důvodu město Šenov připomíná blížící 
se konečný termín pro podání žádostí od zájemců 
na pořízení změny Územního plánu Šenov.

stavební úřad
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Poslední dubnový pátek proběhl na naší škole  
v duchu česko-slovenské spolupráce

Jazyková příbuznost slovenšti-
ny a češtiny, léčivé byliny a kul-
turní dědictví města Šenov. I takto 
lze shrnout první projektový den, 
realizovaný na Základní škole v 
Šenově na Podlesí, pod taktovkou 
Základní školy z Rabči v rámci 
přeshraniční spolupráce. Pokud 
záměr projektů obou škol spočívá 
v propojování myšlenek, identity a 
odstraňování jazykových a spole-
čenských bariér, události prvního 
společného dne by mohly vyprávět. 

Po příjezdu, slavnostním zahá-
jení a malém občerstvení následo-
vala plejáda dílen, ve kterých se 
žáci obou škol setkávali, tvořili, 
komunikovali, prezentovali i hod-

notili. V dílně jazykového cha-
rakteru si přišli na své milovníci 
slovních hříček, literárních textů 
i tvůrčího psaní a skupinové pre-
zentace. Literární texty i názorné 
předměty v podobě historických 
řemeslných předmětů se staly ná-
mětem a inspirací volně navazující 
dílny výtvarné, která dala vznik-
nout velkoformátovému dvojja-
zyčnému pexesu. Dalším dvěma 
tematicky provázaným dílnám 
dominovaly bylinky. V počítačové 
učebně vznikaly prezentace, které 
by ocenil nejeden zahradník. Tě-
locvičnu naopak obsadila skupina, 
která zahájila pátrání po bylinách 
v herbářích a v jiných odborných 

textech. Nedílnou součástí pro-
jektového dne byla také expertní 
skupina žáků, která se v terénu 
zaměřila na poznávání kulturního 
dědictví města Šenov. 

Celý projektový den byl prot-
kán přátelskou spoluprací zapo-
jených žáků i učitelů z obou zá-
kladních škol. Nechyběla radostná 
atmosféra ani zasloužený oběd. 
Nezbývá, než poděkovat všem zú-
častněným a popřát šťastnou ces-
tu i do dalších kilometrů, které k 
sobě budeme v tomto roce v rámci 
přeshraniční spolupráce vážit.

Mgr. Andrea Liolia, ZŠ Šenov
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Poznámka k naší rubrice:
Požadavek na nezveřejnění jména je nutno uplatnit  
u redakční rady (tel. 596 805 931) nebo ohlašovně  

(tel. 596 805 938, 596 805 941) nejpozději do uzávěrky  
Oběžníku (do 25. dne daného měsíce).

SO / T. Klimasová

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.

V měsíci květnu 2019 oslaví významná životní jubilea  
tito šenovští občané

BARTKOVÁ JARMILA
BEDNÁŘOVÁ PAVLA
BRHÁČKOVÁ JANA

ČÍŽ LUBOMÍR
FILKOVÁ PAVLA

FOLVARČNÁ MILUŠE
GAZDÍK LUMÍR

HAVAJ JIŘÍ
KLIMSZOVÁ ANNA
KOLÁČKOVÁ DÁŠA
KOLÁŘOVÁ MARIE

KOMENDA JIŘÍ
KUDRNOVÁ OLGA
LIPINA ANTONÍN

LORENSOVÁ IRENA
MICHALÍKOVÁ JANA

NĚMEC VLADIMÍR
PAĎOURKOVÁ ALENA

PAVLASOVÁ ALICE
POPKOVÁ JARMILA

PORUBA JAN
RYŠKA MILAN

SMÉKALOVÁ KVĚTOSLAVA
STAŇKOVÁ MIROSLAVA

SUMARA JIŘÍ
SVRČINA IVAN

ŠČIŠĽAKOVÁ TATIANA
ŠEBESTOVÁ DAGMAR

ŠTEFČÁK JOZEF
ŠTEFFEKOVÁ OĽGA
TKAČÍKOVÁ MARIE
TLOLKOVÁ IRENA

TVRDÝ MILAN
VALOVIČOVÁ JANA

VARNUŠKA JAROSLAV
VAŠEK LADISLAV

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

Evidence obyvatel
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA
Nicolas Müller, Anežka Hajná

K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE
Lydie Hellsteinová

Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou 
soustrast.

T. Klimasová/SO

Knihovna & Šenovské muzeum
Otevírací doba červenec – srpen 2019

Po: 8 až 17 hod.; čt: 8 až 17 hod.
Út, st, pá, so: zavřeno

POZOR! Pomozte při pátrání
po kronice Národní školy z období okupace (1939 

až 1945). V této době byl jejím ředitelem Ruprecht 
Jirásko. Jsme přesvědčeni, že tato kronika existuje! 
Pomozte vyplnit mezeru v historii šenovského škol-
ství. Pokud tuto kroniku vlastníte, či máte jiné dů-
ležité informace, kontaktujte Šenovské muzeum (tel. 
552 321 847, e-mail: kmsenov@volny.cz, ul. Kostelní 
č. 128, Šenov). Kronika bude okopírována a vrácena 
současnému držiteli. 

Mnohokrát děkujeme!

MO KDU-ČSL a jednota ORLA
si Vás dovoluje pozvat

na tradiční setkání lidí dobré vůle

„DEN RODIN“
v neděli 16. června 2019 v 15.00 hodin

na hřišti SK Lapačka v Šenově
Na co se můžete těšit:

*skákací hrad *trampolína *zábavné hry pro 
děti *turnaj v pétanque *občerstvení *grill  

*přátelská atmosféra

Posezení s harmonikou a povídání  
o včelách a medu 

ZO českého svazu včelařů v Šenově si Vás do-
voluje pozvat k tradičnímu posezení při smažení 
vaječiny, které se uskuteční dne 8. června 2019 
v domě zahrádkářů v Šenově. Občerstvení a zá-
bava je zajištěna, každý si musí pouze přinést dvě 
vajíčka. Akce začíná ve 14 hodin.     



Informace Finanční správy
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Volby do Evropského parlamentu konané na území ČR
ve dnech 24. a 25. května 2019 – město Šenov

Preinová / SO



8 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 6/2019

MěÚ informuje

Komunální odpad 2019
Samostatně přistavované kontejnery (VOK)

ČERVEN: 6. a 7. 6. – Pod Šodkem, Šenovská, K Hájen-
ce (pod č. p. 1692), Pod Čechem

ČERVENEC:  nepřistavují  se

Sběrné místo komunálních odpadů 
ul. Na Sedlácích

n objemné odpady z domácností;

n elektro, baterie, monočlánky; 

n EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika bez roz-
dílu velikosti); 

n vyřazená kompaktní úsporná svítidla, zářivky, výboj-
ky;

n nebezpečné složky komunálních odpadů od občanů 
(laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy a obaly zne-
čištěné od barev …);

n 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.);

n separovaný odpad (sklo, papír, plasty);

n bio / tráva, listí, měkké části rostlin;

n oděvy, obuv a textil;

n dřevo (palety, nábytek, dřevěné obaly, bedny, trámy, 
desky, prkna, dřevotříska – surová, laminovaná nebo dýho-
vaná).

Nejsou přijímány odpady vzniklé ze stavební čin-
nosti – např. cihly, drobný beton, omítka, kachličky, ze-
mina, kamení, keramické střešní tašky, asfaltová lepenka, 
izolační materiály, azbest, skelná vata, umakart, sádrokar-
ton, záchody, vany, umyvadla, suť smíchaná s příměsemi 
plastu, papíru, dřeva, skla ... a pneumatiky.

Otevírací doba – červen 2019 
Po, St, Pá: 14.00 – 17.45 hod.; So: 9.00 – 12 00 hod.

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
Vysloužilé zářivky, úsporky či LED žárovky roz-

hodně nepatří do běžné popelnice na směsný odpad. 
Nejen, že se dají opětovně využít a recyklovat, ale 
zářivky navíc obsahují i malé množství rtuti, a pro-
to nesmějí skončit na skládce, odkud by rtuť mohla 
uniknout do půdy, ovzduší a spodních vod. 

Úsporky obsahují rtuť, ale i sklo, kovy a plasty
Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 3–5 

mg jedovaté rtuti, která by ve vyšších koncentracích mohla 
ohrozit lidské zdraví i životní prostředí. Kromě rtuti je ve 
světelných zdrojích obsažena i řada druhotných surovin: 
hliník, mosaz a další kovy, které je možné znovu použít 
v kovovýrobě. Recyklované plasty jsou dobrou surovinou 
například pro zatravňovací dlaždice či různé plastové kom-
ponenty a vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslové 
výrobě. Sklo se používá zejména jako technický materiál. 
Znovu je tak možné pro další výrobu použít více než 90 % 
materiálu, ze kterého byly světelné zdroje vyrobeny. 

Odneste je „do sběru“
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou zářivkou nebo LED 

žárovkou naložit a kde ji odevzdat k recyklaci, rádi vám 
poradíme.

Nejjednodušší je odevzdat vysloužilý světelný zdroj v 
elektro obchodě při nákupu nového, nebo ho odnést do malé 
sběrné nádoby, která je umístěna v přízemí budovy Radni-
ce.

Také můžete nefunkční zářivku či LEDku spolu s dal-
ším elektroodpadem odvézt do sběrného místa na ul. Na 
Sedlácích (po, st, pá od 14 hod. do 17.45 hod. a v sobotu od 
9 hod. do 12 hod.). Obsluha sběrného místa je převezme 
zdarma a vloží do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbi-
ly. 

EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci
Zpětný odběr světelných zdrojů i dalších elektrozaříze-

ní pro naše město zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, 
který v České republice funguje již od roku 2005. Vytváří 
síť sběrných míst, přispívá na náklady provozu sběrného 
místa, plně hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyk-
lační firmy i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetří město 
finanční prostředky, které bychom jinak museli vynaložit 
na recyklaci nebezpečných odpadů. 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními světel-
nými zdroji a dalšími elektrozařízeními dočtete na www. 
ekolamp.cz.

INFORMACE
Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 k zabezpečení míst-

ních záležitostí veřejného pořádku ukládá vlastníkům 
nebo uživatelům veřejné zeleně na území města Šenov 
povinnost zeleň udržovat formou pravidelných sečí, mini-
málně 2x ročně.

Seče jsou stanoveny následovně:
l první seč musí být provedena do 30. 6. kalen-

dářního roku,
l druhá seč musí být provedena do 30. 9. kalen-

dářního roku.
Kontrolu dodržování obecně závazných vyhlášek prová-

dí strážníci Městské policie Šenov.

Likvidace odpadních vod z bezodtokové jímky 
(žumpy)

Dne 1. ledna 2019 nabyla účinnosti novela vodního zá-
kona č. 113/2018 Sb., která mění zákon č. 254/2001 Sb.,  
o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve 
znění pozdějších předpisů.

Důležitou změnu, kterou novela přinesla, je nová defini-
ce pojmu odpadní voda a způsoby likvidace odpadních vod. 
§ 38, odst. 8 novely stanoví, že ten, kdo akumuluje odpadní 
vody v bezodtokové jímce (žumpě), je povinen zajistit je-
jich odvoz na čistírnu odpadních vod (nepřípustné je vy-
pouštění těchto vod do potoků, drenáží, vsaků apod.)  
a prokázat tento způsob jejich likvidace vodoprávnímu úřa-
du (Magistrát města Ostravy) nebo České inspekci život-
ního prostředí předložením dokladu, a to zpětně za období 
posledních dvou kalendářních let. K odvozu odpadních 
vod je oprávněn pouze provozovatel čistírny odpad-
ních vod nebo osoba oprávněná podle živnostenské-
ho zákona. 

Ten, kdo provede odvoz, je povinen tomu, kdo akumulu-
je odpadní vody v bezodtokové jímce (žumpě), vydat doklad, 
ze kterého bude patrno jméno toho, kdo akumuluje odpadní 
vody v bezodtokové jímce (žumpě), lokalizace jímky (žum-
py), množství odvezených odpadních vod, datum odvozu, 
název osoby, která odpadní vodu odvezla, a název čistírny 
odpadních vod, na které budou odpadní vody zneškodněny.

Od 1. ledna 2019 je tedy zapotřebí ukládat veškeré 
doklady o likvidaci odpadních vod z bezodtokových 
jímek (žump). [V případě, že v roce 2021 bude zapotřebí 
prokázat způsob likvidace odpadních vod z bezodtokové 
jímky (žumpy), budou předkládány veškeré doklady z let 
2019 a 2020.]
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Skauti a skautky Šenov informují
Skautské středisko informuje

Měsíce květen a červen jsou ve znamení příprav 
na letní tábory, které jsou vyvrcholením naší celoroč-
ní činnosti. Letošní prázdniny stráví světlušky, vlča-
ta, skautky, skauti i dospělí skauti na Čeladné, kde 
se uskuteční jeden třítýdenní tábor 4. skautského od-
dílu. V blízkosti Ostravy, u obce Hlubočec budou po 
dobu dvou týdnů tábořit oddíly AGENTI, ELMANO  
a ENTER. Všichni se již velmi těšíme, že společně za-
žijeme spoustu zážitků a dobrodružství!

Při této příležitosti bychom chtěli poděkovat ve-
dení města Šenov za podporu naší činnosti, ať už se 
jedná o poskytnutí zázemí kluboven v budově Staré 
školy, tak za finanční podporu prostřednictvím dotač-
ního programu. Věříme, že tyto vynaložené prostřed-
ky mají pozitivní vliv na rozvoj šenovské mládeže.

 Za skautské středisko  
Ing. Martin Sulek – Hastrman

Ivančena 2019
V dubnu jsme se jako každý rok vydali na výpravu 

na Ivančenu. Letošní výlet byl ovšem trochu neob-
vyklý. V sobotu 27. dubna jsme se nesešli na nádraží, 
ale v Šenově na náměstí. Kvůli výlukám jsme na vý-
pravu nejeli vlakem, ale společně s ostatními šenov-
skými oddíly objednaným autobusem. A na Ivančenu 
jsme se nevydali z Frýdlantu nad Ostravicí, nýbrž  
z obce Krásná. Počasí nám přálo, nepršelo, ani nebylo 
příliš horko. Šli jsme po zelené turistické značce, užili 
jsme si cestu nádherným jarním údolím, kdy jsme 
nepotkali téměř ani živáčka, a těsně před cílem naší 
cesty jsme si stihli zahrát i pár her. Na Ivančenu 
jsme dorazili právě včas na slavnostní ceremoniál, na 
mohylu jsme položili přinesené kamínky a kameny, 
skauti a skautky splnili předúkol k Svojsíkovu závo-
du, kdy se měli v družinkách na Ivančeně vyfotit. Po 
krátké pauze jsme se vydali zpět k autobusu do Krás-
né. Abychom si cestu zpátky trochu oživili, nešli jsme 

stejnou trasou, a tak jsme se radovali ze zbytků sně-
hu a užili si po cestě popadané stromy. Výlet se velice 
podařil a my už se těšíme na další dobrodružství!

Za 4. skautský oddíl Kateřina Špánková – Kačka

Víkend plný zážitků 
Třetí květnový víkend se skautky a skauti ze  

4. oddílu vydali na třídenní výpravu na bývalé tábo-
řiště v Nýdku. I přes velmi proměnlivé počasí, které 
nás v květnu provázelo, se počasí umoudřilo a naši 
členové mohli zažít skvělý víkend pod stany. V sobotu 
si vyšli na Velkou Čantoryji, uvařili oběd a zahráli 
různé hry. V neděli pak cestou zpět trošku zmok-
li, ale jak my pravíme: „Skaut je nepromokavý“, tak 
tato situace neovlivnila skvělou náladu a zážitky 
z výpravy. Takže příště určitě znovu! 

Ani mladší členové – světlušky a vlčata neby-
li ochuzeni o zážitky. Navštívili jsme v sobotu ZOO 
v Ostravě. Svítilo nám sluníčko, čekala na nás spous-
ta mláďat i atrakcí, takže zážitků bylo také hodně  
a výprava se vydařila! 

Za 4. skautský oddíl Mgr. Radmila Sulková – Žába
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Palas dance – mezinárodní taneční škola
V termínu od 19. do 25. května 

jsme pořádali šňůru mezinárod-
ních tanečních koncertů pod ná-
zvem „Tanec pro Ukrajinu“. Osla-
vili jsme tak zároveň mezinárodní 
den tance. Tohoto projektu se zú-

častnily soubory ze Lvova: taneční 
soubor Aquerias pod vedením za-
sloužilé umělkyně a docentky na 
lvovské univerzitě Oksany Laň, 
chlapecký soubor banduristů Ha-
malia a dívčí soubor banduristek 

Dzvinoček pod vedením Marie Ho-
ryšny.

Během týdne jsme realizova-
li koncerty v Hlučíně, Ostravě-
-Porubě a Michálkovicích, Šeno-
vě a Havířově pro postižené děti, 
domy seniorů, veřejnost, základní 
a střední školy. Všechny koncerty 
se setkaly s nebývalým zájmem a 
ohlasem. Zvláště v domovech seni-
orů se tamní klienti podrobně se-
známili s nástrojem bandura.

Dětem a mládeži ze Lvova se 
tady moc líbilo a nechtěli se vů-
bec vracet. Již nyní se těší na další 
spolupráci. A já vás taky již můžu 
pozvat na další šňůru mezinárod-
ních koncertů od 14. října 2019.

Josef Macura,  
předseda Palas dance

Unie Wing Chun Kung Fu informuje
Druhý letošní květnový víkend jsme uskutečnili další výpravu do Chorvatska. 

Cvičili jsme velmi intenzivně. Další termín semináře chystáme letos v září. Můžete 
se přidat.

Wing Chun je jihočínské bojové umění. Styl bojující na krátkou vzdálenost. 
Wing Chun se snaží držet lehkých, ale co nejefektivnějších pohybů a úderů. Hlav-
ní zásadou je jednoduchost, praktičnost, efektivnost, použití středové linie těla  
k obraně, účinnost úderu v těsné blízkosti.

Přijďte si nezávazně zacvičit. Nemáme žádná tajemství. Cvičíme i přes letní 
prázdniny. V září chystáme nový kurz.

Na obrázku je Leung Yin popularizátor Wing Chun a bojových umění. Dále 
pak zástupci škol z Německa a Chorvatska

Kontakt: Tel.: 604 834 521; e-mail: uniewch@email.cz; www.uniewingchun.cz
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ZŠ – exkurze
Dne 17. 5. 2019 se zúčastnili vybraní žáci 4., 5. a 

6. ročníku exkurze se zahrádkáři města Šenov. Na-
vštívili jsme Moravské kartografické muzeum ve Vel-
kých Opatovicích. Žáci měli příležitost se seznámit 
s vývojem kartografického zobrazení Čech, Moravy 
a Slezska od nejstarších dob do současnosti, ovšem 
nejvíce upoutala pozornost obří plastická mapa his-
torických zemí Moravy a Slezska na ploše asi 110 m2.

Další zastávka byla v Lošticích, kde jsme se podí-
vali do muzea Olomouckých tvarůžků a dozvěděli se 
něco o historii jejich výroby. Prohlídku jsme zakončili 
v prodejně, kde byl velký výběr tvarůžkových specia-
lit. Ti nejodvážnější si pochutnávali dokonce na tva-
růžkové zmrzlině.

Exkurze se vydařila a všem se moc líbila. Velké 
poděkování patří zahrádkářům města Šenov a SR-
PDŠ, díky kterým se exkurze uskutečnila.

Pavla Mecová

Knihovna & Šenovské muzeum
100 LET ČESKÉ KORUNY

Dne 15. května 2019 jsme v prostorách Šenovské-
ho muzea slavnostně zahájili mimořádnou výstavu: 
„100 LET ČESKÉ KORUNY“. 

Vernisáž svým projevem a svou přítomností oz-
vláštnil pan ředitel České národní banky Ing. Ilja 
Skaunic, Ph.D., MBA. 

Děkujeme srdečně všem, kteří zapůjčením svých 
sbírek přispěli k realizaci výstavy. 

Zároveň si dovolujeme pozvat všechny k návště-
vě této unikání výstavy, která potrvá do 29. června 
2019. 

Simona Slavíková



Život ve městě / Inzerce

12 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 6/2019

inzerce

Pivovar – Šenov 
nabízí:
Vaříme pivní speciály a bezlepkové pivo

Prodej piva a výrobků přes ulici

Uvaříme vybraný typ piva na objednávku (až 100 druhů)

Omezeně možnost využití pivovarských prostor k pořádání 
oslav, schůzí, posezení, gastronomických akcí

Pouze uzavřené společnosti, neprovozujeme pohostinství

Návštěva beerborců – jednotlivců i skupin – objednáním 
termínu.

Z provozních důvodů vše předem po telefonické domluvě. 

Kontakty: GSM 774 249 570, www.pivovar-senov.cz

n Koupíme dům, parcelu. Možno i zadlužený. Tel./
SMS 608 370 379.

n Hledám spolehlivou paní na úklid komerčních 
prostor v objektu zdravotního střediska Šenov. Tel.: 
606 666 525.

Rodinná společnost Hellstein hledá:

Pracovníka 
– vhodné pro aktivního důchodce

– nutnost znalost obsluhy VZV
– ŘP sk. B

Náplň práce: péče o zahrady a vozový park,  
manipulace s výrobky, kompletace výrobků a další.
Kontakt: Hellstein ml., Petřvaldská 459, Šenov, 

+420 606 709 804, dec@hellstein.cz 

Základní škola Šenov, příspěvková organizace
Radniční náměstí 1040, 739 34
www.zs-senov.cz

Vedení školy hledá od července 2019 dlouhodobý zástup na pra-
covní místo údržbáře, a to pouze na ranní směny. Bližší informace na 
tel. 596 887 025 nebo osobně na adrese školy /viz nahoře/.

IČO: 619 55 647  tel./fax: 596 887 025    e-mail: zs.senov@iol.cz
IZO: 600 134 229  596 887 117

Zahrádkáři informují
Výbor ZO ČZS Šenov pořádá  

dne 30. 11. 2019 zájezd 

„Advent ve Wroclawi“. 

Cena zájezdu 500 Kč.
Přihlášky na tel.: 739 930 376.



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



Mìsíèník města Šenov – periodický tisk územního samosprávného celku, vychází v první dekádì mìsíce, reg. è. MK ÈR E 12336.  
Redakèní rada: starosta Ing. Jan Bla�ek, místostarosta Ing. Tomáš Holuša, Ing. Renáta Revendová, Martin Vaculík, 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. Tisk: Tiskárna HAROK, Šenov.  

Inzerci pøijímá MìÚ Šenov, správní odbor – do 25. dne v mìsíci. Prodejní cena Obì�níku 11,– Kè.

Život ve městě

Lukostřelecký trenér a závodník ještě pořád taky!
Náš šenovský lukostřelecký trenér František He-

gedüs v letošním roce oslaví 63. narozeniny a zároveň 
jubilejní 40. rok působnosti v lukostřeleckém sportu. 
Chceme připomenout, že jeho nejlepší závodní léta 
ve výkonnostním sportu kulminovala pochopitelně 
dříve, ale stále ještě je schopen solidních výsledků  
v přímém souboji s mladšími. Jako mentor byl po-
zván českým výrobcem špičkových skautských luků 
panem Tomášem Lazeckým (1. indiánská lukostřelec-
ká zbrojovka ve Velké Polomi) na lovecké závody 3D 
a vybaven pro tuto soutěž firemními výrobky. Závod 
se uskutečnil 4. 5. 2019 v příjemném přírodním pro-

Úspěšný výrobce skautských luků Tomáš La-
zecký jako pořadatel závodu a úspěšný trenér 
František Hegedüs jako závodník.

63letý šenovský lukostřelec František Hegedüs 
v plném nátahu.

středí Čertova mlýna za přítomnosti 53 závodníků  
v jediné kategorii OPEN. Soutěž vyhrál zkušený 
opavský závodník Petr Gala, jež objíždí všechny vý-
znamnější závody v ČR. Náš trenér František He-
gedüs vystřílel 4. místo. Blahopřejeme!

S přáním nadále pevného zdraví a mladistvého 
elánu za všechny lučištníky Vojta Kaloč.

ŠENOVSKÉ MUZEUM – „OTEVÍRÁNÍ STODOLY“
Oprava: V minulém Oběžníku bylo mylně uvedeno datum „OTEVÍRÁNÍ STODOLY“, a tedy pro všechny 

příznivce upřesňujeme, že to správné datum je v pátek 14. června 2019 v 15 hodin.
Budeme se těšit, že nám zachováte přízeň.           Simona Slavíková, ředitelka


