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Společenský ples města Šenov
V sobotu 24. února se v restauraci Horakůvka konal již 6. ples města Šenov. Přítomné hosty přivítal
starosta města Ing. Jan Blažek a předsedkyně kulturní komise Ing. Miroslava Nováková informovala o
připraveném programu.
Večerem provázela hudební skupina Impuls a
celý sál se naplnil tančícími páry všech generací. V
programu předtančení vystoupil taneční soubor PS
Dance Petřvald, který svým tancem všechny zaujal.
Kouzelník Aleš Krejčí se svým iluzionistickým uměním okouzlil všechny přítomné. Kolem půlnoci byly
losovány ceny, které do tomboly poskytli sponzoři a
město Šenov.
Sponzory plesu byli: firma Václav Lagron Ostrava
– provozovatel lunaparku a atrakcí, Skupina Multicraft group Ostrava, Auto Skopek s.r.o. STK

Šenov, firma Moravia Wood Trading s.r.o. – Milan
Chomistek, příspěvková organizace MěPOS, Myslivci – Obecní, Myslivost – Náhlý, Vinotéka – Michaela Javorková, Zmrzlina z centra – Kamila Tomisová
a Pavel Marek – Vinotéka Dům zahrádkářů. Všem
touto cestou ještě jednou děkujeme.
Díky patří i hudební kapele a ostatním účinkujícím. Navodili skvělou atmosféru, všichni se bavili,
a o to nám pořadatelům šlo, aby účastníci plesu byli
spokojeni.
Sommerlíková / SO

Mìstský úøad informuje

Můžete, ale nemusíte…
Zdá se vám, že jste loni
všechno stihli?
Že jste měli všechno pod
kontrolou?
Že jste stačili všechno sledovat?
Že jste byli na mejdanu,
kde se rozdávaly dárky skoro
za sto tisíc?
Pokud si na všechny otázky
můžete odpovědět ano, ani nemusíte číst dále.
Pokud je ale vaše odpověď záporná, zkuste si následující řádky pročíst.
Slévárna GIFF a.s. (to je jedna ze dvou ve Frýdlantu nad Ostravicí), která bude letos slavit
už 400 let od založení, totiž pořádá už druhý ročník desetiměsíční soutěže, do níž se můžete registrovat kdykoliv během roku a
přesto vyhrát první cenu. A ceny
budou ne ledajaké. Už loni byl
první cenou iPhone 7, a k němu
bylo dalších skoro sto cen.
Jedinou podmínkou pro výhru
v soutěži je splnit podmínky. Tj.
navštívit 30 cílových míst v Beskydech a okolí a koupit si soutěžní tričko. Poznáte spoustu nových, bezvadných lidiček a určitě
se budete bavit. Můžete chodit
kdykoliv, před šichtou, po šichtě,
v noci, o víkendech, můžete běhat, můžete jít procházkovým
tempem, můžete absolvovat několik kol, můžete chodit se psem,
s dětmi, s manželkou, kamarády, milenkou… prostě můžete, co
chcete. Ale nemusíte. U „telky“
je taky dobře. Pak ale s čerstvým
vzduchem, úžasnými výhledy,
místy, o kterých jste ani neslyšeli a koneckonců ani s cenami,
počítat nemůžete.
Takže stačí se zaregistrovat
na stránkách soutěže http://prosteveforme.giff.cz – a je to. Do
soutěže už se zapojila skoro půltisícovka sportovců, od mimin až
po borce a borkyně, kteří už do
práce chodit nemusí. Každý rok
přicházíme s novinkami. Letos to
bude losování, které ještě nikdy
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nikde neproběhlo, a budete mít
trička, která vám budou během
roku sama dávat informace, které jinde nenajdete.
Všechny informace najdete na
našich stránkách, a když si ne-

budete vědět s něčím rady, napište. Odpovídáme obratem. Tak
to zkuste. Budete PROSTĚ VE
FORMĚ.
Za organizační tým Tom Farný
a Tom Vrubl

Školení řidičů – seniorů
Seznámení řidičů – seniorů se změnami pravidel silničního provozu.
Vážení spoluobčané řidiči – senioři, nabízíme možnost připomenutí si
pravidel silničního provozu a jejich změn Vám, kteří jste získali řidičák
před mnoha lety.
Místo konání akce: Radnice Šenov – zasedací místnost. Termín konání: středa 14. 3. 2018 od 13.00 hodin. Časový rozsah: přibližně 2 hodiny. Věková kategorie: řidiči nad 60 let.
Od účastníků akce nebude vybírán žádný poplatek.
Každý z nás by si měl čas od času připomenout pravidla silničního
provozu. Školení provede lektor autoškoly.
Ing. Jan Blažek, starosta

Místní poplatek za odvoz odpadů
Upozorňujeme, že splatnost poplatku za komunální odpad je 31.
3. 2018.
Poplatek lze uhradit:
– hotově v pokladně MěÚ Šenov
– převodem z účtu poplatníka, nut-

no uvést variabilní symbol poplatníka
– složenkou na poště.
Žádáme poplatníky o dodržení
splatnosti poplatku. Více podrobností viz OZV č. 2/2017 na webových
stránkách města. FO/Ing. J. Štixová

Z činnosti samosprávy
75. schůze rady města dne 13. 2. 2018 mimo jiné:
– vzala na vědomí zápisy ze schůzí komisí rady města
– schválila Výroční zprávu za rok 2017 zpracovanou podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
– schválila odpisové plány příspěvkových organizací na rok 2018
– vzala na vědomí záměr společnosti Šenovnet s.r.o. – vybudování optické sítě ve městě Šenov
– schválila dotaci Farnímu sboru Slezské církve evangelické
v Havířově-Bludovicích na záchranu kaple v Šenově ve výši 33 tis.
Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
– schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města ve výši 12 tis. Kč
žadateli Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje
o.p.s. na projekt „Osobní asistence Ostravsko“ na rok 2018
– neschválila poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Centrum pro zdravotně postižené Moravskoslezského kraje o.p.s. na
projekt „Poradna pro osoby se zdravotním postižením Ostrava“ na
rok 2018
– udělila předchozí souhlas k uzavření darovacích smluv mezi
dárcem SRPŠ při MŠ Lapačka a Mateřskou školou Šenov na věcný
dar v hodnotě 12 tis. Kč a mezi dárcem SRPŠ při MŠ Lipová a Mateřskou školou Šenov na věcný dar v hodnotě 23,9 tis. Kč (hračky
pro děti).
tajem.
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Komunální odpad 2018
Samostatně přistavované kontejnery
(VOK)

staletí hodně změnila a v důsledku lidské činnosti na
mnoha místech i značně poškodila.

BŘEZEN: od 8. 3. do 9. 3. 2018 – Stará petřvaldská, Škrbeňská (b.j.), Datyňská, Okružní x Na Šimšce (mezi čp. 1182 a 72).
DUBEN: od 5. 4. do 6. 4. 2018 – U Rybníků,
V Družstvu, Vráclavská, Topolová

Osvícení šlechtici proto začali na svých panstvích
zřizovat přírodní rezervace, kde bylo zakázáno hospodařit a obdělávat půdu. Nejstarším chráněným územím v Česku a zároveň i nejstarší přírodní rezervací
v Evropě je Žofínský prales, který byl vyhlášen již
roku 1838 na panství Buquoyů.

Sběrné místo komunálních odpadů

V dnešní době si už nevystačíme jen s vyhlašováním chráněných území, je potřeba dělat víc. Firmy při svém provozu přemýšlejí, jak ušetřit energie,
nejen z důvodu ekonomických, ale také proto, aby
šetřily ubývající přírodní zdroje. V kancelářích svítí úsporné světelné zdroje, budovy dostaly zateplení,
řada firemních materiálů zůstává jen v elektronické
podobě, tiskneme jen to, co je opravdu důležité.

ul. Na Sedlácích
Otevírací doba od 1. března do 31. března
2018
Po, St, Pá: 12.00 – 16.00 hod.; So: 9.00 – 12.00
hod.
Odběr a uložení odpadů komunálních
n objemné odpady z domácností;
n elektro, baterie, monočlánky;
n EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika
bez rozdílu velikosti);
n vyřazená kompaktní úsporná svítidla, zářivky,
výbojky,
n nebezpečné složky komunálních odpadů od občanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy
a obaly znečištěné od barev …);
n separovaný odpad (sklo, papír, plasty);
n oděvy, obuv a textil;
n dřevo (palety, nábytek, dřevěné obaly, bedny,
trámy, desky, prkna, dřevotříska – surová, laminovaná nebo dýhovaná).
Tekuté odpady: uložit vždy do uzavřených obalů, pokud možno plastových lahví. U olejů a tuků
z kuchyní není nutné odstranit z přepálených tuků
rozptýlené zbytky.
Nejsou přijímány odpady vzniklé ze stavební
činnosti – např. cihly, drobný beton, omítka, kachličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky, asfaltová lepenka, izolační materiály, azbest, skelná
vata, umakart, sádrokarton, záchody, vany, umývadla, suť smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva,
skla ... a pneumatiky.

Nebraňme se ekologii,
vyplatí se nám to

Mnozí z nás považují pojmy
jako ekologie, společenská odpovědnost, nebo ochrana životního
prostředí za něco moderního a líbivého, s čím přicházejí eko-nadšenci v posledních letech.
Jde však o velký omyl, ochranou přírody se lidé začali zabývat už v průběhu 19. století, sice nepoužívali termíny
„ekologie“ a „společenská odpovědnost“, ale již tehdy si uvědomovali, že se krajina v Česku v průběhu

Stejně odpovědně se chovají i města a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze svých rozpočtů přispívají
na zachování linkových autobusů a vlaků, nahradily
veřejné osvětlení za úspornější světla, podporují místní firmy, motivují spoluobčany k důslednému třídění
odpadů. Recyklace může pro obce znamenat důležitou
úsporu. Zatímco netříděný odpad musí obec předat
specializované firmě, která si nechá za jeho likvidaci
dobře zaplatit, zpětný odběr elektrozařízení nabízejí
kolektivní systémy zcela zdarma.
Zpětný odběr vysloužilých elektrozařízení a jejich
následná recyklace se vyplácejí hned dvakrát: umožňují totiž opětovně využít materiály a šetří přírodní
zdroje. Druhotné suroviny získané z recyklace jsou
levnější, než nová těžba. Navíc recyklace zamezí úniku škodlivých látek (například rtuti ze zářivek) do
přírody.
Zpětný odběr zářivek pro naše město zajišťuje již
7 let kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice vytváří hustou síť sběrných míst, přispívá na
provoz sběrného místa, zajišťuje přepravu sběrných
nádob do recyklační firmy i samotnou recyklaci. Díky
tomu ušetří město Šenov finanční prostředky, které
bychom jinak museli utratit na likvidaci nebezpečných odpadů.
Ročně se prostřednictvím kolektivního systému
EKOLAMP podaří recyklovat kolem 5 miliónů kusů
zářivek a výbojek.
To představuje 25 až 30 kg toxické rtuti, která
by jinak mohla znečistit vodu o objemu téměř dvou
Lipenských přehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví
a přírodu našeho města a nevyhazujte „úsporky“ do
koše.
Mapu sběrných míst naleznete na www.ekolamp.
cz.
Město Šenov má malou sběrnou nádobu umístěnou v přízemí budovy Radnice.
Sběrné místo, které se nachází na ul. Na Sedlácích, je otevřeno Po, St, Pá od 12.00 do 16.00 hod.
a So od 9.00 do 12.00 hod.
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Šenovský zámek a jeho osud
Zima se konečně oblékla do bílé a vy, milí čtenáři, jste
se doufám těšili na naše pravidelné povídání. Při našem
posledním listopadovém povídání jsem vám slíbila listování
v nové knize – Šenovský zámek a jeho osud. Musím přiznat, že kniha ještě nevyšla, ale jako „správní rodiče“ (tedy
my všichni autoři) věříme, že se tak stane a tudíž jsme už
naplánovali křtiny. Kdy a kde se tak stane? Tuto informaci
si však nechám do příštího čísla našeho Oběžníku.
Na přiložené fotografii, pořízené z dronu (díky laskavé
spolupráci pana Volejníčka a kolegů z Historicko letopiseckého aktivu) se můžete podívat, v kterých místech zámek
stával. Už na první pohled mnohé jistě zaujme, že kašna
není vprostřed nádvoří. Tedy vězte, že vskutku v dobách,
kdy zámek stával, byla i kašna vprostřed nádvoří. To jsme
však už v naší knize „zalistovali“ příliš daleko.
Chystanou knihu bych zařadila do literatury populárně naučné a možná by mohla zaujmout i ta skutečnost, že autoři (neboť v našem případě se jedná
o kolektiv autorů) se prací na knize zabývají už takřka tři
roky.
Možná se to bude někomu zdát jako doba nepřiměřeně
dlouhá, ale považte, že vloni uplynulo dlouhých 90 let od
zbourání zámku, který v Šenově stával.
V první kapitole, která nese název – Nejstarší historie Šenova a kraje, její autor p. M. Pastrňák píše:

„Nejstarší historie Šenova je zahalena mhou dávných věků. Podobnou mlhám, do nichž se čas od času
zahalují šenovské louky okolo řeky Luciny. Z mlhavých a neurčitých zpráv o nejstarších událostech, které se snad kdysi dávno odehrávaly, nejasně vystupují nástiny historie tohoto kraje na pomezí Slezska
a Moravy. Postupně dokreslené artefakty s dobovými záznamy získávají zřetelné kontury událostí vytvářejících široký
obraz dějin této oblasti, včetně Šenova, šenovského zámku
a panství. …“
Kniha však nepopisuje jen zámeckou budovu jako takovou, ale také přilehlý park, zahrady, správní budovy a také
obyvatele, kteří na zámku žili. Můžete tedy pohlédnout do
mnoha tváří majitelů zámku, a to nejen díky pilné práci
autorů, ale také třeba díky placeného povolení Rakouské
národní knihovny ve Vídni, které bylo třeba obstarat.
Mimo jiné kniha také obsahuje rodokmen Skrbenských,
jednoho z nejvýznamnějších rodů, který byl spjat s Šenovem dlouhých tři sta let. Autorem rodokmenu je pan
J. Bednář. Na zámku však nežili jen jeho majitelé, ale
také další lidé, jak je v kapitole s názvem – „Panský kočí
a jiná řemesla na zámku“, popisuje autor p. Z. Šebesta.
„Nebylo by vzpomínání na zámek úplné, kdybychom nevzpomněli lidí, kteří k zámku patřili, třeba nebyli „modré
krve“. Bez nich by nemohl zámecký život existovat. Vedle významného postu správce zámku, případně nejvyššího
úředníka, byla na zámku početná čeleď, která se starala o
jeho chod. Blízko zámku, a se zámkem spojená, byla také
řemesla, bez nichž by panství nemohlo fungovat. Jednalo
se třeba o kováře, mlynáře a další řemeslníky, jichž služeb
majitel panství užíval…“
Místo pro naše povídání jsem zaplnila, ale doufám, že
se už nyní těšíte nejen na knihu jako takovou, ale i na naše
společné povídání. A jestliže se o měsíci březnu říká „Březen za kamna vlezem“ tak o měsíci dubnu pak „Duben ještě
tam budem.“
Tedy příště nalistujeme stránky s nějakou tou šenovskou zámeckou pověstí.
A pokud se vám bude chtít, udělejte si s Oběžníkem
vycházku do našeho parku a podívejte se na místa, kudy
„kráčely naše šenovské dějiny.“
Ze Staré školy v Šenově Vás zdraví Simona Slavíková.

Obnova aleje Vráclavská
V únoru byla pokácena část topolů a jasanů kolem ulice Vráclavské.
Kácení se týkalo stromů, které svým stavem ohrožovaly bezpečnost na komunikaci (padající větve
apod.).
Po vyfrézování starých pařezů
bude na jaře provedena dosadba 42
kusů mladých stromů.
Jan Blažek, starosta
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Kalendář města Šenov
pro rok 2019
V měsíci březnu 2018 oslaví významná životní jubilea
tito šenovští občané
BOLDI EDUARD
BRODOVÁ JITKA
DROZDOVÁ VIERA
ENDAL ANTONÍN
FOLTÁK JIŘÍ
GRYGERKOVÁ VĚRA
GRYM LIBOR
JEŽKOVÁ ANNA
KOLÁŘ JAN
KOLKOVÁ MARIE
KRESTOVÁ BOŽENA
KŘÍSTEK ALOIS
KUBÍČKOVÁ MÁRIA
KUCHAŘOVÁ MARIE
NOVÁK ZDENĚK
PAPŘOKOVÁ EVA
PASTRŇÁK JOSEF
PAVLÁSKOVÁ JARMILA
RAMPOVÁ VĚRA
REHOVIČ KAROL
ROCHLOVÁ ALENA
RUSNOKOVÁ ZDEŇKA
SCHOFFEROVÁ DANUŠE
SLÍVA JAROSLAV
SLÍVA ZDENĚK
SLÍVOVÁ JIŘINA
SPRATKOVÁ DANA
SYSLO JIŘÍ
SYSLOVÁ PAVLA
SÝKOROVÁ MARIE
ŠLACHTA JAROMÍR
ŠPETÍKOVÁ OLDŘIŠKA
TĚŽKÝ KAREL
TKAČÍK JAROSLAV
TOMISOVÁ ALENA
TOMISOVÁ MARIE
TUREČEK ALOIS
VACULÍKOVÁ MARIE
V ÁV L A V Í K O V Á D A G M A R
VOLNÁ MARIE
ZAJÍCOVÁ LENKA
ŽIŽO JAROMÍR
K Vašemu významnému životnímu jubileu
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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)

Tak už máme zase březen, a to je měsíc, kdy každoročně vyhlašujeme téma pro kalendář na následující rok. Tentokrát jsme vybrali „Šenov – město, kde
to žije“.
Organizátoři, či účastníci akcí pořádaných v Šenově, mohou zasílat fotografie (ve formátu JPG) elektronicky na adresu: isommerlikova@mesto-senov.cz.
U fotografií uveďte jméno autora a název akce. Konečný termín uzávěrky zasílání fotografií je do 31. 8.
2018.
Těšíme se na to, čím nás překvapíte  …
SO/Sommerlíková

Evidence obyvatel
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA
Adam Kresta, Christien Nikola Jovičić,
Elena Bartková, Tomáš Bouchal, Milan Čech,
Veronika Nováková, Štěpán Sobek,
Maxim Žucha
K narození děťátka srdečně blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE
Miloslav Tomis, Marie Kuchařová,
Ivana Magerková, Jindřiška Houdková
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou
soustrast.
T. Klimasová / SO

Dne 3. 3. jsme vzpomněli nedožitých 75 let paní

Věrky Kozubkové
a zároveň v únoru uplynulo 44 let od jejího úmrtí.
S úctou a láskou vzpomínají
dcera Radmila a sestra Pavla s rodinami.
Děkujeme za tichou vzpomínku.

Dne 28. 3. 2018 by oslavila
90. narozeniny
naše drahá obětavá
maminka, paní

Anna Vašíčková
a zároveň 9. 5. 2018
vzpomeneme 10. výročí
jejího úmrtí.
Dne 31. 3. 2018 vzpomeneme nedožité
94. narozeniny našeho tatínka, pana

Zdeňka Vašíčka
a současně 7. výročí jeho úmrtí.
S úctou a láskou vzpomínají jejich děti s rodinami.
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Šenovský žák šachovým králem Regionu Slezská brána
Ve čtvrtek 1. února se konal v Žabni již 3. ročník
šachového turnaje žáků základních škol mikroeuroregionu Slezská brána „O šachového krále a královnu
regionu“. Vážnost akce potvrdili svojí účastí představitelé obcí regionu. Za město Šenov se zúčastnil
místostarosta města Ing. Antonín Ševčík. Bojovalo se
jak v soutěži jednotlivců, tak v soutěži družstev mezi
jednotlivými ZŠ. V těžké konkurenci 52 žáků z 10
škol obsadilo družstvo ZŠ Šenov ve složení Šumský
Miroslav, Černý Jan a Lyčka Jiří krásné 3. místo!
V soutěži jednotlivců město Šenov reprezentovali ještě žáci Kutač Jakub, Řepišťák Václav, Dýrr Šimon
a Roman Michal.
Největšího úspěchu dosáhl žák 8. třídy ZŠ Šenov Miroslav Šumský, který zvítězil mezi staršími
žáky a stal se přeborníkem Regionu Slezská brána
ve své kategorii! Výsledky a fotky z turnaje najdete
na stránkách mikroeuroregionu Slezská brána http://
www.slezskabrana.cz/
Je vidět, že práce s dětmi v rámci Šachového klubu Šenov přináší ovoce, za což patří dík zejména tre-

nérům Martinovi Schofferovi a Lumírovi Broskevičovi. Možná je to pobídka pro další zájemce z řad šenovských děti a mládeže, které tímto zveme k aktivní
účasti. Dětský kroužek probíhá každý čtvrtek od 15
hod. v 2. pavilonu ZŠ Šenov na Radničním náměstí.
Miroslav Kozel, předseda ŠK Šenov

Milovníci divadla, pozor!

Město Šenov Vás zve k návštěvě představení autora
Stanislava Koláře

Bouchněte šampaňské (aneb The Best of Propadlo)
K 30. výročí založení divadelního souboru DIOS Propadlo z Václavovic u Ostravy divadelní soubor pro vás připravil výběr scének, úryvků z her a písniček s názvem „Bouchněte šampaňské: The Best
of Propadlo“. Za třicetileté období trvání divadlo uvedlo celkem 19 divadelních pásem
a her, a tak nebylo možné v pásmu k jubileu Propadla zařadit ukázky ze všech inscenací. Přesto členové divadla věří, že se podařilo z toho velkého množství nejrůznějších
skečů, scének, her a písniček připravit reprezentativní výběr. V pásmu „Bouchněte šampaňské“ divadlo uvede 7 scének či ukázek z her, nejstarší z nich pochází z představení
„Pojďme na tah sportky“ z přelomového roku 1989, nejmladší pak z pásma „Pitbul
a jiné celebrity“ z roku 2009. Záměrně nesáhli po textech z posledního období, neboť,
jak se domnívají, mohly ještě utkvět v paměti diváků. Ukázkami jsou dále zastoupeny
inscenace „Dál od pípy“ (1994), „Co staletí dala“ (1995), „Všechny cesty vedou do
Říma“ (1998), „Berany, berany, duc aneb My všichni padlí na hlavu“ (2001)
a „Komedie pro tři dioptrie“ (2007), písněmi pak ještě „Mateří kašička aneb Pojď
te Dahl“ (1999).
Kdo divadlo Propadlo zná, ví, že všechny kusy spojuje humor všech nuancí.
Kdy: ve čtvrtek 29. března 2018 v 19.00 hodin
Místo konání: restaurace Horakůvka
Vstupné: 100 Kč dospělí, 50 Kč děti
Předprodej: od 1. 3. 2018:
– podatelna MěÚ Šenov
– v den představení doprodej na místě (omezený počet míst)
– sál bude otevřen od 18.30 hodin.
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Život ve městě

Skauti a skautky Šenov
4. skautský oddíl informuje
V sobotu 10. 2. 2018 jsme se sešli v místní části
Šenova – Lapačka, kde jsme oděni do nejrůznějších
kostýmů trávili odpoledne. Jelikož nám dost nasněžilo, užili jsme si to opravdu parádně! Vše začalo honičkou ve sněhu, následovala stavba bunkrů a sněhová
válka. Ke konci jsme stihli ještě schovávanou a bobování. Všichni zúčastnění odcházeli domů s úsměvem
na tváři a celí „zasněžení“.
Za 4. oddíl Pavel Prokeš a Michal Murgaš
Tříkrálová sbírka
Letos to byl již pátý rok účasti 4. oddílu na Tříkrálové sbírce pro Charitu Ostrava, do které se moc rádi
zapojujeme a také na vzrůstající účasti našich dětí je
to vidět. Jako tradičně i tento rok náš oddíl koledoval
na ulicích: U Alejského dvora, Petřvaldská po přiléhající ulice Spodní a Osadní, Těšínská od křižovatky
po ulici Březová a v ulici Březová. Počasí bylo letos
suprové a snad bude přát i v nadcházejících letech.
Děkujeme všem lidem, jimž se podařilo do sbírky nějakou korunkou přispět a rovněž také za sladkosti
dané dětem, našim malým koledníkům, které jim
udělaly radost.
Za 4. oddíl Radek Smetana – Luggi

Společná výprava Elmana a Enteru
Jednoho pozdního lednového odpoledne zkraje víkendu jsme se společně s 11. oddílem Enter vydali
na výpravu náročnější než obvykle. Začalo to nevinným přespáním ve frýdecké klubovně, to ale účastníci
ještě netušili, že je vytáhneme ze spacáků už po třetí hodině ranní, půjdou pěšky z Pržna do Frýdlantu
přes Ondřejník a ještě budou v zimě plnit úkoly, se
kterými by se mohl setkat leckterý uprchlík. To bylo
totiž téma lednové výpravy s názvem Escape. Ačkoliv
se některé týmy po cestě ztratily, vytrvaly do konce, a přes několikahodinovou chůzi zimou i mrazem
došly do země, která se měla stát jejich novým domovem. Po řádném odpočinku jsme si večer zahráli
u teplého čaje několik stolních her a dalšího dne
ukončili víkend mší svatou a spěchem na vlak do našich příbytků.
Za 2. oddíl Elmano Anna Marenčáková – Karot
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Nová služba pro občany k placení daně z nemovitých věcí
Víte, že i vy, pokud stále k úhradě daně
z nemovitých věcí používáte klasickou složenku, máte možnost přihlásit se do 15. března
2018 k novému a výhodnému placení této daně?
Výhody z přihlášení ke službě zasílání údajů
pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem:
l Veškeré potřebné údaje vám budou zasílány
elektronicky (e-mailem), budete tak mít perfektní
přehled a informace vždy na jednom místě. Zaslaný
e-mail obsahuje shodné informace jako tištěná daňová složenka + specifický QR kód.
l Zabráníte vzniku chyb při přepisování údajů z
daňové složenky – velká část poplatníků si nechává
zasílat tištěnou daňovou složenku jen proto, aby měli
k dispozici údaje pro bezhotovostní příkaz k úhradě.
Elektronická forma vyúčtování je pro ně výhodnější,
protože odpadá nutnost „ručního“ přepisování údajů. Stačí údaje jednoduše zkopírovat do internetového
bankovnictví, nebo použít unikátní QR kód, který po
načtení mobilní platební aplikací jednoznačně identifikuje a odvede vaši platbu.
l V případě neuhrazení daně v zákonné lhůtě
vám bude finančním úřadem zaslán e-mail s upozorněním na nedoplatek. Tuto službu správce daně v
jiných případech neposkytuje.
l Aktivace služby je zcela zdarma. Stačí na územním pracovišti finančního úřadu podat vyplněnou
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„Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem“ (formulář je dostupný na
www.financnisprava.cz pod záložkou „daňové tiskopisy“).
l Aktivací této služby se vlastník nemovitosti nezavazuje ani neomezuje ve způsobu placení. Zůstává na vašem rozhodnutí, zda daň uhradíte bezhotovostním převodem, prostřednictvím internetového
bankovnictví, nebo pomocí mobilní platební aplikace
– načtení QR kódu.
l Přihlášením k této službě také prospějete životnímu prostředí, protože nebude potřeba tisknout
papírovou složenku.
Bližší informace jsou zveřejněny na http://www.
financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-nemovitych
-veci/dzn-Zasilani-udaju-pro-placeni-dane-emailem
Výše uvedené se netýká poplatníků, kteří platí
daň prostřednictvím SIPO, nebo kterým jsou údaje
o placení daně z nemovitých věcí doručovány do jejich
datových schránek.
Pokud žádost nestihnete podat do 15. března
2018, bude vám služba aktivována pro následující
zdaňovací období, tj. pro daň z nemovitých věcí na
rok 2019.
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj, Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava, tel.: 596 651 111

Život ve městě

Zahrádkáři informují
Dne 10. 2. 2018 se konal zahrádkářský ples
Na Lapačce. K tanci hrála hudba Duo Jans.
O předtančení se postarali mladí tanečníci TŠ LR
Cosmetic Dance Team. Dále zatančili Tomáš Waloszek a Michaela Martynková z TK Trend. Další vystoupení zpestřil kouzelník Stanislav Saldák.
Díky sponzorům, kteří jsou uvedeni na našich
e-mailových stránkách, byla velmi bohatá tombola.
Další ples se koná 9. 2. 2019.
Za výbor Lampart Jan, předseda organizace

řů, je třeba si připravit rodná čísla a bydliště
účastníků.
– 27. 3. 2018 pořádají zahrádkáři ukázky velikonočních vazeb s možností prodeje. Je možno
zakoupit i bylinky a jarní květiny – šenovské
muzeum od 13.00 hod. do 17.00 hod.

– 10. 3. 2018 Výroční členská schůze zahrádkářů, viz Oběžník 1/2018. Účast nutná, prodej čl.
známek.
– 24. 3. 2018 se uskuteční výběr peněz na Itálii 2018 od 14.00 – 14.30 hod. v Domě zahrádká-

Nabídka práce

Knihovna & Šenovské muzeum
Otevírací doba:

Po
8.00 – 12.00
13.00 – 17.00 hod.
Út, Čt, Pá
13.00 – 17.00 hod.
So
8.00 – 11.00 hod.
V sobotu 31. března 2018 bude knihovna uzavřena.
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PŘEHLED VELIKONOČNÍCH BOHOSLUŽEB
FARNOSTI PROZŘETELNOSTI BOŽÍ

Zpovědní den před Velikonocemi 26. 3. dopoledne na faře v Šenově, od 15.00 do 19.00 se dvěma zpovědníky
v kostele sv. Václava ve Václavovicích.

Zápis do 1. třídy
Zápis dětí do 1. ročníku proběhne dne 5. dubna
2018 od 8.00 do 17.00 hod.
na ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040.
K zápisu se dostaví rodiče
s dětmi, které se narodily v
období od 1. 9. 2011 do 31.
8. 2012. K zápisu je nutný
rodný list dítěte a občanský
průkaz.
Pro odklad povinné
školní docházky je zapotřebí vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a vyjádření odbor-

ného lékaře (dětského lékaře).
Rodiče mohou při zápisu
označit budovu školy, kterou
by chtěli upřednostnit. Ředitelství školy si však vyhrazuje právo na rozhodnutí o
zařazení dítěte na jednotlivé
budovy (Radniční nám. 1040
nebo Těšínská 286).
Na budoucí prvňáčky se
již těší paní učitelky i žáci
školy.
Upozornění:
Ve školním roce

INZERCE
l Hledám brigádníka na výpomoc, např. se sečením trávy, sekáním dřeva apod. Tel.: 603 210 797.
l Prodám: skládací obytný přívěs typ Astra vl. výroby. Cena 3000 Kč, tel. 604 719 098.
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2018/

2019 budou na naší škole
ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040 (včetně odloučeného
pracoviště – Těšínská 286)
otevřeny 3 třídy 1. ročníku.
Děti budou přijímány podle
těchto kritérií:
1. Dítě má trvalý pobyt
v Šenově (zákon 561/2005
Sb.).
Doplňující kritérium (v
případě volných míst).
2. Starší sourozenec je
již žákem školy.
ředitelství školy

Koupím stavební pozemek v Šenově a přilehlém okolí,
cena do 750 tis. Velikost od 1000 do 1500 +– m2.
Děkuji za rozumné nabídky. Procházka,
(nejsem RK, kupuji pro rodinu).
Tel. 605 209 148, prochazkao@gmail.com

Život ve městě

Zeměpisná olympiáda
Zeměpis a řešení úloh zeměpisné olympiády má na naší škole dlouholetou tradici. Myslím, že
i mnozí dospělí by se pořádně zapotili při orientaci v mapách, diagramech a při řešení současných
geografických problémů. Šenovská
škola má hodně šikovných žáků,
kteří to hravě zvládají a výborně
reprezentují naši školu.
Pro školní kolo si učitelé připravili mnoho zapeklitých otázek a
úkolů ve třech soutěžních katego-

riích. Soutěžící je řešili s atlasem,
bez atlasu a na závěr měli ještě
praktický úkol. Školní kolo této
soutěže proběhlo v úterý 30. ledna
2018 a vítězové jednotlivých kategorií postoupili do okresního kola,
které se uskutečnilo 20. února v
Ostravě.
V okresním kole v silné konkurenci ostravských škol a víceletých gymnázií nás reprezentovali tito žáci: Ondřej Borový, který
nakonec zvítězil a z 1. místa po-

stupuje do krajského kola této
soutěže; Ondřej Gejdoš, který
obsadil 9. místo a Vojtěch Herman, který obsadil 20. místo.
Poděkování patří rovněž vyučujícím p. uč. Valové a p. uč. Bolkovi,
kteří soutěž zorganizovali, vyhodnotili a připravili žáky do okresního kola.
Za organizační tým
Mgr. Miluše Valová

ZUŠ Viléma Wünsche v Šenově informuje
Koncert mezi knihami

Děkujeme našim žákům, sourozencům Svojanovským a Tereze Pastrňákové za skvělou reprezentaci
školy na již 15. koncertu mezi knihami.

ním na multimediální tvorbu, budou mít také svou
přehlídku, která se bude konat 22. 5. 2018 v sále
restaurace Horakůvka.
Vlasta Urbášková, ředitelka školy

Žáci pod vedením pana Petra Millera předvedli
mimořádný pěvecký výkon na koncertě, který proběhl 25. 1. 2018 v Knihovně v Ostravě-Mariánských
Horách.
Ve 2. pololetí školního roku 2017/2018 proběhne
v naší škole celá řada akcí, o nichž vás budeme s
předstihem informovat na webových stránkách školy
(www.zus-senov.cz). Těšit se můžete na absolventské
a třídní koncerty, na koncert nejlepších žáků a přehlídku klavíristů 4. ročníků.
V prostorách školy proběhne 17. 5. 2018 již tradiční vernisáž výstavy nejlepších prací žáků výtvarného
oboru. Žáci výtvarného oboru se studijním zaměře-

15. koncert mezi knihami

Jak je důležité míti Filipa

V pátek 9. února 2018 v 18 hod. jsme měli možnost shlédnout v sále restaurace Horakůvka divadelní představení
„Jak je důležité míti Filipa“ v podání Divadelního spolku J. K. Tyla Brodek u Přerova. Jedná se o jedno z nejlepších
děl anglické dramatiky, které je zároveň Wildovou nejúspěšnější a nejvtipnější hrou vůbec. Již při své premiéře v roce
1895 byla nadšeně přijata a dodnes se neustále vrací na světová jeviště.
V zábavném gejzíru chytrého vtipu, kterým sršely všechny postavy, jsme všichni prožili příjemný večer.
Ing. Miroslava Nováková, předsedkyně kulturní komise
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AKCE BOWLING BAR
NA ŠPICI
Přijďte si zakoupit voucher na měsíc duben:

BOWLING 1 DRÁHA 180 Kč/hod
+ PIZZA ZDARMA
od pondělí do čtvrtku
REZERVACE NUTNÁ NA TEL. ČÍSLE:
774 702 510

U Libušky
(prodejní stánek přímo
na Radničním náměstí – přízemí)
Otevřeno: Po – Čt 10.00–12.00 13.00–16.00
Mimo uvedený čas si lze sjednat individuální
konzultaci.
V březnu zde nabízíme čištění vašich brýlí ultrazvukem
ZDARMA!
Ing. Libuše Motyková, +420 603 576 069
www.mojebryle-online.cz
Přijďte se k nám podívat, těšíme se na Vás!

Restaurace Na Špici

Stálá páteční akce: výborný kebab nebo gyros
od 13.00 – 21.00 hod.
Grilovaná žebra a kolena: 23. – 24. 3. 2018
Páteční diskotéky v baru – každý sudý týden
9. 3. – od 21 hod.
23. 3. – od 21 hod.
6. 4. – od 21 hod. atd…
Více informací na tel.: 774 702 510

PAULI OPTIK

Radniční nám. 30, OD 1. patro,
tel. 605 547 870, Paulioptik@seznam.cz
Nabízí profesionální služby a široký sortiment oční
optiky. Přesné měření očí, v příjemném prostředí
Vám s výběrem poradí vzdělaný optik. Cenová
politika je bez imaginárních slev. Vyberte si podle
vašich potřeb. Návštěva doma je pro mé pacienty
samozřejmostí. Prodej bižuterie a kosmetiky Tian De.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

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.cz
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1. taneční večer
společenských tanců

25. 3. 2018 od 18 do 20 hodin
v restauraci HORAKŮVKA v Šenově
75 Kč / osoba
www.tanecvsenove.cz
tel.: 776 180 447

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

VÝPRODEJ ŽELEZÁŘSTVÍ
– OD 1. PATRO

– 50 % malířské válečky
– 30 % vrtáky, – 40% ventily napouštěcí
šroubováky, štětce, hladítka, šrouby
vruty, hřebíky, podložky, matice...
Olga Zimonyiová – železářství a domácí potřeby
Po až Pá 8.00–17.00 hod., tel.: 731 161 773

Velikonoční výlov v Šenově
31. 3. 2018
Šenov u Ostravy, ulice K Potoku 77, V+K Horváthovi
Celoroční prodej ryb – tabule, podle které odbočíte!
Lovíme jeden ze šesti menších rybníků.
Občerstvení:
Smažený kapr + bramborový salát – 65 Kč
Rybí hrancle, karbanátky, rybí pomazánka, pivo, limo,
medovina, svařák, slivovička, becher atd.
Pro informace volejte 737 959 458
Akční cena: kapr, amur – 79 Kč/kg
Vystřihněte tento leták a obdržíte malý dárek

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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Život ve městě

Maškarní bál adoptivních rodičů
Ve čtvrtek 22. února 2018 měly pohádkové bytosti
na ZŠ Podlesí bál. Ve školní tělocvičně se jich sešlo
přesně tolik, kolik dětí navštěvuje zdejší školní družinu. V připraveném programu soutěžili, tančili a dováděli rytíři, princezny, čarodějnice, víly, kovbojové,
piráti a další známé pohádkové postavy.
A proč ples adoptivních rodičů? Protože ty stejné děti se v lednu staly opravdu adoptivními rodiči. V době adventu vyráběly krásné vánoční ozdoby,
které prodaly, a získané peníze věnovaly Ostravské
zoologické zahradě na chov komby Garnettovy jménem Ellie. Tato poloopice patří mezi velmi ohrožené druhy. Ovšem my jsme starostlivými rodiči, proto
v současné době sbíráme starý papír a výtěžek opět
předáme ZOO Ostrava pro naši Ellie. Eva Sladčíková

Co je nového v MŠ
Na začátku kalendářního roku
se naše předškolní děti z obou MŠ
intenzivně připravují na zápis do
ZŠ. Pracují mimo jiné na rozvoji
grafomotoriky, logického myšlení,
předmatematických a řečových do-

vednostech. Brzy se půjdeme podívat do naší základní školy, aby
si děti přiblížily, jak to ve škole
vypadá. Se základní školou máme
více společných akcí a velmi dobrou spolupráci.
Děti z MŠ Lapačka si často dělají výlety hromadnou dopravou do
středu našeho města, kde navštěvují naše budovy, park apod.
Děti z obou MŠ pak například navštívily výstavu betlémů v
městské knihovně nebo se pobavily při promítání na Horakůvce.
Zdraví si všichni společně utužujeme v naší infrasauně, nebo si
„kuchtíme“ různé zdravé věci jako
například ovocné a zeleninové špí-

zy a saláty. Vybrané děti z obou
školek nás také reprezentovaly
na společném sportovním setkání
„Mistrovství školek Slezské brány‘‘
v Raškovicích, kde náš tým získal
krásné 4. místo.
Z dalších akcí bych uvedla například účinkování dětí z MŠ Lipová v TV pořadu Draci v hrnci,
který byl odvysílán 11. a 18. 2. na
ČTD, nebo spolupráci se speciální
mateřskou školou Paraplíčko pro
děti s handicapem v Havířově.
Na závěr děkuji všem rodičům
za menší i větší dary a dárky pro
děti a MŠ.
S přáním pěkných dnů –
M. Michálková, ředitelka MŠ
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