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Kultura

Školství

ivot ve mìstì

Sport

Vážení spoluobčané,
tak jsme zase všichni dětský den, kulturní akce,
o rok moudřejší a naše město rozsvícení vánočního stroo krok krásnější.
mu, setkání sedmdesátníků,
Jsem rád, že se nám daří návštěvy jubilantů a další.
zkvalitňovat podmínky pro Ohlasy občanů na tyto akce
výuku mladé generace – byla jsou většinou kladné.
dokončena přístavba ZŠ a
byla dokončena rekonstrukce
MŠ Lipová. Nejen pro mladé
bylo vybudováno venkovní
sportoviště v centru města.

Město podporuje zlepšování životního prostředí rozšiřováním kanalizace, jsou
poskytovány příspěvky na
domovní čističky, jsou podporovány kotlíkové dotace. Probíhá obnova zeleně. Podařilo
se vyasfaltovat nebo alespoň
zpevnit recyklátem několik
místních komunikací.

Podporujeme bezpečnost
občanů, kdy na přechodech
je více strážníků, modernizujeme vybavení hasičů, kdy
včasnost příjezdu a vybavení
rozhoduje o záchraně životů
Zahájili jsme výstavbu
nebo majetku.
chodníku podél ulice VáclaMěsto pořádá spoustu vovické, kdy v první etapě je
akcí pro občany – jarmark, nutno vyřešit odvádění povr-

chových vod. Bylo započato
i s rekonstrukcí MŠ Lapačka a revitalizací Zámeckého
parku. Akce budou dokončeny na podzim 2018.
Dále chceme realizovat
přístavbu jídelny v základní
škole, protože ve stávajících
prostorách již není možno
včas vydat všechny obědy.
Projekčně jsou připravovány rekonstrukce obecního
vodovodu na Lapačce, lávka
pro pěší a cyklisty přes Rudnou a mnoho dalších.
Od ledna roku 2018 si budou moci občané starší 70
let požádat o příspěvek na
městskou hromadnou dopravu a město ještě výrazněji
bude finančně podporovat
konání společenských akcí a
činnost spolků ve městě.
Vážení spoluobčané, zastupitelé a spolupracovníci,
dovolte, abych Vám všem
poděkoval za práci, kterou
jste vykonali pro své rodiny
a město Šenov v roce 2017 a
popřál Vám do nového roku
hodně zdraví, štěstí a pohody jak v osobním životě, tak
při plnění pracovních úkolů
a cílů, které jsme si vytyčili.
Ing. Jan Blažek, starosta

Mìstský úøad informuje

Městská policie hlásí
ZÁSAHY – INFORMACE
ZPRAVODAJSTVÍ
Přímé tel. číslo:
PČR Vratimov:
Tísňová linka:
E-mail:
Http:

604 128 113
604 127 288
156
mpolicie@mesto-senov.cz
www.mesto-senov.cz

3. 12. – K akutnímu otevření
bytu byli přivoláni hasiči spolu se
strážníky. Záchranáři se nemohli dostat k pacientce s vážnými
zdravotními problémy. Přístup do
domu nakonec vyřešili přes sklepní okno a ženě tak mohli poskytnout nezbytnou pomoc. Následně
byla transportována do nemocnice.
10. 12. – Tři kontejnery na ulici
Petřvaldské zapálil neznámý žhář,
který tak způsobil několikatisícovou škodu. Ani rychlý zásah hasičů nezabránil úplnému zničení odpadních nádob. Případem se dále
zabývá Policie ČR.
11. 12. – Dopravní nehoda se
zraněním byla příčinou částečné
uzavírky komunikace v části Podlesí. Na místě zasahovaly všechny
složky IZS, provoz byl usměrňován
strážníky.
12. 12. – Pernou noc a následující den zažili místní hasiči při odklízení spadlých stromů a potrhaného el. vedení v důsledku silného
větru. Především při usměrňování
provozu byla nezbytná asistence
městské policie.

Z činnosti samosprávy
70. schůze rady města dne 28. 11. 2017 mimo jiné:
– vzala na vědomí zprávu komise sociální a volnočasové;
– vzala na vědomí protokol o výsledku kontroly provedené Hasičským záchranným sborem a MMO v souvislosti s dodržováním
krizového zákona;
– schválila Plán práce rady města Šenov na rok 2018;
– schválila Plán kontrol 2018 úseku právního a kontrolního;
– schválila Dodatek č. 16 ke smlouvě o závazku veřejné služby
ve veřejné linkové osobní dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti mezi městem Šenov, Dopravním podnikem Ostrava a.s.
a Koordinátorem ODIS s.r.o.;
– schválila likvidaci majetku města dle návrhu likvidační komise ze dne 14. 11. 2017;
– schválila předloženou zadávací dokumentaci na veřejnou zakázku zadávanou v nadlimitním řízení „Pořízení velkokapacitní
CAS pro město Šenov“ a jmenovala hodnotící komisi, která bude
plnit i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami;
– schválila rozpočtové opatření č. 43 – 51/2017;
– rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci „Kanalizace Šenov
– Sever, ul. Na Spojce, Stoka C–3“ se společností Hydrospor spol.
s r.o., Ostrava-Přívoz;
– rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci „Kanalizace Šenov
Jih, Rozšíření splaškové kanalizace v ulici K Trati“ se společností
Staspo spol. s.r.o., Ostrava-Radvanice.

71. schůze rady města dne 1. 12. 2017:
– schválila uzavření dohody o úpravě vodního díla z důvodu činnosti a umístění stavby do ochranného pásma vodního díla se společností Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

24. zasedání zastupitelstva města dne 12. 12. 2017
mimo jiné:

Krásné prožití vánočních
svátků a šťastný rok 2018 Vám
přejí strážníci MěP Šenov.

– vzalo na vědomí zprávu o činnosti finančního a kontrolního
výboru za II. pololetí 2017, zprávu komise kulturní, komise sociální
a volnočasové a komise pro občanské záležitosti;

l Městská policie má zájem na vytvoření bezpečného a
klidného prostředí pro každého obyvatele města na tom, aby
žádný pachatel přestupku nebo
trestného činu nezůstal bez postihu.

– schválilo plán práce finančního a kontrolního výboru na I. pololetí 2018;

l Pokud máte nějaký dotaz, 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
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– schválilo plán práce zastupitelstva města Šenov na rok 2018;
– schválilo rozpočet města Šenov na rok 2018 a střednědobý výhled rozpočtu města Šenov na r. 2019 – 2021;
– schválilo zřizovací listinu Základní školy Šenov, Radniční náměstí 1040, příspěvková organizace;
– schválilo akční plán investičních akcí v roce 2018;
– vydalo obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o místním poplatku
za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů se sazbou místního poplatku na r. 2018 ve výši 600 Kč/osoba/rok.
tajem.

MìÚ informuje

Volba prezidenta republiky konaná ve dnech 12. a 13. ledna 2018,
příp. druhé kolo ve dnech 26. a 27. ledna 2018

OZNÁMENÍ
o době a místě konání volby prezidenta republiky
Starosta města Šenov dle § 34 odst. 1 zákona písm. a) a § 34 odst. 3 zákona č. 275/2012
Sb., o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění pozdějších předpisů
oznamuje:
1. Volba prezidenta republiky se uskuteční:
dne 12. ledna 2018 od 14.00 – 22.00 hodin a
dne 13. ledna 2018 od 08.00 – 14.00 hodin; případné II. kolo:
dne 26. ledna 2018 od 14.00 – 22.00 hodin a
dne 27. ledna 2018 od 08.00 – 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro okrsky č. 1, 2, 3 a 4
jsou místnosti pro hlasování umístěné v Základní škole Šenov, Radniční náměstí
1040, I. pavilon.
Číslo Voliči bydlící v oblasti – ulice:
okrsku

1

2

Březůvka, Dělená, Dolní, Dominova, Frýdecká, Jižní, Ke Starému mlýnu, Ke Stovkám,
Klidná, K Pískovině, K Šajaru, K Trati, Nad Kurty, Nad Lapačkou, Na Šimšce, Na Šutrovině,
Okružní, Ořechová, Rodinná, Rovná, Řadová, Stará cesta, Strmá, Světlá, Škrbeňská, Tichá,
Topolová, U Hřiště, U Lapačky, U Lesa, Uzavřená, Venkovská, Větrná, V Úvozu, Záblatí,
Zelená
Bartovická, Boční, Datyňská, Hraniční, Kaštanová (č. p. 251; 666; 705; 710; 748; 788; 790;
894; 952; 1157; 1218; 1238; 1378), Ke Statku, K Haltýřům, Kostelní, Mezní, Morušová,
Na Farském, Nad Potokem, Na Hrázkách, Na Kopci, Na Výsluní, Okrajová, Polní, Pod
Čechem, Pod Křižovatkou, Příčná, Sousedská, Šajarská, Šenovská, Těšínská (č. p. 707; 721;
833; 895; 912; 945; 1313; 1413), U Zahrádek, Václavovická, Vráclavská, Ve Strži, Volenská,
Zahradní, Závodní, U Nádraží

3

Do Dědiny, Hasičská, Hlavní, Radniční náměstí, Kaštanová (č. p. 3; 215; 342; 667; 687; 693;
722; 723; 729; 762; 771; 792; 818; 863; 864; 865; 866; 867; 868; 903; 991; 992; 1055; 1065;
1084; 1103; 1121; 1212; 1240; 1290; 1343; 1373; 1415; 1416; 1427; 1439), K Insuli, Kolmá,
Krátká, Lipová, Nad Dolinou, Na Sedlácích, Na Široké, Obecní, Pod Školou, Prostřední,
Slepá, Sokolská, Těšínská (č. p. 236; 286; 501; 599; 601; 603; 623; 629; 715; 760; 921; 922;
984; 1048; 1161; 1232; 1248; 1257; 1258; 1277), U Kaple, U Mlýna, U Školky, Vilová,
Zámecká, Za Pomníkem

4

Březová, Čalounická, Dědičná, Dlouhá, K Hájence, K Potoku, Lesní, Místní, Nad Olšinou,
Na Přervalině, Na Spojce, Na Výspě, Nová, Osadní, Petřvaldská, Pod Šodkem, Polní,
Provaznická, Rolní, Smrková, Souběžná, Spodní, Stará petřvaldská, Střední, Těšínská (č.
p. 14; 62; 198; 285; 332; 374; 395; 407; 445; 447; 454; 488; 489; 490; 491; 495; 497; 498;
500; 550; 653; 698; 739; 810; 852; 967; 977; 994; 1113; 1164; 1192; 1197; 1234; 1262; 1356;
1495; 1499; 1570; 1645; 1672; 1750; 1802; 12E) U Alejského dvora, U Garáží, U Panelárny,
U Rybníků, Úzká, V Družstvu, V Poli, Ztracená, občané z č. p. 1267 (areál v Petřvaldě)

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České
republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem ČR).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem volby prezidenta republiky (pro I. kolo)
hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti (I. kolo). V případném II. kole obdrží volič hlasovací lístky jen ve volební místnosti.
						
Ing. Jan Blažek, starosta
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Vyhlášení 6. ročníku ankety
„Udělování ocenění městem ŠENOV“

V měsíci lednu 2018 oslaví významná životní jubilea
tito šenovští občané
BANASINSKÁ DANUŠE
BAŠÁTEK VLASTISLAV
BEDNÁŘOVÁ BOŽENA
BLAŽEK VLADIMÍR
CALTOVÁ ANNA
ČÁSTEČKA PETR
EŠTOČÁKOVÁ MILUŠE
GÁLEK JAROSLAV
HAVLÍČEK JAN
HORÁČKOVÁ JARMILA
HRADIL STANISLAV
KAUBA ANTONÍN
LIPINOVÁ ANNA
MAREK ALBERT
MYNÁŘOVÁ BOŽENA
PAĎOUREK JIŘÍ
PANTÁKOVÁ JIŘINA
PAVLICOVÁ MARIE
PAVLOVIČ PETR
PÁNOVÁ MARIE
POLEHLA MIROSLAV
RŮŽIČKOVÁ FRANTIŠKA
SOCHORKOVÁ JARMILA
STŘÁDALOVÁ DÁŠA
SYSLO PETR
ŠEBESTA ZDENĚK
ŠIGUTOVÁ MARTA
ŠKODA JÁN
ŠLACHTA MIROSLAV
ŠPETÍKOVÁ RŮŽENA
ŠPETÍKOVÁ ZDEŇKA
ŠUSTKOVÁ JINDŘIŠKA
TRNKOVÁ DÁŠA
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)

Děkujeme všem, kteří přišli doprovodit paní

Vítězslavu Adamusovou
na její poslední cestě.
Zároveň děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.
Zarmoucená rodina

Rok 2017 se pomalu chýlí ke konci a tak je nejvyšší čas vyhlásit už šestý ročník naší ankety „Ocenění za reprezentaci města Šenov za rok 2016
– 2017“. Jak už z názvu vyplývá, loni jsme se rozhodli tato ocenění udělovat v periodě dvou let, s cílem
zajistit větší počet nominací. Anketa je od roku 2014
spojena i s udělováním titulu „Významná osobnost
města Šenov“, který je doživotně propůjčován občanům za celoživotní práci a přínos pro naše město.
A kdo ví, třeba letos sociální a volnočasová komise ve
spolupráci s radou města udělí dokonce titul nejvyšší,
tedy „Čestné občanství“.
Záleží to také na Vás, milí spoluobčané. Pomozte
nám dobře vybrat a nominujte kandidáty, o nichž si
myslíte, že si nějaké výše uvedené ocenění zaslouží.
To vše prostřednictvím formuláře, který naleznete na
webových stránkách města (http://www.mesto-senov.
cz/formulare/spravni-odbor). Ten doručte na podatelnu šenovského městského úřadu nebo zašlete poštou.
Mezní termín podání nominací je pátek 12. 1. 2018
do 13.00 hod. (v případě podání na podatelnu městského úřadu). Na webových stránkách města Šenov
si také můžete přečíst „Pravidla pro udělování ocenění městem Šenov“, kde je vše potřebné shrnuto.
Každopádně můžete nominovat žáky, juniory i dospělé, jednotlivce či kolektivy působící jak na území
města Šenov, tak i mimo něj. A to vše z oblasti sportu
a kultury (toto pouze za roky 2016 – 2017). A pak
tedy i spoluobčany za jakýkoliv jiný, časově neomezený přínos našemu městu. Co se týká této oblasti, rád
bych podotknul, že komise bude opět posuzovat i nominace z minulých let, které oceněny nebyly. Nemusí
se tedy opakovat.
Na slavnostním zasedání zastupitelstva města
v únoru příštího roku proběhne vyhlášení výsledků
a ocenění nejlepších, na které Vás tímto srdečně zveme.
Pomozte nám ocenit ty, kteří si to zaslouží. Často
se o nich neví a je to škoda! Děkujeme.
Martin Vaculík, předseda komise

Evidence obyvatel
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA
Michaela Seidlerová, Daniel Palička,
Sofie Lipovská, Sandra Šamu, Tomáš Bastl,
Anežka Bilíková
K narození děťátka srdečně blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE
Vítězslava Adamusová, Jan Vrubel,
Zerlina Slaninová
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou
soustrast.
T. Klimasová / SO
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Sportovní Klub Lapačka
informuje

Sportovní klub Lapačka

V pátek 12. 1. 2018
v 19.00 hodin

srdečně zve své členy i příznivce na

se uskuteční
v restauraci Na Lapačce

VÝROČNÍ
ČLENSKÁ SCHŮZE
Sportovního Klubu
Lapačka, z.s.
Zve výbor SKL

Taneční večer
v sobotu 3. 2. 2018 v 19.00 hodin
v restauraci Na Lapačce.

K tanci i poslechu bude hrát kapela SPEKTRA.
Rezervace míst na: tel. 776 264 424
sklapacka@seznam.cz
www.sklapacka.cz
Výbor ZO ČZS pořádá dne
17. 3. 2018

zájezd
na zámek Kravaře
na akci Velikonoce
na zámku a návštěvu
Zahradnictví Pasič.
Cena 150 Kč.
Přihlášky na tel.: 739 930 376.

Informace – vyhlášení
dotačního programu
pro spolky
Rada města Šenov na své 69.
schůzi dne 7. 11. 2017 schválila
dotační program „Podpora a rozvoj
aktivit spolků ve městě Šenov na
rok 2018“. Podrobnější informace
k tomuto programu (kompletní znění
dotačního programu, formulář žádosti a formulář vyúčtování dotace)
naleznete na webových stránkách
města Šenov: http://www.mesto
-senov.cz/ v sekci Úřední deska,
popř. v sekci Aktuality a Formuláře.
Upozorňujeme, že dle vyhlášeného dotačního programu maximální výše požadované dotace
v jednotlivém případě (tj. v případě
jednoho žadatele) je ve všech třech
oblastech vymezena celkem ve výši
50 000 Kč.
SO/Preinová
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Informace Místní akční skupiny Slezská brána
Místní akční skupina Slezská brána, z.s. připravuje výzvy k předkládání žádostí o dotaci na rok
2018. Výzvy nebudou určeny jen místním samosprávám, ale také spolkům, podnikatelským subjektům, školám, neziskovým organizacím, zemědělcům a dalším. MAS Slezská brána má na podporu těchto
projektů připraveno pro rok 2018 cca 35,2 mil. korun. Schválené výzvy budou zveřejňovány vedle oficiálního
informačního systému také na webu MAS (http:// masslezskabrana.cz), kde budou zveřejněny také termíny
pro příjem žádostí o dotaci podle jednotlivých výzev, náležitosti žádostí a veškeré další informace pro žadatele. Detailnější informace budou poskytnuty na seminářích pro žadatele a příjemce, které bude MAS pořádat
před každým vyhlášením výzvy.

Mgr. Bc. David Novák, MAS Slezská Brána
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Skauti a skautky Šenov informují
Výlet na Ondřejník

V sobotu 25. 11. 2017 jsme se vydali do Beskyd.
Ač různé předpovědi nehlásily pěkné počasí, nám
chvíli svítilo sluníčko a dokud nefoukal vítr, tak
i hřálo.
Ráno v osm hodin jsme se setkali na vlakovém
nádraží v Šenově, odkud jsme odjeli vlakem do Frýdlantu nad Ostravicí. Vrcholným cílem byl vrchol Ondřejník – tedy nejen chata, která mnohdy cílem bývá.
V okolí chaty jsme se však zdrželi, neboť to tam krásně upravili. Původní chata Ondřejník je již mimo provoz a její funkci zastává malá dřevěnka s občerstvením. V okolí se nachází několik atrakcí, např. živé
kozy, lanovka nebo lanová prolézačka. Když jsme po
krátkém dovádění pokračovali v cestě nahoru, všimli
jsme si, že je v lese mnoho polámaných stromů vlivem silných větrů posledního období a lesníci intenzivně pracují na jejich odklízení a vyvážení na zpracování. Tím se pro nás stala cesta náročnější, jelikož
jsme mnohdy museli procházet ne moc příjemným
bahnem. Samotný výstup na vrchol Ondřejník byl náročnější kvůli silnému větru, nicméně jsme všichni
došli bez potíží až na vrchol, kde na nás čekal březový muž a zápisník, do kterého jsme se všichni podepsali. Po hřebenu jsme dále pokračovali přes oblast
Šmířanky a velmi strmou a blátivou cestou sešli do
Metylovic, odkud už většina cest až do Pržna vedla po
asfaltu. Samozřejmě jsme byli připraveni a označeni
reflexní vestou. Na nádraží jsme si odpočinuli, dojed-

li zbývající zásoby a počkali na vlak. Cesta vlakem
byla netradičně zpestřena občasným vypadáváním
osvětlení, což děti přijaly velice zábavně. Po patnácti
uražených kilometrech jsme se s přebarvenými nohavicemi vrátili domů.
Za Šenovskou čtyřku Jan Klega – Hanyz

Poděkování
Místní skupina Českého červeného kříže v Šenově
děkuje všem, kteří v průběhu roku 2017 přispěli do
sbírky ošacením, obutím, hračkami pro děti. Donesené věci si převzal Oblastní spolek ČČK ve Frýdku-Místku, který je předal Azylovému domu pro muže a
matky s dětmi ve Frýdku-Místku.
Pokud budete i v průběhu letošního roku vyřazovat použitelné oblečení, obutí, nádobí nebo hračky,
můžete je předat paní Evě Uxové, tel. 739 665 669.
Prosíme, aby oblečení bylo čisté a zabalené. Oblastní spolek ve Frýdku-Místku je za vaši pomoc velmi
vděčný.
Za pomoc potřebným v nouzi vám děkuje MS ČČK
v Šenově.

Zahrádkáři informují
n Vánoční zájezd 2017 s cílem Salzburg a Rej
čertů ve Schladmingu měl velký úspěch. Počasí
nádherné, atmosféra vánoční. Na foto z tohoto
zájezdu se můžete podívat na našich stránkách:
zahradkarisenov.cz
n Výběr peněz na ples 2018 se uskuteční
20. 1. 2018 od 14.00 do 14.30 hod. v Domě zahrádkářů na Těšínské ulici.
n V letošním roce si připomeneme 55. výročí
založení ZO ČZS v Šenově. Slavnostní výroční
schůze se uskuteční 10. 3. 2018 ve 14.00 hod.
v restauraci Na Lapačce. Kulturní program zajištěn. Proběhnou i ukázky vazeb a představení
firmy Abex.
Lampart Jan, předseda organizace
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Úspěchy žáků ZŠ Šenov
Šumná Ostrava

je název soutěže ostravských škol. Její letošní 10.
ročník byl výjimečný tím, že Ostrava slavila své narozeniny – 750. výročí první písemné zmínky o městě
Ostravě. Téma soutěže pro kategorii 1. tříd děti velmi zaujalo. Chtěly vědět, „jak se může takové velké
město narodit“. Povídali jsme si, jak se žilo lidem v
dávných dobách, o vzniku Petřkovické Venuše, kdo
byl kněz Bruno a co můžeme vidět v muzeích. Během
vyprávění děti plnily tři úkoly – vytvářely tři kresby.
Do soutěže se přihlásila Jačková Anetka, Káňová
Johanka a Salvová Katka. Všem děvčatům jsme drželi palce. A podařilo se! Anetka Jačková získala 3.
místo a 29. listopadu 2017 byla pozvána na slavnostní předání cen vítězům,
uspořádané na Prokešově
náměstí v Ostravě. Blahopřejeme nejen Anetce,
ale rovněž Katce a Johance za krásné kresby.

Úspěch v Logické olympiádě

I v letošním školním roce se v rámci posilování
matematické gramotnosti zapojili tři žáci třídy 5.C
do Logické olympiády. Je to soutěž založená na logických úlohách, jejichž řešení vyžaduje samostatný
a kreativní přístup. Největšího úspěchu dosáhl Marek Číž, který se umístil v krajském kole na 5. místě
a svým výkonem postoupil do kola celostátního, které
se konalo v Praze 27. listopadu 2017. V početné konkurenci sice Marek nedosáhl na medailové pozice, ale
již samotná účast v této nejvyšší soutěži je vynikající.
Marku, gratulujeme a přejeme hodně úspěchů
v příštích soutěžích!
Zároveň děkujeme SRPŠ Podlesí za příspěvek na
věcný dar, který jsme Markovi předali jako poděkování za reprezentaci školy.
PaedDr. Kozáková Antónia, tř. učitelka

Děkujeme SRPŠ Podlesí za příspěvek na věcné ceny, které jsme děvčatům předali jako poděkování za reprezentaci
školy.
Za 7. odd. ŠD
Eva Sladčíková

Zveřejnění schváleného rozpočtu města na rok 2018
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích a
zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zveřejnilo město Šenov 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu města od 24. 11. 2017 do 12. 12.
2017 návrh rozpočtu na rok 2018
n na úřední desce MěÚ Šenov u Obecního domu,
n na internetových stránkách města na adrese
http://www.mesto-senov.cz/rozpocet v sekci „Rozpočtové hospodaření“,
n ve vývěsních skříňkách městských částí,
n v listinné podobě na finančním odboru MěÚ Šenov.

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2018 ze
strany občanů nebyly uplatněny.
Zastupitelstvo města na svém zasedání dne 12.
12. 2017 schválilo rozpočet na rok 2018
Rámcové příjmy 2018
99 062 600 Kč
Rámcové výdaje 2018
131 777 600 Kč
Financování 2018		
32 715 000 Kč
Schválený rozpočet je schodkový, rozdíl ve výši
32,7 mil. Kč je rozpočtován ve financování zůstatkem
prostředků minulého období ve výši 18,5 mil. Kč, čerpáním úvěru ve výši 19,9 mil. Kč a kryje splátky přijatého úvěru ve výši –5,7 mil. Kč.
finanční odbor
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Komunální odpad 2018
V 1. týdnu roku 2018 bude svoz komunálních
odpadů posunut o jeden den, a to z důvodu státního svátku 1. 1. 2018. OZO Ostrava komunální
odpady bude svážet v úterý, ve středu a v sobotu.

Samostatně přistavované kontejnery
(VOK)

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

Sběrné místo komunálních odpadů

ul. Na Sedlácích
Otevírací doba leden 2018
13. 1. sobota – od 9.00 do 12.00 hod. – pouze
EEZ, nebezpečné odpady.
Otevírací doba od 10. února 2018
Po, St, Pá: 12.00 – 16.00 hod.; So: 9.00 – 12.00
hod.
Odběr a uložení odpadů komunálních
l objemné odpady z domácností;
l elektro, baterie, monočlánky;
l EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika
bez rozdílu velikostí);
l vyřazená kompaktní úsporná svítidla, zářivky,
výbojky;
l nebezpečné složky komunálních odpadů od občanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy
a obaly znečištěné od barev…);
l separovaný odpad (sklo, papír, plasty);

l oděvy, obuv a textil;
l 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.

Vodné, stočné na rok 2018
Ceny vodného Kč/m3 vč.
tele pitné vody z vodovodu:
SmVaK Ostrava a.s.
OVaK Ostrava a.s.		
Šenov Lapačka		

15 % DPH pro odběra-

Ceny stočného Kč/m3 vč.
tele připojené na kanalizaci:
SmVaK Ostrava a.s.
Šenov–JIH			
Šenov–Sever rozšíření
Šenov u Alejského dvora

15 % DPH pro odběra-

42,64 Kč
37,65 Kč
36,34 Kč

38,43 Kč
38,43 Kč
38,43 Kč
38,43 Kč

Informace ze sociálních služeb pro občany
Pečovatelská služba města Šenov

Pečovatelská služba města Šenov je určena osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby; žijícím na území
města Šenov. Věková hranice u osob se sníženou soběstačností z důvodu věku je 65 let.
Jedná se o službu terénní, což znamená, že pečovatelka navštěvuje své klienty přímo v domácnosti.
Nejčastěji poskytované úkony 		
Orientační cena
– dovážka obědů			
15 Kč/jednotlivec (v současné době je kapacita naplněna)
– pomoc při úklidu domácnosti
100 Kč/130 Kč/hod.
– nákup a pochůzky			
90 Kč/hod.
(další úkony – viz kontakty)
Bližší informace a kontakty:
Městský úřad Šenov, správní odbor, 1. patro, dv. č. 208; Bc. Radmila Svobodová, tel. 596 805 942;
e-mail: rsvobodova@mesto-senov.cz; http://www.mesto-senov.cz/pecovatelska-sluzba

Prodej hotových jídel – Dům s pečovatelskou službou v Šenově

Připomínáme občanům možnost objednávání hotových jídel sterilovaných ve skle.
Možnost výběru z 80 druhů hotových jídel. Cena jedné porce činí 44 Kč.
Prodej vámi objednaných jídel probíhá každý měsíc v prostorách domu s pečovatelskou službou vždy poslední pátek v měsíci od 8.00 do 12.00 hod.
Objednávky se podávají nejpozději poslední úterý v měsíci, a to vyplněním stravovacího kupónu.
Bližší informace a možnost vyzvednutí stravovacího kupónu:
Městský úřad Šenov, správní odbor, 1. patro, dv. č. 208, tel. 596 805 942.
Dům s pečovatelskou službou, kancelář pečovatelek, tel. 596 887 566.
Správní odbor, úsek sociální péče
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Inzerce

Myslivecká chata v Šenově zatím ještě k dispozici
Vzhledem k tomu, že ještě nedošlo k dříve avizovanému prodeji chaty Mysliveckého sdružení Šenov, z.s.,
lze ji nadále pronajímat k pořádání akcí rodinných, posezení pracovních kolektivů, školení apod.
Informace o volných termínech a podmínkách pronájmu poskytne správkyně chaty p. Pavlína Rajdusová,
tel. 777 229 291, e-mail: tomas.rajdus@volny.cz			 Výbor Mysliveckého sdružení Šenov, z.s.

Právní záležitosti
denně vč. soboty od 9 do 18 hod.
advokátní kancelář v Havířově, Na Fojtství 8

JUDr. Marcela Žoričová

SPOLEČENSKÉ TANCE PRO DOSPĚLÉ
od 29. 1. 2018
restaurace Horakůvka

KARIBSKÉ TANCE PRO ŽENY
od 30. 1. 2018
ZŠ Šenov

přihlášení na: 776 180 447; info@tanecvsenove.cz
více na www.tanecvsenove.cz

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

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

Jste srdečně zváni na

Lidovecký ples
Sobota 27. ledna 2018 – sál „Na Lapačce“
ve 20.00 hodin.
Prvotřídní hudba – hudební skupina „UFO“,
číslované stoly, občerstvení, kulturní překvapení –
světoznámá taneční skupina „Smršť“.
Předprodej vstupenek u důvěrníků MO KDU-ČSL
a u manželů Spratkových na tel.: 602 191 685.
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Knihovna & Šenovské muzeum

Knihovna & Šenovské muzeum ve spolupráci s Českým
svazem zahrádkářů Šenov uspořádala dne 28. listopadu 2017 v
prostorách Staré školy zdařilou
akci. K vidění byla výstava betlémů, které zapůjčil pan Jaroš
(výstava potrvá do konce měsíce ledna 2018), a také tradiční
prodejní výstava, kterou připravily žákyně Střední zahradnické
školy v Ostravě pod vedením své
mistrové p. A. Jaterkové. Vyvrcholením celé akce byla soutěž

o Nejlepší štrůdl, které se účastnilo sedm soutěžících: paní Bastlová, paní Bernatíková, paní
Chmelová, paní Kopecká, paní
Pavlasová, paní Skýbová a zástupce Školní družiny ZŠ v Šenově. Porota ve složení p. Slavíková, p. Přeček a p. Ševčík
hodnotila – vzhled, vůni a chuť.
Na prvním místě se umístila p.
Bastlová, na druhém místě p.
Bernatíková a na třetím místě
p. Chmelová, která rovněž obdržela cenu diváků. Mimochodem,
diváků přišlo během celého odpoledne kolem dvou set.
Přinášíme také recept na vítězný štrůdl: 1/2kg polohrubé
mouky, 15 dkg cukru moučka, 12
dkg Hery, 1 ks prášku do pečiva, 1 vanilkový cukr, 3 až 5 lžic
mléka a 1 vejce. Po zpracování
necháme těsto 20 minut odpočinout. Do rozvařených jablek přidáme podle chuti skořici, cukr,
kokos a ořechy. Těsto rozválíme
na velký čtverec a pomyslně rozdělíme na tři díly – prostřední
díl poklademe vychladlou směsí
z jablek a boční díly přehneme
tak, aby vprostřed byla malá
mezera. Pro hezčí efekt můžeme
rozválený čtverec vyřezat rádýl-

kem a z takto vzniklých zbytků
těsta vykrojit případně srdíčka,
kterými dozdobíme vzniklou mezeru.
K celé řadě úspěšných akcí,
které pro své příznivce knihovna
a muzeum připravila, se přidalo
závěrečné Zpívání u kolovrátku.
Podvečer prvního prosince nám
zpestřila svým vyprávěním a
praktickou ukázkou předení na
kolovratu paní Lenka Koždoňová
z Košařisek a zpěvem pak Vladimír Randy Kuchař.
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