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Oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky
a 20. výročí jmenování Šenova městem
28. 10. 2018 si naše země připomněla 100. výročí
vzniku Československé republiky a naše město 20. výročí jmenování Šenova městem.
Oslavy těchto významných výročí započaly v neděli
odpoledne v Zámeckém parku zasazením pamětní lípy.
Lípa je posvátným stromem Slovanů a národním symbolem se stala v roce 1848 v rámci všeslovanského sjezdu
v Praze, na němž se sešli delegáti slovanských národů
porobených rakouskou monarchií. Lípy jsou symboly demokracie, ale také lidské pospolitosti a hrdosti. Byly
to právě lípy, které byly vysazovány v roce 1918 u příležitosti vzniku Československé republiky i při dalších

výročích. Počasí se odpoledne umoudřilo a tak se za nečekaně velkého zájmu občanů rozezněla parkem trubka
s tóny české hymny a společnými silami byla naše lípa
zasazena. Nechybělo drobné občerstvení a slavnostní
náladu dokouzlila i harmonika a staré české písničky.
Z projevu pana starosty: „V České republice je lípa
národním stromem a je zobrazována na státních symbolech a bankovkách, je také symbolem ochrany, pomoci,
lásky a v křesťanství je spojována s Pannou Marií. Přeji
České republice, aby tak, jak kořeny tohoto stromu pevně
vrostou do této země, stejně tak byla pevná vazba nás
občanů k naší vlasti, abychom byli hrdí na to, že jsme
z České republiky, abychom nikdy nezapomněli, kde je
náš domov a naše kořeny.“
(pokračování na str. 12)
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6. 10. – Neochotu zaplatit taxikáři za odvoz museli řešit přivolaní strážníci. Jako bonus pro
zpestření zásahu přidali zákazníci
vzájemnou potyčku.
6. a 20. 10. – Náhoda a roztržitost stály za výjezdy místních hasičů hned ve dvou případech. Jednalo se o vyproštění dětí z uzamčeného vozidla. Přestože nejde o běžné události, poradily si přivolané
jednotky i s touto situací. Lékařské ošetření nebylo naštěstí potřeba.
8. 10. – Složky IZS zasahovaly u dopravní nehody se zraněním
na ulici Frýdecká. Policií je prověřováno, zda by mohl být příčinou
předjížděcí manévr. Místo muselo
být částečně uzavřeno a provoz byl
po dobu odstraňování následků nehody usměrňován.
15. 10. – U přestupkové komise skončil případ pokousání psem,
kterého si majitel dostatečně nezabezpečil před únikem ze zahrady.
Naštěstí došlo jen k drobnému poranění a škodě na oděvu.
18. 10. – Pokyny k zastavení
nerespektoval řidič Škody Octavia
a před hlídkou policie začal ujíždět. Z vozidla však stihl vyskočit
spolujezdec, který tvrdil, že auto je
jeho a ujel s ním kamarád. Pravdy
ve spleti pohádkových příběhů se
snaží dopátrat policisté.
21. 10. – Zabouchnuté dveře
a na plotně vařící se polévka. I
v těchto případech je mnohdy zásah hasičů nejrychlejším řešením
svízelné situace a jistým zabráněním možných škod na majetku.

l l l
PREVENCE
Také v tomto měsíci bylo městskou policií několikrát zjištěno porušení obecně závazných vyhlášek
týkajících se spalování rostlinných
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materiálů a používání hlučných
strojů. Většinu těchto přestupků
řeší strážníci příkazem na místě.
Dodržováním platných vyhlášek
města respektujete především práva spoluobčanů.

l l l
l Městská policie má zájem na vytvoření bezpečného a
klidného prostředí pro každého
obyvatele města a na tom, aby

žádný pachatel přestupku nebo
trestného činu nezůstal bez postihu.
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

Ze zápisu o výsledku voleb do zastupitelstva
města Šenov
Počet voličů v seznamu voličů a jejich dodatků:
Počet vydaných úředních obálek:
Počet odevzdaných úředních obálek:
Volební účast v %:
Jména a příjmení zvolených členů zastupitelstva
Pořadí Jméno a příjmení
Věk
zvolení 		
Volební strana č. 1 – ANO 2011
1.
Tomáš Holuša
41
2.
Arnošt Hradil
62
3.
Renáta Revendová
46

5 182
2 492
2 490
48,09
Pořadí
na HL

Počet
hlasů

3.
6.
7.

558
499
461

1.
3.

405
273

Volební strana č. 3 – Komunistická strana Čech a Moravy
1.
Petr Smékal
69

1.

278

Volební strana č. 4 – Česká strana sociálně demokratická
1.
Antonín Ševčík
64

3.

409

Volební strana č. 2 – Občanská demokratická strana
1.
Martin Stolář
43
2.
Jiří Tvardek
44

Volební strana č. 5 – Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD)
1.
Stanislav Kroček
38
1.

235

Volební strana č. 6 – Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová
1.
Štěpán Pinkava
62
2.
2.
Jiří Spratek
39
1.
3.
Tomáš Spratek
48
8.

653
495
453

Volební strana č. 7 – Sdružení nezávislých kandidátů Šenov
1.
Josef Kopecký
50
2.
Jan Blažek
61
3.
Martin Vaculík
45
4.
Martin Tesař
42
5.
Miroslav Bolek
30
6.
Rostislav Buzek
49

843
827
792
784
673
722

4.
1.
2.
3.
5.
6.

Výsledky jednotlivých volebních stran:

Pořadí ostatních kandidátů, výsledky voleb v jednotlivých volebních okrscích města Šenov naleznete na
webových stránkách Českého statistického úřadu http://www.volby.cz.
SO/Preinová
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Komunální odpad 2018
Samostatně přistavované kontejnery (VOK)
LISTOPAD: 8. a 9. 2018 – Pod Křižovatkou, křiž.
V Družstvu x Březová, Okružní
PROSINEC: nepřistavují se
*VOK jsou přistavovány ve čtvrtek v době mezi 6
hod. až 14 hod. a ve stejném intervalu jsou v pátek
odváženy.

Sběrné místo komunálních odpadů
ul. Na Sedlácích
– objemné odpady z domácností;
– elektro, baterie, monočlánky;
– EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika bez
rozdílu velikosti);
– vyřazená kompaktní úsporná svítidla, zářivky,
výbojky;
– nebezpečné složky komunálních odpadů od občanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy a
obaly znečištěné od barev…);
– separovaný odpad (sklo, papír, plasty);
– bio / tráva, listí, měkké části rostlin;
– oděvy, obuv a textil;
– dřevo (palety, nábytek, dřevěné obaly, bedny,
trámy, desky, prkna, dřevotříska – surová, 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.
Otevírací doba – listopad
Po, St, Pá: 12.00 – 16.00 hod.;
So: 9.00 – 12.00 hod.
O státních svátcích (17. 11.) je
sběrné místo uzavřeno.
Poslední svoz odpadu ze zeleně zajišťovaný firmou OZO Ostrava s.r.o. (hnědé nádoby) proběhne v
pátek 23. 11. 2018 (47. týden).

místě pouze po předložení průkazu totožnosti
(Interní provozní řád – str. 7, bod 4.2. Sběr a roztřídění odpadů).
Toto opatření bylo zavedeno především z důvodu,
aby ve sběrném místě nemohli odpady odkládat občané sousedních obcí.
Dále občany upozorňujeme, že se opět množí případy, kdy jsou odpady odkládány mimo místa k tomu
určená (před bránu sběrného místa, mimo nádoby na
stanovištích apod.). Takové jednání je považováno za
přestupek, který dále řeší Městský úřad Šenov.

Kam s nefunkční zářivkou?
Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné zářivky a výbojky totiž nepatří do popelnice na
směsný odpad, kde z nich při rozbití mohou
unikat nebezpečné látky.
V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová
žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012
se ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak v posledních letech postupně přecházíme na ekonomicky a ekologicky šetrnější
světelné zdroje. Podle místnosti a svých preferencí
volíme kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky.
Vybíráme různou intenzitu a charakter světla – výběr moderních světelných zdrojů je opravdu pestrý.
Má to ale jeden háček: pokud taková „úsporka“ dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří ani do
tříděného skla.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém množství obsahují.
Při špatném či neodborném zacházení a ve vyšších
koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářivku a
odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.

UPOZORNĚNÍ

Další možnost, jak správně naložit s nefunkční zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném místě (ul. Na Sedlácích, Šenov). Obsluha sběrného místa od vás „úsporku“ zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné
nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro
naše město zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP,
který nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na
přepravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z
městského rozpočtu část prostředků, které bychom
jinak museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.

Jelikož se na sběrném místě na ul. Na Sedlácích vyskytly problémy, upozorňujeme občany, že od
1. 7. 2016 je účinný Interní provozní řád sběrného
místa
(http://www.mesto-senov.cz/wp-content/uploads/2016/07/INTERNÍ-PROVOZNÍ-ŘÁD-–-SBĚRNÉ-MÍSTO-NA-SEDLÁCÍCH.pdf). Občané města Šenov mohou předávat své odpady na sběrném

Více se o nakládání s nefunkčními světelnými
zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP se
dočtete na www.ekolamp.cz.

Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací
úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme k ochraně životního prostředí okolo nás.
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Zveme Vás do Staré školy na

„Den poezie s vernisáží Poetických koláží Jiřího Kalivody, křtem knihy
Václava Chytila a vystoupením členů literárního klubu Petra Bezruče“
21. listopadu v 17 hod. vás všechny velmi rádi přivítáme ve Staré škole. A co vás čeká?

Pásmo básní v podání členů literárního klubu Petra Bezruče a pokračovat budeme křtem knihy Václava
Chytila, vlastním jménem Vítězslav Bělovský. Dílo pana
Bělovského je v Šenově hodně známé a populární. Jistě
vás tedy nepřekvapí, ale potěší, že in memoriam vychází
další z jeho knih – Tíže křídel, kterou u příležitosti Dne
poezie pokřtíme.
Pod pojmem Poetické koláže a jménem Jiří Kalivoda
si však možná nebudete umět cokoliv představit, proto
jsem pro vás zprostředkovala rozhovor s autorem:
Dne 21. listopadu 2018 v 17 hod. bude Den poezie v
šenovské knihovně zahájen vašimi Poetickými kolážemi.
Vím o vás, že žijete v Martině, jste členem literárního
klubu Duria a zároveň i členem našeho Literárního klubu Petra Bezruče. Vaše tvorba je zaměřena na poezii
a beletrii. Přesto, můžete objasnit našim čtenářům, co
jsou „poetické koláže“?
Ano, ale… já bych to raději zkusil jinak. Přijďte do
krásné šenovské knihovny, pokochejte se ještě krásnější
poezií, a když vám zůstane trochu času a chuť, můžete
(já budu jen rád) věnovat pár chvil mému dílu – Poetickým kolážím. Co to je? Je to takové moje dítě. Teprve
batole. Uspokojujícím faktem je, že jsem si stoprocentně
jistý, že je moje. Nejprve ale musím napsat báseň (nemusím, chci), potom si vytvořím návrh koláže a hledám
vhodné obrázky. Vyrobím si papírovinu, do papíroviny
za mokra vložím text a obrázky, vylisuji, vysuším a je
tu poetická koláž. Řekněme ruční papír s textem a obrázky.
Kdy vás napadla myšlenka na výrobu vlastního papíru a jak dlouho trvá, než takovou jednu koláž, dejme
tomu velikosti A3, vytvoříte?
Co krok to nápad, co druhej, to blbej. Možná lepší
motto pro tuto otázku by bylo: Obklopíš-li se moudrými,
budeš nejmoudřejší, obklopíš-li se blbci, budeš nejblbější. Já jsem zvolil alternativu obklopit se lidmi, kteří
mají blízko k poezii a začal jsem psát krátké povídky a
básně. A je tu další ale. Kdo dnes čte básně? Rozumnější volba by byla EROTICKÁ KUCHAŘKA. To ale není
moje dítě. Erotická kuchařka již uzřela světlo světa.
Hledal jsem tedy jinou cestu a napadlo mě, že poezie by
se dala vyjádřit i obrazem. Malovat neumím, proto koláž. A aby se to nedalo měnit, přelepovat, kamuflovat…
Vyrobil jsem jeden papír, jeden originál a doufám, že
lidé to budou chtít číst. Nejen prohlížet.
A jak dlouho to trvá? Báseň jak kdy. Někdy pár minut, jindy dozrává velmi, vééélmi dlouho. Mám-li se přiznat, když píšu báseň, já ji prožívám. Já ji cítím, vidím
a k tomu obrazu hledám vhodné slova.
Obraz mám tedy v hlavě. Už zůstává najít odpovídající obrázky, papírovinu, síto, lis, sušení…
Ta technická část trvá zhruba dva až tři dny. Nejdelší je proces sušení. Cca co dvě hodiny (i v noci) musíte
měnit textilii za suchou a je to.
Nedávno, tuším někdy na začátku léta, jste dostal za
své literární počiny ocenění v Praze, kde se mimochodem také chystáte vystavovat. Povíte nám něco i o tomto a o nějakých vašich případných plánech do budoucna.
S tím oceněním to není až tak žhavé. Pravidelně
se zúčastňuji nejrůznějších literárních soutěží. Někde
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vás ocení, někde vám poděkují za účast a někde… není
vždy posvícení. Pravdou je, že v Emauzých v Praze byla
jedna z těch úspěšnějších prezentací. Krásné na tom ale
bylo to, že mimo samotnou prezentaci psaného slova,
dostal jsem nabídku i na výstavu Poetických koláží. Ale
všechno hezky popořádku. Nejprve Šenov a teprve potom Praha. No ne? Šenov mám rád, Šenov miluji. Šenov,
Šenov, snad stačí, když řeknu, miluji a plánuji. Přestože
moje básně jsou ve většině s mírně erotickým podtónem,
připravuji leporelo pro děti – Svět plný barev. Tak mě
napadlo, že i toto by se dalo udělat jako koláž.
Uvidíme, nic neslibuji. Možná, že to do termínu Dne
poezie zvládnu. Do svého plánovacího kalendáře si poznamenám, že je to 21. 11. 2018 v 17.00 a budu se snažit.
A poslední otázka, je nějaký důvod, proč vystavujete
právě u nás, v našem kraji?
Těch důvodů je hned několik. Řekněte, může být
pro básníka (pro amatérského básníka) něco krásnější
jako prezentace vlastního díla na Dnu poezie? Jak jsem
naznačil, moje básně jsou mírně erotické, tak trochu o
lásce… Řekněte, není krásné se po 45 letech vrátit na
místa lásky? Byť platonické, nenaplněné, ale krásné. A
také vás někdo musí chtít a dobrá nabídka se neodmítá.
Děkuji šenovské knihovně za pozvání, jmenovitě paní
ředitelce Simoně Slavíkové.
Možná, že se nám podaří u návštěvníků probudit literárního ducha a LKPB se rozroste o další členy.
To by byl ten nejkrásnější důvod.
Simona Slavíková
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Knihovna & Šenovské muzeum
informuje
V měsíci listopadu 2018 oslaví
významná životní jubilea tito šenovští občané
BEDNÁŘ JIŘÍ
BILAN PETR
BLAŽKOVÁ JARMILA
DAŇKOVÁ ANNA
DUCHAN JOSEF
FERFECKI PETR
HELDÁKOVÁ MAGDALENA
HOLUŠA LADISLAV
JANÁKOVÁ JIŘINA
KAŇOVÁ FRANTIŠKA
KEMPNÝ JIŘÍ
KOKOŠÍNSKÁ LIBUŠE
KUCHAŘ JIŘÍ
KUCHAŘ ZBYNĚK
KUCHAŘOVÁ HELENA
KUPSA ZDENĚK
KYŠKOVÁ IVANKA
MIKLICA JAN
MOLINKOVÁ LENKA
MOTYKOVÁ DRAHOMÍRA
NAVRÁTILOVÁ SILVIE
PÍŠ TIBOR
PLOSKONKA JOSEF
RINGOŠ MILAN
SMÉKAL PETR
SMYČKOVÁ ANNA
SPRATKOVÁ ELIŠKA
STACHOVÁ MARIE
ŠUMSKÝ PETER
TOMISOVÁ HELENA
TROJANOVÁ BOŽENA
VOJTEK VÁCLAV
ZEMÁNKOVÁ ANEŽKA
K Vašemu významnému životnímu jubileu
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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

Ve dnech 17. prosince 2018 až 20. ledna 2019
bude knihovna z důvodu kompletní výměny stávajících regálů a revize uzavřena. Muzejní expozice s aktuálními výstavami můžete v této době
navštívit po domluvě telefonem 552 321 847
nebo e-mailem: kmsenov@volny.cz. Děkujeme za
pochopení.
Z důvodu vypršení a neprodloužení smlouvy
končí výstavní prostory v panské oratoři kostela Prozřetelnosti Boží, které fungovaly od roku
2008 jako místo pro výstavy a nakonec pro stálou expozici portrétů rodu Skrbenských. Tuto
expozici si můžete v provozní době knihovny a
muzea, nebo po domluvě telefonem, prohlédnout
ještě do 15. prosince 2018.
Simona Slavíková, ředitelka

Evidence obyvatel
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA

Tomáš Huleš, Nikola Nováková,
Stella Humpolcová, Robin Jakubowská,
David Minich
K narození děťátka srdečně blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE

Miroslav Dudek, Ludmila Vašková,
Rastislav Višinka, Anna Stachovská
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou
soustrast.
T. Klimasová / SO
Ztratil se obraz, umlkl hlas,
ale vzpomínka věčná zůstane v nás,
vy už spíte svůj věčný sen,
ale nám chybíte každičký den.
V životě jsou chvíle, se kterými se člověk nikdy
nesmíří…
Dne 14. 11. 2018 vzpomeneme 20. smutné
výročí úmrtí pana

Jaroslava Vellecha
a zároveň 29. 4. 2018 vzpomeneme
6. smutné výročí úmrtí paní

Ludmily Vellechové

Vzpomínka
Dne 23. 10. 2018 zemřela ve věku
65 let paní Anna Stachovská, dlouholetá zaměstnankyně Městského úřadu Šenov, úseku podatelny.
Na Aničku budeme vzpomínat jako
na pracovitou, ochotnou a vždy vstřícnou
spolupracovnici a milou kamarádku.
Zarmoucená rodina děkuje všem příbuzným, přátelům a známým za projevy soustrasti, květinové dary a účast na posledním
rozloučení.
Za všechny zaměstnance městského úřadu tajemnice.

S láskou vzpomínají
syn Lubomír s manželkou Monikou
a vnoučata Tomáš a Patrik s rodinami.

Dne 2. 11. 2018 jsme vzpomněli
10. výročí úmrtí paní

Jindřišky Ševčíkové
S úctou a láskou vzpomínají dcera, zeť
a snacha s rodinami a celá rodina.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.
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Skauti a skautky Šenov
Elmano se vypravilo na Gírovou

V sobotu 13. 10. 2018 už byl říjen v plném proudu
a náš 2. oddíl se vydal na výlet do přírody. Výletu
přálo i počasí, celý den svítilo sluníčko.
Výprava měla svůj začátek na šenovském vlakovém nádraží, kde se nás sešlo více než dvacet, a tak
jsme po půl deváté vyrazily na cestu. Ze Šenova jsme
dojely vlakem až k Mostům u Jablunkova. Cesta nebyla úplně jednoduchá, protože oba vlaky, kterými
jsme se přepravovaly, byly doslova narvané k prasknutí. Inu, nebyly jsme jediné, koho hezké počasí zlákalo k cestování.
Cesta na vrchol proběhla poměrně klidně. I nejmladší světlušky se statečně držely, aniž by si stěžovaly, vyšly až k chatě. Naše putování bylo zpestřeno
hraním několika her, např. nenápadným předáváním
si kolíčku na prádlo na oblečení. Nahoře jsme si dopřály pořádnou svačinu a zahrály další hru. Ty z nás,
které jsou fyzicky zdatnější, se rozhodly hezkého počasí využít do sytosti a projít se ještě dále – až na
Gruň. My ostatní jsme se spokojily s loukou u chaty,
kde jsme zakotvily a užívaly si tam hezkého počasí.
Ani jsme se nenadály a byl čas vydat se domů.
Za 2. oddíl Elmano Kateřina Galušková – Motýl

sjeli, se výlet náramně vyvedl. Jeli jsme na hráz Žermanické přehrady a trocha bahna, jež na cyklostezkách byla, nás nikterak nerozhodila. Naopak některé
děti si nenechaly ujít byť jen jedinou projížďku kaluží. Zkrátka ideál: lehce pod mrakem, krásný výhled
z hráze, spousta legrace, sladká odměna v podobě
gumových bonbonů, pár nasbíraných hřibů a to vše
s úsměvem na líci a veselou myslí.
Za 4. oddíl Radek Smetana – Luggi
Srdečně Vás zveme na

skautský ples
dne 25. 1. 2019

Výlet na kolech 22. 9. 2018

Počasí se nám po propršené noci umoudřilo, a tak
nám v našem sobotním plánu vyrazit si na kolech nic
nebránilo. Sešli jsme se sice v menším počtu – sedmi
dětí a dvou vedoucích, asi za to mohlo zamračené
počasí, jež některé odradilo. Ovšem nám, co jsme se

Oznámení o odečtu stavu vodoměrů

Oznamujeme vám, jakožto provozovatel vodovodů
a kanalizací ve městě Šenov, zásobující odběratele
pitnou vodou z:
– VODOJEMU „LAPAČKA“ (Šenov – Lapačka)
– VEŘEJNÉHO VODOVODU „VOLENSTVÍ“ (ul.
Václavovická)
– VEŘEJNÉHO VODOVODU „ŠENOVSKÁ“ (ul.
Datyňská)
a zajišťující realizaci odvádění odpadních vod odběratelům zásobovaných pitnou vodou z vlastní studny:
– KANALIZACÍ ŠENOV – JIH
– KANALIZACÍ ŠENOV – SEVER
– KANALIZACÍ U ALEJSKÉHO DVORA,
že ve vašem rodinném domě (nebytovém prostoru,
chatce, bytě) bude proveden odečet stavu vodoměru(ů) ve dnech 7. a 8. prosince 2018 (tj. pátek a
sobota) v době od 8.00 do 16.00 hod. V průběhu
této doby je nutno vyčkat pracovníka MěPOS,
příspěvková organizace, který je povinen se
vám legitimovat firemním průkazem. Zpřístupnění je možno zajistit i prostřednictvím sousedů, za
jejichž přítomnosti bude odečet proveden a tito podepíší odečtený stav měřidel.
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Správnost odečtu musí být vždy potvrzena podpisem ať již vlastníka nebo souseda (viz výše). Je ve
vašem zájmu zkontrolovat stav počítadla vodoměru,
aby tento odpovídal stavu uvedenému na odečtovém
formuláři. Není-li umožněn odečet skutečného stavu
měřidla, bude provozovatel při vyúčtování postupovat
v souladu s Vyhláškou MZ číslo 428/2001 Sb. k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích v platném
znění.
K reklamaci nesprávně uvedených a podepsaných
odečtů se nebude přihlížet.
Telefonicky se odečty vodoměrů nepřijímají!
Konečná uzávěrka všech odečtů je 11. prosince
2018 (čtvrtletní odečet).
Po tomto datu již odečty nebudou prováděny a každé neodečtené odběrné místo bude považováno za
neměřené.
MěPOS, příspěvková organizace – provozovatel
vodovodů a kanalizací, se sídlem: Zámecká 27, 739
34 Šenov, IČO 005 62 238, DIČ: CZ00562238, telefon: 596 887 136, 732 202 659, 731 505 249, e-mail:
mepos@volny.cz

Život ve městě

Palas Dance

Během celého týdne od 22. 10. pořádáme šňůru mezinárodních tanečních a hudebních koncertů
s ukrajinskými soubory pod názvem Tanec pro Ukrajinu. Těmito koncerty tak podporujeme fakticky i morálně stát, který je pod vojenskou okupací. Pozvání
přijal soubor modern baletu Time out s choreografiemi lidového a moderního tance a také vítěz talentmanie Ukrajiny na akordeon dvanáctiletý Vladislav
Gritsun. Každý koncert byl doslova famózní a získal
si všechny své příznivce.
Závěrečný koncert v Šenově na Lapačce neměl chybu. Získali jsme podstatnou podporu od našich sponzorů a dalších hostů. Tak můžeme dětem
z Ukrajiny poskytnout zdarma ubytování, jídlo a
program. Naši tanečníci za to moc děkují. Na závěr

koncertu, který nechtěl skončit, všichni tanečníci zazpívali píseň na přání „Crvonu rutu“ na počest paní
Blanky Macurové.
Děkuji tímto za neocenitelnou pomoc všem našim
partnerům – Šenovské baště, penzionu U krtečka,
restauraci Lapačka, tiskárně Harok, panu Rostislavu
Gattnarovi, generálnímu řediteli BPA a všem dalším,
kteří pomohli uskutečnit tento unikátní projekt.
Josef Macura, předseda Palas Dance.

Adventní zájezd ČČK

Zahrádkáři informují

Místní skupina ČČK Vás zve na předvánoční
zájezd do Nového Jičína. Navštívíme muzeum
klobouků, dále projdeme výstavu k 300. výročí
narození generála Laudona.
Zbývající chvíle společného dne strávíme na
Masarykově náměstí, kde se konají adventní
trhy s hudbou, tradičními řemesly a ochutnávkou tradičních Vánoc. Zájezd se uskuteční 8. 12.
2018.
Cena za autobus je 150 Kč /vybírá se předem/, vyjíždíme v 8.30 hod. z obvyklých stanovišť.
Přihlásit se můžete na tel. č. 739 665 669 Eva
Uxová a na tel. č. 603 247 868 Jaroslava Pituchová.
Předpokládaný odjezd domů je v 16 hod.
Na společně strávený den se těší členové výboru MS ČČK Šenov.

n ZO ČZS Šenov připravuje zájezd ve dnech
26. – 28. 4. 2019 s tímto programem:
Zámek Litomyšl, Mělník – prohlídka města,
zámku, Zahradnictví Petro, Botanická zahrada
Praha + skleník Fata morgána, divadlo Brodway
– muzikál Muž se železnou maskou od Michala
Davida, Muzeum veteránů – Radovesnice.
Cena činí 2600 Kč a zahrnuje: dopravu, 1x večeři, 2x snídani, ubytování, vstup zámek Litomyšl, vstup botanická zahrada + skleník, vstupenky
na muzikál, vstup veteráni.
Přihlášky co nejdříve, protože máme do poloviny prosince rezervovány vstupenky na muzikál.
Tel: 739 930 376, další info upřesníme průběžně.

Šenovští rybáři vás zvou na

Výlov rybníku
V sobotu 10. 11. 2018 – výlov „Kaňova rybníku“ spojený
s prodejem ryb.
Prodej od 8.00 do 11.00 hod.
„Kaňův rybník“ je v Havířově za „rondlem“, poblíž
cvičiště psů a zahrádkářské kolonie.

n ZO ČZS ve spolupráci se šenovským muzeem
pořádá dne 27. 11. 2018 od 13.00 do 17.00 hod.
ukázky vánočních vazeb v prostorách šenovského
muzea.
Bude zajištěn prodej vánočních vazeb i hrnkových květin, např. vánoční hvězdy, bramboříky,
atd. ...
Rovněž bude probíhat soutěž o nejlepší jablečný štrůdl. Štrůdl upečte a doručte do muzea
do 14.00 hod. V 16.00 hod. vyhlášení nejlepšího
štrůdlu. Tři nejlepší budou odměněni.
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Přeshraniční spolupráce Šenov – Rabča
Dne 3. 10. 2018 se uskutečnilo
další setkání našich a slovenských
seniorů. Opět jsme jeli na Oravu,
kde jsme si prohlédli poutní místo
Rio de Klin (socha Ježíše Krista),
které se nachází na vrcholu kopce
Grapa nad obcí Klin. Pěší procházkou jsme si řádně vyvětrali plíce v
čerstvém Oravské ovzduší. Ale nádherný výhled na Oravskou přehradu
a okolí stál za to.
Pak jsme se přesunuli do kultur-
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ního domu v Rabči, kde pokračoval
odpolední program. Tentokrát hlavním bodem byla soutěž v přípravě
tradičních krajových jídel. Každá
strana sestavila tři družstva. Za
Šenov postavili dvě družstva senioři a jedno šenovské sokolky. Každé
družstvo muselo za určitý čas uvařit
nějaké tradiční krajové jídlo. Suroviny k vaření zajistili senioři z Rabče.
Čas během přípravy jídel pro ostatní
účastníky byl vyplněn vystoupením

místních folklorních souborů, dětí
z Rabče, harmonikářů a dudáka
(hrál na gajdy).
Jednou z aktivit této přeshraniční spolupráce bylo vydání zpěvníků,
který obsahuje písně moravské a
slovenské včetně oravského dialektu. V rámci této aktivity proběhl
slavnostní křest zpěvníku a všichni
účastníci obdrželi po jednom vydání.
Dle zpěvníku jsme si společně zazpívali.
Mezitím již všechna družstva
uvařila svoje jídla. Naše družstva ve
složení Květa Tomisová, Marta Lipinová a Jana Bartková – vařily plněné bramborové knedlíky se zelím,
Irena Krmášková, Monika Pohludková a Zuzana Žebráková – vařily
plněné pirohy a družstvo sokolek
Jarmila Podzemná, Věra Kolářová a Marie Kolářová – pekly svatomartinské rohlíčky. Z předvedených
šesti druhů pokrmů pak měla porota
vybrat nejlepší, což byl úkol nejtěžší.
Nakonec jsme museli konstatovat,
že vyhráli všichni. Po uvařených
dobrotách se mezi účastníky jen zaprášilo.
Tím ale program neskončil. Následovalo další zpívání a tanec. Opět
jsme museli konstatovat při loučení
v pozdních večerních hodinách, že
navázaná přeshraniční spolupráce
naplnila heslo Rozdělení hranicí –
spojení kulturou.
Věřím, že všichni (54 osob ze
Šenova), kteří se zúčastnili setkání, byli velice spokojení. Při té příležitosti bych chtěl všem poděkovat
za vzornou reprezentaci Šenova.
Poděkování patří starostovi Rabče
Ing. Juliusu Pitákovi, Mgr. Margitě
Kvasničákové, Margitě Pindjákové,
Mgr. Evě Grancové a řadě dalších
občanů Rabče, kteří se podíleli na
vzorně připravené akci.
Ing. Antonín Ševčík

Život ve městě

ZUŠ Viléma Wünsche v Šenově informuje
Rádi bychom touto cestou informovali širokou veřejnost o akcích, které připravujeme v 1. pololetí
školního roku 2018/2019. Přesné termíny jednotlivých akcí naleznete také na webových stránkách školy
www.zus-senov.cz. Těšíme se na vaši návštěvu.
Den
Datum
Začátek
Akce
Pedagog
st
21. 11. 2018
17.00
Třídní koncert
Petr Miller, Petr Pícha
út
4. 12. 2018
17.00
Třídní koncert
Soňa Trčková
út
11. 12. 2018
17.00
Třídní koncert
Bohumila Učníková
čt
13. 12. 2018
17.00
Třídní koncert
Vlasta Urbášková
po
17. 12. 2018
17.00
Třídní koncert
Martin Tomeš,
				
Monika Kozmonová
čt
20. 12. 2018
17.00
Třídní koncert
Karel Smyček
pá
21. 12. 2018
17.00
Třídní koncert
David Papala
út
15. 1. 2019
17.00
Třídní koncert
Martin Tomeš
Článek doprovázejí práce žáků studijního zaměření „Multimediální tvorba“, kterou vyučuje paní učitelka
Eva Malicherová.							
Vlasta Urbášková, ředitelka školy

Christine Skopková – Podzimní krajina – 10 let

Zdeněk Tomis – Zátiší – 15 let

Činnost samosprávy
91. schůze rady města dne 4. 10. 2018 mimo jiné:
– schválila rozpočtová opatření č. 34 – 35/2018
– rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci „Sanace nátrže břehu řeky Lučiny“ se společností Lesostavby
Frýdek-Místek a.s. s cenou 1 368 tis. Kč bez DPH
92. schůze rady města dne 17. 10. 2018 mimo jiné:
– vzala na vědomí ukončení výpůjčky nebytového
prostoru – oratoře a ukončení smlouvy o výpůjčce Řím-

Jakub Malík – Vzteklá kočka – 13 let

skokatolickou farností Šenov u Ostravy ke dni 10. 11.
2018
– schválila rozpočtové opatření č. 36/2018
– rozhodla o uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo
mezi městem Šenov a firmou MKK lightservis, s. r. o.,
Ostrava k veřejné zakázce „Výměna veřejného osvětlení
ve městě Šenov“ na změnu doby plnění ve lhůtě do 1. 10.
2018
– souhlasila s projektem ZŠ Šenov „Odborná učebna
přírodních věd ZŠ Šenov“			
tajem.
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Inzerce
OREL – Jednota Šenov Vás zve na turnaj ve stolním tenise

Orelský míček (22. ročník)
a

Den sportu pro všechny
sobota 17. listopadu 2018 v tělocvičnách ZŠ Šenov – střed
Zahájení v 9.00 hodin, přihlášky od 8.30 hod. Vstup z Hasičské ulice.
Součástí programu jsou i soutěže sportovní všestrannosti s míčem.
Startovné: děti zdarma, soutěžící dospělí 30 Kč. Nutná sportovní obuv bez černé podrážky; pálky a dobrou náladu si vezměte
s sebou. Občerstvení zajištěno, předpokládané vyhlášení vítězů do 15 hodin. Akce je zahrnuta do plánu Kadlčákovy župy.
Na Vaši účast se těší OREL – Jednota Šenov

l Pokácím strom nebo stromy. Za práci dřevo.
Tel.: 604 741 415.
l Koupím v této lokalitě pozemek, vhodný pro
výstavbu rodinného domu. S výborným přístupem na
MHD. Nejlépe zasíťovaný. Za nabídky děkuji. Mobil:
603 443 646.
l www.pivovar-senov.cz

POTRAVINY NA LAPAČCE
prodejna potravin, pečiva, lahůdek, uzenin,
a ovoce–zeleniny
znovu zahajuje prodej dne 8. 11. 2018
Frýdecká 534, Šenov – Lapačka

KOMINICTVÍ, KAMNÁŘSTVÍ
Povinné roční kontroly, revize, stavby krbů
a kamen. Instalace plynových spotřebičů.
Šenov, tel. 733 376 196.
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l Prodám neloupané vlašské ořechy 50 Kč/kg.
Tel.: 731 216 596.

1. VÁNOČNÍ TRHY
V ŠENOVĚ

24. – 25. 11. 2018 v Hospodě Horizont.
Začátek v 15.00 hod.
Pokud máte zájem o prodejní místo ZDARMA,
ozvěte se na tel. 602 357 037.

Inzerce

FA – ZÁPALKA
AKCE – PRODEJ PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
Tvrdý mix 950 Kč/prms
Měkký mix 750 Kč/prms
Tel.: 739 857 610
Do vyprodání zásob!
DOPRAVA ZDARMA
KOUPÍM RODINNÝ DŮM v Šenově nebo blízkém okolí.
Právní služby, či případné dluhy na nemovitosti vyřeším.
PLATBA V HOTOVOSTI.
Tel. č. 606

276 978

PRODEJ VÁNOČNÍCH STROMKŮ
PŘÍMO Z PLANTÁŽE
Volenství, Václavovická 530, Šenov
mobil: 730 955 216
e-mail: vanocnistromkys@seznam.cz

FA – ZÁPALKA
Provádíme rizikové kácení stromů
a ořezy od koruny dolů.
Využití horolezecké techniky.
Kácení a ořezy z plošiny.
Tel.: 739 857 610

Akce Na Špici
Restaurace Na Špici v Šenově Vás zve
na tyto akce:
Rezervace nutná!
7. – 8. a 10. – 11. 11. 2018
– SVATOMARTINSKÁ HUSA
16. – 18. 11. 2018 – TVARŮŽKOVÉ HODY

TAXI ŠENOV
602 520 000
NONSTOP

23. – 24. 11. 2018 – BRAMBORÁKOVÉ
HODY

PAULI OPTIK

14. – 15. 12. 2018 – ZVĚŘINOVÉ HODY

Radniční náměstí 30, Šenov
Měření zraku zdarma, tel. 605 547 870
Optika s tradicí od roku 1990

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

7. – 8. 12. 2018 – ŘÍZKOBRANÍ
20. – 23. 12. 2018 – TRADIČNÍ ČESKÁ
KUCHYNĚ
Rezervace na tel. čísle: 774 702 510
Těšíme se na Vaši návštěvu 

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

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

ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 11/2018 – 11

Život ve městě

Oslavy 100. výročí vzniku Československé republiky
a 20. výročí jmenování Šenova městem
(pokračování ze str. 1)

Od 15 hodin pokračovaly oslavy v sále na Horakůvce slavnostním shromážděním zastupitelů, zástupců
organizací, spolků a významných osobností veřejného
života města, spojené s poděkováním za přínos pro rozvoj a propagaci města. Výjimečnou atmosféru podtrhla tentokrát československá hymna v podání Pěveckého sdružení ostravských učitelek a další písně českých
a slovenských autorů, například Bedřicha Smetany,

Leoše Janáčka a Eugena Suchoně. Po slavnostním projevu starosty Ing. Blažka celým programem přítomné
provázel p. Martin Vaculík.
Titul „Významná osobnost města Šenova“ byl udělen p. Milanu Ringošovi, p. Janu Lampartovi, p. Karlu
Lupovi, Mgr. Zdeňku Bastlovi, p. Oldřichu Harokovi,
p. Emilii Daxnerové, p. Simoně Slavíkové, PhDr. Arnoštu Vašíčkovi, p. Milanu Švihálkovi, in memoriam p. Miroslavu Kačorovi, p. Evě Uxové, p. Františku Benešovi
a členům Slezského odboje in memoriam p. Korneliu
Kupidlovskému, p. Vilému Maňovskému, p. Karlu Gaurovi, manželům Vilému a Zdeňce Wűnscheovým, manželům Aloisi a Albíně Hruškovým, p. Antonínu Sapíkovi
a p. Vlastě Ptáčkové.
Titul „Čestné občanství“ byl udělen in memoriam
p. Milanu Pašíkovi a in memoriam p. Vilému Wűnsche.
Poděkování patří především Pěveckému sdružení
ostravských učitelek a restauraci Horakůvka.
Snad na čtenáře Oběžníku dýchne krásná atmosféra
tohoto odpoledne i z přiložených fotografií.
tajemnice
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