
Uvnitø najdete   MìÚ informuje Kultura Školství Sport�ivot ve mìstì

Listování šenovskými kronikami minulého století
Měsíc prosinec nám přináší 

nejen čas zimy, sněhu a dlouhých 
večerů, ale především dobu vá-
noční. Každý z nás, i ten největší 
škarohlíd, se těší na chvíle stráve-
né se svými blízkými a nebo také  
s dobrou knihou či jiným zajíma-
vým čtením. 

Pokud se rozhodnete zalistovat 
naším prosincovým Oběžníkem, 
tak si můžete spolu s námi zalis-
tovat v jedné z nejstarších šenov-
ských kronik. Její úvodní slovo 
je datováno dnem 14. ledna 1927  

v Praze. Už víte? Tak vám, milí 
čtenáři, ještě prozradíme, že jako 
první je nalepeno smuteční ozná-
mení: „PH. DR. Miroslav Tyrš – 
v Praze dne 24. srpna 1884.“ Tak 
nyní jistě všichni vědí, že listuje-
me v Kronice tělocvičné jednoty 
„Sokol“ v Šenově, kterou nám za-
půjčil pan Ing. Stanislav Hruška.

První stránky pojednávají o po-
měrech v Šenově na začátku dva-
cátého století: „…i u nás vzděla-
nost lidu byla udržována uměle 
na nízkém stupni. Školy vedeny  
v duchu rakouském, to znamená, 
že děti nesměly se ničeho dověděti 
ze slavných českých dějin, a že tyto 
byly zkreslovány. …docházka do 
školy byla tak špatná, že vykazo-
vala i 10 % měsíčně. Většinou děti 
pásly dobytek nebo pracovaly na 
panském.“ Kronika velice zajíma-
vě popisuje nejen poměry kulturní, 
ale také hospodářské či politické. 
Je zajímavé čtení příkladně o vol-
bách šenovských v roce 1909, kte-
ré trvaly čtyři roky a o konečném 
výsledku nakonec rozhodoval nej-
vyšší správní soud ve Vídni. 

Založení Sokola v Šenově je po-
pisováno takto: „Za těchto neutě-
šených okolností sešlo se na jaře 
r. 1912 několik mladých lidí, jako 
Fr. Dunička, horník, Karel Rašík, 
učitel, Rob. Podešva, úředník, Ro-
man Kavalčík, horní žák a Karel 
Karkoška, horník, sestrčili hla- (pokračování na str. 3)

vy dohromady a umluvili se, že  
v Šenově založí Sokola. … Jak již 
nahoře podotčeno, konala se val-
ná hromada v obecním hostinci, 
jehož nájemcem byl tehdy p. Pež-
ga. I cvičit se tam začalo, a to již  
v lednu, aby však místnost cvičeb-
ní byla zajištěna, požádala jednota 
přípisem obecní výbor o propůjčení 
sálu ke cvičení, případně o místo 
při hasičském skladišti venku. Žá-
dost byla ale zamítnuta a jednota 
byla nucena v květnu se vystěho-
vati. … A tak jsme sebrali vše, co 
jsme měli – dosud toho mnoho ne-
bylo – a putovali odtud na sever 
za hranici, až jsme zarazili v Pet-
řvaldě u br. Pavlisky.“

První veřejné cvičení Sokola 
v Šenově proběhlo 21. července 
1912: „… Když se blížilo poledne, 
zamračilo se, začalo hřmět a my 
starostlivým zrakem stíhali honící 
se mračno po obloze a v duchu se 
hrozili, jak zaplatíme výlohy spo-
jené s veřejným, neboť pokladna 
naše zela prázdnotou. Ale z dědi-
ny táhl se pestrý průvod s hudbou  
v čele, nic nedbaje dešťových ka-
pek, mocně stoupaje vpřed, jako 
pevná, nerozborná zeď. Byli to bří 
z okolních jednot, z Petřvaldu, Or-
lové, Radvanic, Ratimova, naši a 
jiní. Ohromeni počtem a obětavostí 
bratří a sester zapomněli jsme na 
bouři, která již ustála…“ 

Vážení a milí spoluobčané!
Spokojené, láskou a porozuměním
naplněné svátky, hodně zdraví,  
štěstí a úspěchů v novém roce 2018
Vám přeje vedení města

Vážení a milí spoluobčané!
Spokojené, láskou a porozuměním
naplněné svátky, hodně zdraví,  
štěstí a úspěchů v novém roce 2018
Vám přeje vedení města
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Městská policie hlásí
ZÁSAHY – INFORMACE

ZPRAVODAJSTVÍ
Přímé tel. číslo: 604 128 113
PČR Vratimov: 604 127 288
Tísňová linka: 156
E-mail: mpolicie@mesto-senov.cz
Http: www.mesto-senov.cz

Mìstský úøad informuje

1. 11. – O více než 50 tisíc ko-
run ve zboží mohl přijít řidič do-
dávky, když část nedostatečně 
zajištěného nákladu vytratil při 
převozu z firmy. Svědkem udá-
losti byly strážníkům poskytnuty 
nezbytné údaje pro vypátrání ob-
chodníka, jenž si artikl v podobě 
výživových doplňků s neskrývanou 
radostí vyzvedl na služebně měst-
ské policie. 

5. 11. – Vloupání do obchodu 
v části Lapačka zaznamenal v 
ranních hodinách procházející ob-
čan, který na skutečnost upozor-
nil městskou policii. Na místo byli 
přivoláni policisté včetně psovoda. 
Pachatelé byli dopadeni ještě týž 
den odpoledne i s lupem. 

7. 11. – S dráhou pro terénní 
závody si popletli pole neznámí 
pobertové, kteří svou neuváženou 
činností způsobili majiteli škodu 
na majetku. 

10. 11. – Tašku se čtyřmi ště-
ňaty odhodil nezodpovědný cho-
vatel do cizí zahrady. Městskou 
policií přivolána odchytová služba 
se postarala o jejich důstojné ustá-
jení. 

11. 11. – Vloupání do vozidla 
u hřbitova řešila policie ČR. Přes 
rozbité okno odcizil neznámý pa-
chatel notebook a další osobní věci. 

24. 11. – I přes zákaz řízení 
usedla za volant žena z Havířova. 
Ke své smůle projížděla měřeným 
úsekem, kdy byla kontrolována 
strážníky pro překročení rychlosti. 
Po zjištění skutečností si řidičku 
převzala k dořešení policie ČR. 

l Městská policie má zá-
jem na vytvoření bezpečného a 
klidného prostředí pro každé-
ho obyvatele města na tom, aby 
žádný pachatel přestupku nebo 
trestného činu nezůstal bez po-
stihu.

l Pokud máte nějaký do-
taz, postřeh, kritiku, stížnost 
atd., můžete ji zaslat písemně na 
adresu: Městská policie Šenov, 

Radniční náměstí 300, 739 34 
Šenov nebo na e-mail: mpolicie@
mesto-senov.cz

Ing. R. Kulhánek, vel. MěP

Z činnosti samosprávy
69. schůze rady města dne 7. 11. 2017 mimo jiné:
– vzala na vědomí zprávu komise kulturní a zprávu KPOZ
– vzala na vědomí návrhy rozpočtů příspěvkových organizací na 

rok 2018 a návrhy střednědobých výhledů rozpočtů příspěvkových 
organizací na r. 2019 – 2020

– vzala na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol příspěvko-
vých organizací na místě k 30. 6. 2017

– vzala na vědomí plnění rozpočtu města k 30. 9. 2017
– schválila Plán inventur města Šenov k 31. 12. 2017 a jmenova-

la ústřední inventarizační komisi města a příspěvkových organizací
– jmenovala likvidační komisi pro vyřazování majetku města na 

rok 2018
– schválila rozpočtové opatření č. 42/2017
– schválila dotační program „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve 

městě Šenov na rok 2018“
– schválila Plán zimní údržby a opatření na sezónu 2017/2018 
– schválila umístění staveb a zřízení věcných břemen na pozem-

cích města
23. zasedání zastupitelstva města dne 14. 11. 2017 mimo 

jiné:
– schválilo závazný metodický pokyn k provádění změn rozpočtu 

v roce 2018
– souhlasilo s uzavřením Smlouvy o bezúplatném převodu nemo-

vitých věcí z vlastnictví České republiky mezi Lesy České republiky, 
s.p. Hradec Králové a městem Šenov (MK Lesní a Osadní)

– rozhodlo koupit nemovitou věc do vlastnictví města Šenov, a to 
pozemek p.č. 119/19 – trvalý travní porost o výměře 1556 m2 a uza-
vřít kupní smlouvu         tajem.

Pozvání
Zveme občany Šenova na zasedání zastupitelstva města, které se 

bude konat dne 12. 12. 2017 v zasedací místnosti Radnice, zahájení  
v 16.00 hodin.

Z PROGRAMU:
n Návrh rozpočtu města pro rok 2018
n Činnost finančního výboru
n Činnost kontrolního výboru
n Zpráva komise kulturní
n Zpráva komise sociální a volnočasové
n Zpráva komise pro občanské záležitosti
n Plán práce zastupitelstva města na rok 2018

Bližší informace a další projednávané body budou zveřejněny na 
úřední desce a ve vývěsních skříňkách města Šenov.

Oznámení
Kalendáře města Šenov na rok 2018 v prodeji  

na podatelně MěÚ nebo v knihovně.  
Cena 40 Kč.
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Úřední dny a provozní doba  
městského úřadu v prosinci 2017

Úřední dny v prosinci 2017:
  4. 12. 2017  – pondělí  – 8.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.
  6. 12. 2017  – středa  – 8.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.
  7. 12. 2017  – čtvrtek  – 8.00 – 11.30 hod.
11. 12. 2017  – pondělí  – 8.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.
13. 12. 2017  – středa  – 8.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.
14. 12. 2017  – čtvrtek  – 8.00 – 11.30 hod.
18. 12. 2017  – pondělí  – 8.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.
20. 12. 2017  – středa  – 8.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.

21. 12. 2017  – čtvrtek  – 8.00 – 11.30 hod.   poslední úřední den  
   v roce 2017

Zrušen úřední den:
27. 12. 2017 – středa – provozní doba městského úřadu 08.00 – 13.00 hod.
28. 12. 2017 – čtvrtek – provozní doba městského úřadu 08.00 – 13.00 hod.

V ostatních dnech – provozní doba městského úřadu 08.00 – 13.00 hod.

3. 1. 2018 – první úřední den roku 2018
tajem.

Zimní údržba
Určitě si všichni přejeme, aby 

komunikace obzvlášť v zimě byly 
průjezdné a zimní údržba pro-
bíhala plynule bez komplikací. 
Upozorňujeme proto občany na 
nutnost dodržování zákona č. 
361/2000 Sb., o provozu na po-
zemních komunikacích, ve znění 
pozdějších předpisů.  

Především je zapotřebí dodr-
žovat § 25 uvedeného zákona, 
který zní:

Řidič smí zastavit a stát jen
vpravo ve směru jízdy, co nej-

blíže k okraji pozemní komuni-
kace a na jednosměrné pozemní 
komunikaci vpravo i vlevo,

v jedné řadě a rovnoběžně s 
okrajem pozemní komunikace; 
nedojde-li k ohrožení bezpečnos-
ti a plynulosti silničního provozu, 
smí v obci řidič vozidla o celkové 
hmotnosti nepřevyšující 3 500 kg 
zastavit a stát kolmo, popř. šik-
mo k okraji pozemní komunika-
ce, nebo zastavit v druhé řadě.

Ve druhé řadě smí při výkonu 
taxislužby zastavit řidič taxisluž-
by, je však povinen dbát potřeb-
né opatrnosti, aby neohrozil bez-
pečnost a plynulost provozu na 
pozemních komunikacích.

Při stání musí zůstat vol-
ný alespoň jeden jízdní pruh 
široký nejméně 3 m pro ka-
ždý směr jízdy; při zastavení 
musí zůstat volný alespoň je-
den jízdní pruh široký nejmé-
ně 3 m pro oba směry jízdy.

Při zastavení a stání nesmí ři-
dič znemožnit ostatním řidičům 
vyjetí z řady stojících vozidel. Při 
zastavení a stání vedle vozidla 
s označením „Označení vozidla 
přepravujícího osobu těžce pohy-
bově postiženou“ musí ponechat 
boční odstup nejméně 1,2 m.

Věříme, že všichni chcete mít 
odklizený sníh v co nejkratší 
době, a tudíž nám budete nápo-
mocni alespoň tím, že nebudete 
práci na zimní údržbě kompliko-

vat neukázněným odstavováním 
vozidel na komunikacích. Jest-
liže bude na místní komuni-
kaci nevhodně zaparkováno 
vozidlo, zimní údržba se ne-
provede.

Plán zimní údržby a opatření 
pro sezónu r. 2017/2018 je zve-
řejněn na internetových strán-
kách města: http://www.mesto-
-senov.cz/poradna-obcana/dopra-
va

Musialová, úsek MH a dopravy

Listování šenovskými kronikami minulého století
(pokračování ze str. 1)

Ještě mnohé se můžete v této 
vzácné kronice dozvědět, o do-
bách radostných i krutých, o še-
novských lidech, kteří vždy věřili 
v lepší budoucnost a jak se píše  
v úvodu – Sokol je spolkem národ-
ním a jeho účelem je vychovávat 

celý národ ke zdraví a síle a vště-
povat všem příslušníkům lásku  
k vlasti schopnou každé oběti. 

No, a příště, milí čtenáři, se 
spolu na stránkách Oběžníku po-
tkáme v měsíci lednu nového roku 
2018. Už nyní vám mohu prozra-
dit, že budeme společně listovat 

novou knihou, která vyjde na za-
čátku příštího roku a bude věno-
vána historii zámku, který stával  
v Šenovském parku. 

Krásné a klidné prožití svátků 
vánočních i novoročních Vám ze 
Staré školy přeje Simona Slavíko-
vá.

Pozvání
Zveme každého na štědrovečerní shromáždění v neděli 24. 12. 2017 ve 22.00 hod.

„Přejeme Vám, aby i letos o Vánocích byl Ježíš Kristus pro Vás tím nejdůležitějším a měli jste tak Vánoce 
po celý rok.“ Evangelický kostel na náměstí v Šenově. Jinak shromáždění každou neděli v 9.30 hod.
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Revitalizace Zámeckého parku  
Šenov – 2016

V současné době již probíhá 
revitalizace zámeckého parku 
v Šenově. Projekt bude spolu-
financován Evropskou unií – 
Evropským fondem pro regio-
nální rozvoj v rámci 33. výzvy 
Operačního programu Životní 
prostředí 2014–2020. Dotace 
bude činit 60 % ze způsobilých 

nákladů. Veškeré další nákla-
dy jsou financovány z rozpočtu 
města Šenov.

Předmětem podpory je za-
kládání a regenerace zeleně  
v Zámeckém parku Šenov.

V době realizace projektu  
v období od 11/2017 do 11/2018 
dojde:

– k odstranění 49 kusů stro-
mů a 21 m2 keřové skupiny, 

– k odbornému ošetření 27 
kusů stromů, 

– k výsadbě 21 kusů list-
natých a 4 kusů jehličnatých 
stromů, 38 kusů větších keřů  
a menších stromů a 240 keřů 
ve skupinové výsadbě. 

Dále bude zajištěna násled-
ná péče a údržba o vysazenou 
a obnovenou zeleň po dobu  
3 let. Cílem projektu je zvýše-
ní biodiverzity v lokalitě, zlep-
šení zdravotního stavu dřevin  
a vytvoření podmínek pro jejich 
zdárný růst v dalších letech. 

Na základě výše uvedených 
informací si dovolujeme obča-
ny Šenova požádat o dodržo-
vání bezpečnosti při pohybu  
v zámeckém parku v době pra-
cí, především kácení dřevin. 
Doporučujeme do jižní části  
u ul. Rudné vůbec nevstupovat. 

Děkujeme za pochopení.



ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 12/2017 – 5

�ivot ve mìstì / MìÚ informuje

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).
(SO / T. Klimasová)

V měsíci prosinci 2017 oslaví  
významná životní jubilea tito šenovští občané

BADAL MILAN
BLAŽKOVÁ JIŘINA

ČIMBUROVÁ ŠTĚPÁNKA
DRAPA VLADIMÍR

DROZD FRANTIŠEK
FLORKOVÁ ANNA

HAVLÁSEK MILAN
HÁNL BŘETISLAV

KAČMAŘÍK VLADISLAV
KIČMER JAN

KOKEŠ JOSEF
KOTOVÁ BEDŘIŠKA

KOVALČÍKOVÁ MARTA
KOZLOVÁ ANEŽKA
KOZLOVÁ EMÍLIA
KUBÍČEK JOSEF

KYŠKOVÁ ELIŠKA
LIPINA ERICH

LIPINOVÁ OTILIE
MALACHOVSKÝ MILAN
MUČICOVÁ LUDMILA

MUCHOVÁ MILUŠE
MÛCK EDUARD

NOVÁKOVÁ DAŠA
PĚKNÍKOVÁ ANNA
PIEKARZ ANTONÍN

PŘEČKOVÁ VĚRA
RYŠKOVÁ ANDĚLA

RYŠKOVÁ EVA
SMOLEŇ JAROSLAV

STACH ZDENĚK
STACHOVSKÁ ANNA

SUCHÁČKOVÁ BOŽENA
SUMAROVÁ HELENA

ŠTĚTINSKÝ JIŘÍ
VIDETIČ JIŘÍ

VÍTKOVÁ HANA
VOLNÝ ZDENĚK
ZELINOVÁ EVA

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

Dne 9. 12. 2017 vzpomeneme  
2. výročí úmrtí pana

Miroslava Sýkory
S láskou vzpomínají  

manželka Marie,  
dcera Vladislava s rodinou a syn Miroslav

Dnes chtěli jsme Ti k narozeninám přát, 
však nemůžeme víc, než kytičku na hrob Ti dát.

Dne 13. prosince 2017 vzpomínáme nedožité 35. narozeniny 
našeho milovaného syna, bratra, vnuka, strejdy, přítele  

a kamaráda

Romana Mynáře  ze Šenova

S láskou vzpomíná celá rodina.
Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.

Děkujeme všem příbuzným, sousedům, přátelům  
a známým za projevení soustrasti, květinové dary  

a účast na posledním rozloučení s paní 

Dagmar Olšákovou
Zarmoucená rodina

Ztratil se obraz, umlkl hlas,  
ale vzpomínka věčná zůstane v nás.

Ty už spíš svůj věčný sen,  
ale nám chybíš každičký den.

V životě jsou chvíle,  
se kterými se člověk nikdy nesmíří…

Dne 4. 12. 2017 uctíme již 8. smutné 
výročí, kdy navždy náhle odešel  

ve svých 53 letech náš drahý manžel, 
tatínek, dědeček, zeť, pan 

Josef Rochl  ze Šenova
S úctou a láskou vzpomíná manželka Alena, dcera Radka 

a syn David s rodinami a celá rodina.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Dne 24. 12. 2017 vzpomeneme 2. smutné 
výročí úmrtí naší milované dcery, družky, 
maminky, sestry, tety a kamarádky, paní

Jarmily Richtrové
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Vzpomíná celá rodina.

Dne 20. 12. 2017 vzpomeneme  
10. výročí úmrtí našeho milovaného

Bohumila Blažka
S láskou vzpomínají manželka 

Marie, dcera Marie, synové Zdeněk, 
Bohumil a Jan s rodinami.

K narozeninám Ti již nemůžeme přát,
jen kytičku na hrob půjdeme dát.

Kdo lásku, dobro a veselost rozdával,
ten nezemřel a žije v našich srdcích dál.

Dne 23. prosince 2017 by se dožil 
85 let pan

Ladislav Grygerek 
ze Šenova

Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi.
Syn Zdeněk s manželkou a vnučky s rodinami.
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Vyhlášení 6. ročníku ankety „Udělování ocenění městem ŠENOV“
Rok 2017 se pomalu chýlí ke konci a tak je nejvyš-

ší 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 spoje-
na 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 spolu-
práci 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 podatel-
nu šenovského městského úřadu nebo zašlete poštou. 
Mezní termín podání nominací je pátek 12. 1. 2018 
do 13.00 hod. (v případě podání na podatelnu měst-
ského úřadu). Na webových stránkách města Šenov 
si také můžete přečíst „Pravidla pro udělování oceně-
ní městem Šenov“, kde je vše potřebné shrnuto.

Každopádně můžete nominovat žáky, juniory i do-
spělé, 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 ty spoluobčany za jakýkoliv jiný, časově neome-
zený přínos našemu městu. Co se týká této oblasti, 
rád bych podotknul, že komise bude opět posuzovat 

i nominace z minulých let, které oceněny nebyly. Ne-
musí se tedy opakovat.

Na slavnostním zasedání zastupitelstva města  
v únoru příštího roku proběhne vyhlášení výsledků  
a ocenění nejlepších, na které vás tímto srdečně zve-
me. 

Pomozte nám ocenit ty, kteří si to zaslouží. Často 
se o nich neví a je to škoda! Děkujeme.

Martin Vaculík, předseda komise

Senior Point Ostrava
V roce 2017 vznikla nová kontaktní místa pro se-

niory „Senior Point“ na území Moravskoslezského 
kraje v rámci projektu s názvem „Zdravé stárnutí  
v Moravskoslezském kraji“. Dále byla podpořena 
činnost dvou již fungujících Senior Pointů v Ostravě  
a Frýdku-Místku. 

Senior Pointy poskytují činnosti, které mohou vy-
užít   z d a r m a   občané všech obcí a měst: 
l specifické odborné konzultace
l informace o místních a regionálních seniorských 

sdruženích a zájmových spolcích, partnerech posky-
tujících seniorům slevy aj.
l přednášky, besedy, vyhledávání kulturních  

a volnočasových aktivit pro seniory
l využití bezplatného internetového připojení  

a posezení s drobným občerstvením
l možnost REGISTRACE DO SLEVOVÉ SÍTĚ 

SENIOR PAS (podpora osob od 55 let věku formou 
uceleného a jednotného systému slev – vystavení kar-
ty na jméno držitele s celorepublikovou působností). 
Konkrétní informace a seznam poskytovatelů slev 
jsou uvedeny na www.seniorpasy.cz

Kde nás najdete:  U Tiskárny 1, Ostrava; tel.: 
596 104 222; e-mail: ostrava@seniorpointy.cz; www.
SeniorPointy.cz

Máme pro vás otevřeno: 
Čtvrtek 9.00 – 14.00   –   Pátek 8.00 – 16.00 hod. 

Evidence obyvatel
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA

Jaroslav Tříška
František Vyskočil  

Lara Břenek
K narození děťátka srdečně blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE
Blažena Tkáčová
Dalibor Milata

Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou 
soustrast.

T. Klimasová / SO

Dne 9. 12. 2017 oslaví zlatou svatbu manželé

Marie Košťálová
a

Otto Košťál
Hodně zdraví a štěstí do dalších let  

přeje rodina.

UPOZORNĚNÍ
Pracovní doba o vánočních svátcích  

– MUDr. Mařádková.
Ordinuje se pouze ve středu 27. 12. 2017 od 7 do 

12 a od 14 do 18 hod. Pak až 2. 1. 2018. 
V ostatních dnech je nutná úprava IT systému  

na elektronické recepty.

Středeční odpolední ordinace 
MUDr. Mařádka

se pro nezájem pacientů ruší.
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Volba prezidenta republiky v roce 2018
Termín volby prezidenta republiky byl předsedou 

senátu vyhlášen na pátek 12. ledna 2018 a sobotu 
13. ledna 2018; případné II. kolo volby prezidenta 
se uskuteční v pátek 26. ledna 2018 a sobotu 27. 
ledna 2018. 

VOLIČSKÉ PRŮKAZY
Ode dne vyhlášení voleb, tj. od 28. srpna 2017 může 

volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrs-
ku, požádat o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené 
voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 
28. 12. 2017. 

Volič může požádat o vydání voličského průka-
zu, a to: 
l OSOBNĚ u obecního úřadu (podle místa trva-

lého pobytu) do okamžiku uzavření stálého seznamu, 
tj. do 16.00 hod. středy 10. 1. 2018 pro I. kolo, nebo 
do 16.00 hod. středy 24. 1. 2018 pro případné II. 
kolo volby nebo 
l PODÁNÍM doručeným nejpozději 7 dnů přede 

dnem voleb obecnímu úřadu, tj. do 16.00 hod. pát-
ku 5. 1. 2018 pro I. kolo, nebo do 16:00 hod. pátku  
19. 1. 2018 pro případné II. kolo volby; toto podání 
musí být v listinné podobě (ŽÁDOST O VOLIČ-
SKÝ PRŮKAZ: www.mesto-senov.cz – odkaz formu-
láře/správní odbor) opatřené úředně ověřeným pod-
pisem voliče1) nebo v elektronické podobě zaslané 
prostřednictvím datové schránky.

Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči 
nebo osobě, která se prokáže plnou mocí (www.
mesto-senov.cz – odkaz formuláře/správní odbor)  
s ověřeným podpisem voliče 1) žádajícího o vydání vo-
ličského průkazu, anebo jej voliči zašle.

Právo hlasovat na voličský průkaz může při volbě 
prezidenta republiky ve dnech voleb volič uplatnit v 
kterémkoliv volebním okrsku.

VOLBY V ZAHRANIČÍ
Při volbě prezidenta republiky je možno hlasovat 

i v zahraničí na příslušných zastupitelských a kon-
zulárních úřadech České republiky. Podrobné infor-
mace k možnosti volit v zahraničí naleznete na webo-
vých stránkách ministerstva vnitra.

V případě, že je volič zaspán ve zvláštním sezna-
mu na zastupitelském úřadě v zahraničí, kde se již 
nezdržuje a chce volit v místě trvalého pobytu v ĆR, 
musí předložit potvrzení o vyškrtnutí z tohoto sezna-
mu vedeného zastupitelským úřadem.

VOLBY V NEMOCNICI NEBO OBDOBNÉM 
ZAŘÍZENÍ

Pokud se volič ve dnech voleb bude nacházet v ne-
mocnici, nebo podobném zdravotnickém či sociálním 
zařízení, má možnost nechat se zapsat do zvláštní-
ho seznamu voličů vedeného příslušným úřadem 
(správce příslušného zařízení musí údaje voličů pře-
dat úřadu do 8. 1. 2018 do 14.00 hod.)

V případě krátkodobé hospitalizace nebo v pří-
padě, že volič neví, kde se přesně ve dnech voleb bude 
nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), se jeví 
jako nejvhodnější řešení – vyřízení voličského průka-
zu, na který volič může volit v jakékoliv volební míst-
nosti na území České republiky. V případě, že si vo-
lič vyřídil voličský průkaz a ve dnech voleb nakonec 
bude v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém 
zařízení, může na tento voličský průkaz v této nemoc-
nici nebo v tomto obdobném zdravotnickém zařízení 
hlasovat.

Volič může požádat ze závažných, zejména zdra-
votních, důvodů městský úřad a ve dnech voleb okrs-
kovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo 
volební místnost, a to pouze v územním obvodu 
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební ko-
mise zřízena. Tyto požadavky může ohlašovat osobně 
nebo telefonicky na telefonním čísle 596 805 941.

Veškeré informace k volbám jsou k dispozici na 
webových stránkách ministerstva vnitra: www.mvcr.
cz – odkaz: informační servis/volby. 

Osoba zodpovědná za organizaci a průběh voleb: Ing. 
Blažena Preinová, tel.: 596 805 941.

 Preinová/SO

1) Podle ust. § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb., o 
správních poplatcích je tento úkon (ověření podpisu) osvo-
bozen od povinnosti hradit správní poplatek.

(pokračování na str. 8)

Informace pro okrskové volební komise
Dle § 18 odst. 2 zákona č. 275/2012 Sb., o volbě 

prezidenta republiky a o změně některých zákonů 
(zákon o volbě prezidenta republiky), ve znění poz-
dějších předpisů může navrhující občan, jehož kan-
didátní listina byla zaregistrována, politická strana, 
politické hnutí nebo koalice, která má zastoupení  
v Poslanecké sněmovně nebo Senátu Parlamentu ČR, 
politická strana, politické hnutí nebo koalice, která 
nemá v Parlamentu ČR zastoupení a v posledních 
volbách získala alespoň 1 mandát v zastupitelstvu 
Moravskoslezského kraje (dále jen „oprávněná oso-
ba“), delegovat 1 člena a 1 náhradníka do OVK. 

Delegace se provede doručením seznamu, který 

oprávněná osoba zašle v listinné nebo elektronické 
podobě (prostřednictvím DS oprávněné osoby, nebo 
emailem, který je opatřený zaručeným elektronickým 
podpisem oprávněné osoby), nebo jej doručí osobně.

Delegace musí být obecnímu úřadu doručena 
NEJPOZDĚJI 13. 12. 2017 DO 16.00 HOD. Vzor 
delegace – webové stránky města Šenov: www.mesto-
-senov.cz – odkaz VOLBY/VOLBA PREZIDENTA RE-
PUBLIKY 2018.
SEZNAM / DELEGACE

Seznam dle § 18 odst. 3 zákona č. 275/2012 Sb.,  
o volbě prezidenta republiky musí obsahovat:
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Informace pro okrskové volební komise
(pokračování ze str. 7)

l jméno a příjmení delegovaného
l datum narození delegovaného
l adresa místa trvalého pobytu
l jméno a příjmení oprávněné osoby, která dele-

gaci podává
l podpis oprávněné osoby
dalšími doporučenými údaji jsou:
l telefonní číslo delegovaného
l doručovací adresa delegovaného
l e-mail delegovaného/ ID datové schránky
l údaj, do které OVK má být delegovaný zařazen
Tyto doplňující údaje jsou důležité zejména z dů-

vodů včasného doručení pozvánky na 1. zasedání 
OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí 
a 1. zasedáním OVK).

Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů 
OVK, jmenuje starosta města členy na neobsazená 
místa.

Zájemci o členství ve volební komisi se mo-
hou přihlásit osobně, e-mailem popř. telefonic-
ky NEJPOZDĚJI DO 13. 12. 2017 na níže uvede-
ném kontaktu:

Ing. Blažena Preinová, kancelář č. 207, tel. 596 
805 941, e-mail: bpreinova@mesto-senov.cz
KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK

Státní občan, který v den složení slibu dosáhl 
věku nejméně 18 let (slib se skládá na 1. zasedání 
OVK), u něhož nenastala překážka k výkonu voleb-
ního práva a který není kandidátem na prezidenta 
republiky.

POVINNOSTI ČLENA OVK JE ZÚČASTNIT 
SE 1. ZASEDÁNÍ OVK!!! Nedostaví-li se jmenovaný 
zástupce na 1. zasedání OVK bez omluvy, nebude 
mu umožněno dodatečné složení slibu a bude po-
volán náhradník. Přičemž členství v OVK vzniká slo-
žením slibu.
MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ 1. ZASEDÁNÍ KOMISÍ
l budova Městského úřadu v Šenově, Radniční 

náměstí 300, zasedací místnost v 2. poschodí
l pondělí 18. 12. 2017 v 16.30 hod.
Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena 

OVK:
Předseda  1 600 Kč 
Zapisovatel  1 500 Kč 
Člen   1 300 Kč

V případě konání druhého kola volby prezidenta 
republiky se odměna za výkon funkce člena, zapiso-
vatele a předsedy okrskové volební komise zvyšuje o 
200 Kč.

V případě, že se člen OVK některého z jed-
nání komise nezúčastnil, obecní úřad celkovou 
výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence 
o účasti na jednáních OVK.

Informace k volbě prezidenta republiky naleznete 
i na stránkách Ministerstva vnitra ČR: www.mvcr.
cz – odkaz: Informační servis/Volby.

Kontaktní osoba pro okrskové volební komi-
se za Městský úřad Šenov:

Ing. Blažena Preinová, kancelář č. 207, tel. 596 
805 941, e-mail: bpreinova@mesto-senov.cz 

Den sportu a Orelský míček
OREL Jednota Šenov uskutečnila v sobotu 11. listopadu 2017 turnaj ve stolním tenise „Orelský míček“, a to již 21. 

ročník. Byl součástí Dne sportu pro všechny se soutěžemi ve sportovní všestrannosti. Obě části akce byly určeny pro širo-
kou veřejnost. Za nejlepší výkony byli odměněni a oceněni tito účastníci: 

Sportovní všestrannost 
Předškolní  mladší žákyně  dorostenky, ženy 
1. Matouš Kovařík  1. Johana Drozdová  1. Julie Drozdová 
2. Ludvík Kovařík  2./3. Markéta Koudelková  2. Zdeňka Cygoňová   
 2./3. Marie Sládková  3. Hedvika Sládková 

mladší žáci  starší žáci  dorost muži 
1. Jakub Kutáč  1. Dominik Burkot  1. Martin Kutáč   
2. Šimon Masný  2. Jan Rozbroj  2. Patrik Burkot 
 3. David Kaiser  3. Jaromír Cygoň 

Stolní tenis 
mladší žákyně   dorostenky, ženy 
1. Helena Drozdová   1. Julie Drozdová 
2. Marie Sládková   2. Petra Kutáčová 
3. Markéta Koudelková   3. Helena Sládkoyá 

mladší žáci  starší žáci  dorost, muži 
1. Daniel Košťál  1. Dan Košťál  1. Jaromír Gryžboň 
2. Šimon Masný  2. David Kaiser  2. Jaroslav Sanyter 
3. Jakub Kutáč  3. Jan Rozbroj  3. Patrik Burkot 

Na závěr děkujeme všem, kteří organizačně zajistili průběh celého Dne sportu a Orelského míčku. 

Zároveň vám všem přejeme krásné a požehnané svátky vánoční a do nadcházejícího nového roku 2018 hodně porozu-
mění, zdraví, pohody, Božího požehnání a štěstí. Rádi vás uvidíme na našich akcích v příštím roce.       Orel jednota Šenov 
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Aktuální informace ze sociální oblasti
Ohledně podrobnějších informací ze sociální ob-

lasti se můžete obracet na sociální pracovnice: Bc. 
Žanetu Habramovou (tel. číslo: 599 443 853, 734 
395 987, e-mail: zhabramova@ostrava.cz) nebo Mgr. 
Alenu Pataky (tel. číslo: 599 443 849, 734 692 805, 
e-mail: apataky@ostrava.cz), které mají první pondě-
lí v měsíci na Městském úřadě v Šenově v době od 
12.30 do 15.00 hod. pravidelné konzultace, případně 
si můžete sjednat schůzku na výše uvedených kon-
taktech.

Přídavek na dítě
Od 1. 10. 2017 se u přídavku na dítě dokládají 

příjmy společně posuzovaných osob za předcházejí-
cí kalendářní čtvrtletí stejně jako u příspěvku na 
bydlení. V lednu 2018 dochází ke změně posuzování 
rozhodného příjmu a přídavek na dítě bude přiznán 
nezaopatřenému dítěti, pokud rozhodný příjem celé 
rodiny nepřevýší částku 2,7násobku životního mini-
ma celé rodiny. Zvýhodněny jsou rodiny, ve kterých 
alespoň jeden z rodičů v posuzovaném čtvrtletí:
l měl příjem ze závislé činnosti (tzn. příjem z 

pracovněprávního, služebního nebo členského pomě-
ru, dále příjem za práci člena družstva, společníka 
společnosti s ručením omezeným, komandisty koman-
ditní společnosti a odměny člena orgánu právnické 
osoby a likvidátora); 
l pobíral dávky nemocenského pojištění nebo dů-

chodového pojištění;
l pobíral podporu v nezaměstnanosti nebo podpo-

ru při rekvalifikaci;
l byl pečující osobou u dítěte do 18 let, které pobí-

rá příspěvek na péči; 
l pobíral rodičovský příspěvek po vyčerpání peně-

žité pomoci v mateřství,
těmto rodinám náleží dávka ve zvýšené výměře. 

Ostatní budou pobírat přídavek v základní výměře. 

 Věk Základní Zvýšená
 dítěte výměra výměra
do 6 let 500 Kč 800 Kč
pd 6 do 15 let 610 Kč 910 Kč
od 15 do 26 let 700 Kč 1 000 Kč

Rodičovský příspěvek
Zvýší se od 1. 1. 2018 celková částka rodičovského 

příspěvku z 220 000 Kč na 330 000 Kč, pokud se na-
rodí v rodině současně dvě a více dětí.

Nově si mohou rodiče zvolit výši rodičovského pří-
spěvku do částky:
l nepřevyšující 7 600 Kč měsíčně;
l převyšující 7 600 Kč měsíčně, jestliže alespoň 

jednomu z rodičů k datu narození nejmladšího dítěte 
náleží částka 70 % 30násobku denního vyměřovacího 
základu ve výši nejméně 7 600 Kč, ale maximální 
výše rodičovského příspěvku nesmí přesáhnout tuto 
částku; 
l 1,5násobku částek uvedených v předchozích va-

riantách v případě péče o vícerčata.

V případě, že je dítě rozhodnutím soudu svěřeno 
do pěstounské péče na přechodnou dobu, ne-
vzniká nárok na rodičovský příspěvek.

Nemocenské pojištění
Při vyplácení nemocenské dochází od ledna 2018 

ke změně procentní sazby denního vyměřovacího 
základu. Dosud byla vyplácena nemocenská od 15. 
dne pracovní neschopnosti ve výši 60 % denního 
vyměřovacího základu, a to po celou dobu pracov-
ní neschopnosti. Nemocenská se nově bude vyplácet  
od 15. do 30. dne pracovní neschopnosti ve výši 60 % 
denního vyměřovacího základu. Od 31. do 60. dne je 
to 66 % a od 61. dne se zvýší na 72 % denního vymě-
řovacího základu.

S účinností od 1. 2. 2018 bude otci právě naroze-
ného dítěte či dětí nebo muži, který převzal do péče 
nahrazující péči rodičů na základě rozhodnutí soudu 
dítě mladší 7 let, vznikat nárok na dávku otcovské 
poporodní péče (tzv. otcovská). Poskytuje se ma-
ximálně na dobu 1 týdne v období 6 týdnů od naroze-
ní dítěte. Výše dávky je 70 % denního vyměřovacího 
základu.

Dávky pěstounské péče
Od 1. 1. 2018 dochází k navýšení příspěvku na 

úhradu potřeb dítěte. Výše příspěvku je stanovena  
podle věku dítěte a stupně závislosti na pomoci jiné 
fyzické osoby. Zvýšila se i odměna pěstouna, která  
se stanoví podle počtu dětí, o které je pečováno nebo 
stupně závislosti na pomoci jiné fyzické osoby. 

Zaměstnanost a minimální mzda
S účinností od 1. 10. 2017 nemůže být jako ucha-

zeč o zaměstnání evidována osoba vykonávající pra-
covní činnost na základě dohody o provedení prá-
ce. Nově uchazeči o zaměstnání, který dočasně není 
schopen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z dů-
vodu nemoci nebo úrazu, je-li to důvodné, vydá ošet-
řující lékař na žádost uchazeče „Potvrzení o dočasné 
neschopnosti uchazeče o zaměstnání plnit povinnosti 
uchazeče o zaměstnání z důvodu nemoci nebo úrazu.“ 
Potvrzení obsahuje:
l místo pobytu uchazeče, 
l rozsah a dobu povolených vycházek, 
l další požadované údaje. 
Uchazeč je povinen během této doby dodržovat 

stanovený léčebný režim. V případě, že není scho-
pen plnit povinnosti uchazeče o zaměstnání z důvo-
du ošetření nebo vyšetření ve zdravotnickém zařízení 
(např. rehabilitace), nechá si na vlastní žádost vysta-
vit potvrzení o ošetření nebo vyšetření uchazeče o za-
městnání ve zdravotnickém zařízení. Potvrzení musí 
doložit na příslušnou krajskou pobočku Úřadu práce 
ČR nejpozději do 8 dnů od jeho vystavení. Poplatek 
za vystavení uvedených potvrzení platí Úřad práce 
ČR. 

Minimální mzda se od 1. 1. 2018 zvýší na 12 200 
Kč. Minimální hodinová mzda je 73,20 Kč. 

(pokračování na str. 10)
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Aktuální informace ze sociální oblasti
(pokračování ze str. 9)

Dávky pro osoby se zdravotním  
postižením

K 1. 1. 2018 se zvýší příspěvek na mobilitu ze 
400 Kč na 550 Kč. U příspěvku na zvláštní po-
můcku dochází k těmto změnám: 
l souhlas vlastníka nemovitosti s instalací scho-

dišťové sedačky, stropního zvedacího systému, svislé 
zdvihací plošiny nebo šikmé zvedací plošiny může být 
nahrazen rozhodnutím soudu,
l limit pro posouzení nároku na příspěvek se sni-

žuje z 24 000 Kč na 10 000 Kč, 

l při posuzování nároku na dávky se nepřihlíží k 
celkovým sociálním a majetkových poměrům,
l lhůta pro další poskytnutí příspěvku urče-

ného na pořízení motorového vozidla se zkrátila  
na 84 měsíců a výše dávky je odstupňována podle 
příjmů žadatele a společně posuzovaných osob. 

Důchodové pojištění
Od ledna 2018 dochází ke zvýšení základní i pro-

centní výměry důchodů. Základní výměra důchodu 
se zvýšila z 2 550 Kč na 2 700 Kč a procentní výměra 
důchodu o 3,5 %. U pojištěnců narozených po roce 
1971 činí důchodový věk 65 let. 

Charita Ostrava – informace pro občany
Denní centrum Charity Ostrava slouží  
lidem se zdravotním postižením

Posláním služby Denního centra Charity Ostra-
va je podpořit lidi se zdravotním postižením (Alzhei-
merovou a Parkinsonovou nemocí) při zajištění jejich 
potřeb v době, kdy o ně nemůže pečovat rodina nebo 
blízcí. Využitím služby může člověk zůstat co nejdéle 
ve svém domácím prostředí.

Denní centrum v Charitním domě sv. Alžběty na-
bízí aktivní využití času, společenský kontakt s vrs-
tevníky a širším okolím, podporuje samostatnost uži-
vatelů služby a vytváří podmínky pro jejich důstojný 
a aktivní život. Služba podporuje rodiny, které pečují 
o svého rodinného příslušníka, přebírá uživatele na 
přesně vymezenou dobu, než se vrátí ze zaměstnání 
nebo vyřídí své osobní záležitosti (lékař, úřady apod.). 
Poskytujeme také stravu, pečovatelské služby, akti-
vizační a vzdělávací program, společenské aktivity 
včetně procházek, výletů apod. K dispozici je nová 
relaxační místnost a terapeutická zahrada přímo  
v areálu služby.

Denní centrum je určeno pro seniory a dospělé lidi 
se zdravotním postižením, počínající demencí, smys-
lovými a pohybovými poruchami či jinými chorobami 
souvisejícími se stářím. 

Otevírací doba denního centra: pondělí až pátek 
od 7 do 16 hod.

Kontakt: Charita Ostrava, Charitní dům 
sv. Alžběty – denní centrum, Zelená 2514/73, 
709 00 Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, te-
lefon: 599 526 912, 731 682 547, 737 553 169,  
e-mail: cho.domovinka@charita.cz; web: www.ostra-
va.caritas.cz/seniori/denni-centrum-alzbeta/

Charitní Tříkrálová sbírka 2018
S přáním štěstí, zdraví a pokoje do nového roku 

budou přicházet do ostravských domácností Tři krá-
lové v rámci tradiční celorepublikové veřejné sbírky 
pořádané 1. – 15. ledna 2018 již po osmnácté Cha-
ritou Česká republika. Tři králové budou přinášet do 
ostravských domácností dary v podobě tříkrálových 
kalendářů a cukru jako poděkování přispěvatelům za 

podporu pro lidi v nouzi, ke kterým prostřednictvím 
poskytovaných sociálních a zdravotních služeb Cha-
rity Ostrava tato pomoc plyne. Na svátek Tří krá-
lů – 5. 1. 2018 bude od 14 hod. na Alšově náměstí  
v Ostravě-Porubě nabízen Tříkrálový punč a teplý 
čaj pro všechny kolemjdoucí. Děkujeme za podporu 
služeb pro lidi v nouzi. Více o záměrech užití Tříkrá-
lové sbírky na webu Charity Ostrava: www.ostrava.
charita.cz

Dárek Jam na podporu lidí bez domova
Již popáté se sejdou ostravští muzikanti na be-

nefiční hudební akci v centru Ostravy, aby podpoři-
li ženy, muže a děti bez domova. Návštěvníci akce 
mohou pro klienty sociálních služeb Charity Ostrava 
přinést vánoční dárek formou hygienických potřeb, 
teplých ponožek, čepic či dalšího zimního ošacení, 
hraček, trvanlivých potravin apod. Hudební setkání 
bude probíhat 19. 12. 2017 od 19.00 hod., klub Modrá 
myš. Srdečně zveme.

Bezplatný seminář „Jak pečovat  
o nemocného v domácím prostředí“

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospico-
vé poradny a Mobilního hospice sv. Kryštofa nabízí 
možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat  
o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na se-
tkání s profesionálními zdravotními sestrami se do-
zvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyb-
livostí, a získáte související informace ze zdravotní 
a sociální oblasti. Nabydete informace o tom, jak se 
nemocnému člověku podává strava, tekutiny a léky, 
jak se provádí osobní hygiena či polohování, jako pre-
vence vzniku proleženin. Proběhnou také praktické 
ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech zís-
kávání příspěvku na péči nebo využívání kompen-
začních pomůcek, které mohou být nápomocné při 
naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační 
pomůcky je možno zapůjčit v charitní Půjčovně kom-
penzačních pomůcek, katalog pomůcek a další infor-
mace můžete nalézt na webu Charity Ostrava:  

(pokračování na str. 11)
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Charita Ostrava – informace pro občany
(pokračování ze str. 10)

http://ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzac-
nich-pomucek/

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší ter-
mín je 14. 12. 2017 od 14.00 hod. v budově Hospice 
sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. 
Na školení se, prosím, přihlaste předem u Bc. Anny 
Štefkové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo 
e-mailem: cho.hospicova.poradna@charita.cz. Těšíme 
se na vaši účast!

Charita Ostrava hledá zdravotní sestry  
pro hospicové služby

Charita Ostrava nabízí pracovní místa pro zdra-
votní sestry v lůžkovém Hospici sv. Lukáše a Mobil-
ním hospici sv. Kryštofa. 

Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle 
dohody. Podrobnější informace na webu http://ostra-
va.charita.cz/volna-mista/.

Skauti a skautky Šenov informují
Světlo z dalekého Betléma v Šenově

Skauti a skautky přivážejí z Betléma Betlémské 
světlo do zemí nejen v Evropě. V Šenově se bude 
šířit na Štědrý den po dopoledních mších u kostela 
Prozřetelnosti Boží, ale i ve Václavovicích po mši a  
u Hrušky na náměstí od 8 do 11.30 hod. Je však mož-
né si jej vzít i po odpoledním otevírání Betléma u kos-
tela v Šenově. K dispozici budou svíčky v papírovém 
kalíšku, doporučujeme ale vzít s sebou lucerničku pro 
pohodlnější přenos. Světlo můžete šířit dál jako sym-
bol Vánoc svým přátelům a rodině.

ELMANO na výpravě
Z rodného Šenova až do kraje štramberské vrcho-

viny putoval náš 2. oddíl ELMANO. Ubytovaly, nebo 
spíš lépe řečeno „uhnízdily“, jsme se ve velké chatě 
zvané Orlí hnízdo. Po řádném zabydlení a rozkoukání 
nás čekalo seznámení se zakladateli a významnými 
osobnostmi skautingu jak českého, tak i světového. 

Osobnosti nám díky skvělému hereckému umění na-
šich dětí ožily přímo před očima a mohly jsme se tak 
dozvědět mnoho zajímavého z jejich života. V sobotu 
ráno jsme si sbalily věci na cestu a vydaly se na túru 
na vrchol Ondřejník. Cesta však neprobíhala jen tak, 
stali se z nás speciální skautští zvědové, kteří mu-
seli plnit spousty nelehkých úkolů, všechny byly ale 
zvládnuty na jedničku. 

Po zdolání vrcholu na nás už čekal vydatný pozdní 
oběd a trocha odpočinku. Večer byl naplněn diskuse-
mi o moderních technologiích a turnajem ve stolním 
fotbálku. Ráno po mši nás už čekal úklid, balení, 
zpětná vazba a prosluněná cesta zpět do našich do-
movů.

Poklidné prožití vánočních svát-
ků, spoustu radosti a úspěšný vstup 
do nového roku 2018 přejí všem obča-
nům Šenova skauti a skautky.

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“. Podrob-
nější informace k tomuto programu (kompletní znění 
dotačního programu, formulář žádosti a formulář vy-
účtování 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 jed-
notlivém případě (tj. v případě jednoho žadatele) je  
ve všech třech oblastech vymezena celkem ve výši  
50 000 Kč. 

SO/Preinová

Senior klub Šenov
Vážení,
až budete číst poslední Oběžník v letošním roce, bude scházet pár dnů do vánočních 

svátků, Silvestra i do nového roku, starý rok budeme hodnotit a dávat si předsevzetí do 
roku 2018.

Senior klub Šenov již své hodnocení provedl, mohli jste se s ním všichni seznámit, 
proto nyní všem v Šenově, členům našeho klubu i těm, kteří pro nemoc už mezi nás ne-
docházejí, přeji v roce 2018 hodně zdraví, pohody a splnění všech přání.

Emilie Daxnerová
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Komunální odpad 2017
Ve dnech 25. 12. a 26. 12. 2017 bude svoz komu-

nálních odpadů ve městě Šenov zajišťovaný společ-
ností OZO Ostrava s.r.o., probíhat bez omezení, jako 
by se jednalo o všední den.

Samostatně přistavované kontejnery 
(VOK)

PROSINEC: nepřistavují se
LEDEN: nepřistavují se

Sběrné místo komunálních odpadů 
ul. Na Sedlácích
n objemné odpady z domácností;
n elektro, baterie, monočlánky; 
n EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika 

bez rozdílu velikosti); 
n vyřazená kompaktní úsporná svítidla, zářivky, 

výbojky;
n nebezpečné složky komunálních odpadů od ob-

čanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy a 
obaly znečištěné od barev …);
n separovaný odpad (sklo, papír, plasty);
n bio / tráva, listí, měkké části rostlin;
n oděvy, obuv a textil;
n dřevo  (palety,  nábytek,  dřevěné obaly,  bedny, 

trámy, desky, prkna, dřevotříska – surová, laminova-
ná nebo dýhovaná).

Tekuté odpady: uložit vždy do uzavřených oba-
lů, pokud možno plastových lahví. U olejů a tuků z 
kuchyní není nutné odstranit z přepálených tuků roz-
ptýlené zbytky.

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

Otevírací doba 
PROSINEC 2017 – Po, St, Pá: 12.00 – 16.00 hod.; 

So: 9.00 – 12.00 hod.
20. prosince bude poslední provozní den sběrného 

místa v roce 2017.
Otevírací doba leden 2018
Pouze 13. 1. sobota – od 9.00 do 12.00 hod. jen 

EEZ, TV, PC, NO.

Harmonogram sběru 2018 (VOK) naleznete na 
webových stránkách města Šenov v záložce odpady.

Unie Wing Chun Kung Fu informuje
Předposlední listopadový víkend jsme uskutečnili vý-

pravu za poznáním umění Wing Chun. Navštívili jsme ob-
líbenou destinaci v Chorvatsku. Navázali jsme přátelství 
s Wing Chun kluby. Pro všechny členy našeho spolku je 
možnost navštívit Chorvatsko a Hong Kong.

Wing Chun je jihočínské bojové umění. Styl bojující na 

krátkou vzdálenost. Wing Chun se snaží držet lehkých, ale 
co nejefektivnějších pohybů a úderů. 

Hlavní zásadou je jednoduchost, praktičnost, efektiv-
nost, použití středové linie těla k útoku, účinnost úderu  
v těsné blízkosti protivníka a využití jeho vlastní síly k pro-
tiúderu. 

Ukázka použití Wing Chun pohybů z formy na dřevěném panákovi

Kontakt: tel.: 604 834 521
E-mail: uniewch@email.cz     –     www.uniewingchun.cz

Upozornění provozu pokladny na přelomu roku 2017/2018
Dovolujeme si upozornit občany, že ve čtvrtek 21. prosince (8 – 11.30 hod.) bude poslední den, kdy 

bude otevřena pokladna pro občany v roce 2017. 
Od středy 27. 12. do pátku 29. 12. bude pokladna UZAVŘENA. Začátek provozu pokladny bude  

ve středu 3. 1. 2018.
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Zveřejnění návrhu rozpočtu města na rok 2018
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 

zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zve-
řejňuje město Šenov 15 dnů přede dnem jeho projed-
nání v zastupitelstvu města dne 12. 12. 2017

Návrh rozpočtu na rok 2018

Příjmy 99 062 600 Kč
Výdaje 131 777 600 Kč
Financování  32 715 000 Kč

Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 – 2021
Návrh rozpočtu a střednědobý výhled rozpočtu 

jsou zveřejněny od 24. 11. 2017 do 12. 12. 2017

l na úřední desce MěÚ Šenov u Obecního domu,
l na internetových stránkách města na adrese  

http://www.mesto-senov.cz/rozpocet v sekci „Rozpoč-
tové hospodaření“,
l ve vývěsních skříňkách městských částí,
l v listinné podobě jsou k dispozici na finančním 

odboru MěÚ Šenov.
Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2018 a 

střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2019 – 
2021 mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě od 
24. 11. 2017 do 12. 12. 2017 nebo ústně na zasedání 
zastupitelstva města dne 12. 12. 2017.   

Městský úřad v Šenově,  
finanční odbor
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ZUŠ Viléma Wünsche v Šenově informuje
Rádi bychom touto cestou informovali širokou veřejnost o akcích, které připravujeme v 1. pololetí školního 

roku 2017/2018. Těšíme se na vaši návštěvu.

Den Datum Začátek Akce Pedagog
po 11.12.2017 17.00 Třídní koncert Petr Miller, Petr Pícha
út 12.12.2017 17.00 Třídní koncert Soňa Trčková
st 13.12.2017 17.00 Třídní koncert Vlasta Urbášková
čt 14.12.2017 17.00 Třídní koncert Bohumila Učníková
pá 15.12.2017 17.00 Třídní koncert David Papala
po 18.12.2017 17.00 Třídní koncert Martin Tomeš, Monika Kozmonová
st 20.12.2017 17.00 Třídní koncert Karel Smyček
čt 21.12.2017 17.00 Třídní koncert Petr Kupka
út 16. 1.2018 17.00 Třídní koncert Martin Tomeš

Claudie Karin Tichá, 14 let

Christine Skopková, 11 let

Iva Zettlitzová, 11 letZákladní umělecká škola Viléma Wünsche v Šeno-
vě děkuje zastupitelům a vedení města za spolupráci, 
firmě MěPOS za vstřícnost a firmě Harok za sponzor-
ské dary.

Článek doprovázejí práce žáků studijního zaměření 
„Multimediální tvorba“, kterou vyučuje paní učitelka 
Eva Malicherová.

Vlasta Urbášková, ředitelka školy

Zahrádkáři informují 
– Dne 10. 2. 2018 se koná v restauraci Na La-

pačce tradiční zahrádkářský ples. K tanci a posle-
chu hraje Duo Jans. 

Je zajištěn bohatý program, tombola a občer-
stvení. Začátek v 19.00 hod., vstupné + místenka 
150 Kč. Tel. 739 930 376 – Lampart Jan.

– Zájezd Itálie 2018. Uvolnila se 4 místa na zá-
jezd do Itálie 2018. Info Oběžník č. 6/2017

Výbor ZO ČZS v Šenově přeje členům ZO 
a všem občanům našeho města příjemné pro-
žití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví a 
rodinné pohody. Chtěl bych poděkovat všem, 
kteří se podíleli na činnosti naší organizace 
v roce 2017.

Za výbor ZO ČZS Lampart Jan – předseda organice

Knihovna  
& Šenovské muzeum 

V měsíci prosinci 2017 zavřeno ve dnech:  
21. 12., 22. 12., 23. 12. a 30. 12. 2017. 
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Život ve městě / MěÚ informuje

Příspěvek na dopravu
Upozornění pro občany, kteří 

již dosáhli nebo v roce 2018 dosáh-
nou věku 70 let, o možnosti čerpá-
ní příspěvku na tzv. seniorpas.

„Rada města rozhodla na 65. 
schůzi o schválení příspěvku na 
dopravu pro občany nad 70 let 
s trvalým pobytem na území měs-
ta Šenov ve výši 400 Kč na osobu 
a rok, s účinností od 1. 1. 2018, po 
předložení dokladů o úhradě senio-
rpasu na finančním odboru MěÚ.“

K zakoupení seniorpasu je nut-
no pořídit bezkontaktní čipovou 
kartu ODIS v ceně 130 Kč s plat-
ností karty 6 let. Cena seniorpasu 
je 850 Kč na 365 dní.

Se seniorpasem lze bezplatně 
cestovat v celé síti ODIS, nepla-
tí pouze ve vozidlech Městského 
dopravního podniku Opava a.s. a 
MHD Studénka. Tarifní zóny ODIS
M. Musialová, úsek MH a dopravy

Soutěž Globetrotter
Soutěž v anglických reáliích Globetrotter se na Wichterlově 

gymnáziu stala listopadovou tradicí. Letošní rok byl zaměřen na 
Austrálii a Nový Zéland. 

Soutěžící museli prokázat jazykové schopnosti, všeobecnou 
orientaci v reáliích, podrobné znalosti o historii, fauně i flóře. 
Museli projevit i svůj tvůrčí talent. Sledovali  prezentaci, videa, 
poslouchali písně, psali limerick. 

Naši školu reprezentovali žáci Adam Štípal, Jakub Kretek, 
Jan Gintner a Jakub Malík. Jan Gintner se umístil na krásném 
třetím místě ze 46 zúčastněných studentů. Blahopřejeme.

Mgr. Helena Sumarová
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FA – ZÁPALKA
AKCE – PRODEJ

PALIVOVÉHO DŘÍVÍ
Tvrdý mix  – 900 Kč / prms
Měkké mix – 700 Kč / prms

Tel.: 739 857 610 v Do vyprodání zásob

FA – ZÁPALKA
Provádíme rizikové kácení stromů a ořezy

od koruny dolů. S využitím
horolezecké techniky.

Kácení a ořezy s plošiny.

Tel.: 739 857 610

INZERCE
Pronajmu krytou halu 300 m2, výška 6 m 

s pozemkem 1500 m2 ve Václavovicích. Tel.: 
775 538 000.

KOUPÍM motocykl Simson – 3000 Kč. 
736 741 967.

PŘEHLED VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB 
FARNOSTI ŠENOV U OSTRAVY
 V KOSTELE PROZŘETELNOSTI BOŽÍ V ŠENOVĚ
A V KOSTELE SV. VÁCLAVA VE VÁCLAVOVICÍCH

V naší farnosti proběhne na přelomu roku Tříkrálová sbírka 2018.



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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Inzerce

TAXI ŠENOV
Přeček – NONSTOP – Tel.: 602 520 000

Penzion u Krtečka
Tel.: 739 067 788

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 FA – ZÁPALKA
Vánoční svátky se blíží.  
Co by to bylo za Vánoce  

bez stromečku?
Prodej vánočních stromků zahájen!

Od 8. 12. do 22. 12. 2017
10.00 až 17.00 hod.
(platí do vyprodání zásob)

Šenovská 156, Ostrava-Bartovice
Tel.: 739 857 610



Mìsíèník Mìstského úøadu v Šenovì – periodický tisk samosprávného územního celku, vychází v první dekádì mìsíce, reg. è. MK ÈR E 12336. 
Redakèní rada: starosta Ing. Jan Bla�ek, místostarosta Ing. Antonín Ševèík, tajemník Ing. Marie Kotrová, správní odbor Jana Holušová,  

Iva Sommerlíková. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní námìstí 300, Šenov, tel.: 596 805 930. E-mail: meu.senov@mesto-senov.cz,  
http://www.mesto-senov.cz. IÈ 00297291. Grafická úprava, technická redakce a sazba: firma VMCG, e-mail: milos.vanecek@i-pages.cz.  

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

Život ve městě

Rozsvícení vánočního stromu 2017
V neděli 26. listopadu se na 

Radničním náměstí sešlo na 500 
účastníků slavnostního rozsvícení 
vánočního stromu. Úvod na novém 
pódiu obstaraly děti ze základní 
školy Na Podlesí se zpívanou po-
hádkou Dvanáct měsíčků. Pohád-
ku s dětmi připravily paní učitelky 
Draisaitlová, Košťálová a Urban-
cová. Děti svým bezchybným a 
procítěným projevem dojaly všech-
ny přítomné.

Sváteční křesťanské slovo pro-
nesli zástupci Českobratrské círk-
ve evangelické pan kazatel Ště-
pán Marosz a kurátor MUDr. Petr 
Wieczorek.

Za cinkání zvonečků a odpočí-
távání byl rozsvícen nově nazdo-
bený vánoční strom. Vyvrcholením 
setkání bylo vystoupení Pěvecké-
ho sdružení ostravských učitelek, 
sboru, který reprezentoval ČR na 
mezinárodním soutěžním festiva-

lu v Itálii, kde v konkurenci sborů 
z Evropy, Asie, Afriky i Ameriky 
získal prvenství.

Pro příchozí bylo připraveno 
drobné občerstvení, ukázky vá-
nočních vazeb a mnozí si odnesli  
i jmelí.

Děkuji všem účinkujícím za 
nádherný program a děkuji i těm, 
kteří akci zajišťovali organizačně. 

Ing. Jan Blažek, starosta

Setkání sedmdesátníků
V listopadu se sešli v základní 

škole naší spoluobčané, kteří mají 
ve svém rodném listu uveden roč-
ník narození 1947. Ze 78 pozva-
ných se dostavilo 36 jubilantů, 15 
se omluvilo, zbývající na pozvání 
nereagovali. Jubilanti měli mož-
nost prohlédnout si prostory ško-
ly, následoval kulturní program a 

seznámení s připravovanými ak-
tivitami města. Během podávání 
občerstvení vzpomínali jubilanti 
na své bývalé kantory i zážitky ze 
školních lavic.

Při odchodu obdrželi všichni 
drobný dárek.

Ing. Jan Blažek, starosta


