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Školství
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Sport

Vážení spoluobčané,
konec roku je vždy příležitostí bilancování toho, co
se za uplynulých dvanáct měsíců podařilo, a s novým
rokem se spojují předsevzetí, čeho bychom chtěli v nastupujícím roce dosáhnout.
Hlavním tématem roku 2018 nejen v našem městě
byly komunální volby, do kterých se v Šenově zapojilo
7 subjektů, které se ucházely o přízeň voličů. Přes nesrovnalosti při sčítání hlasů, které řešil soud, byla na
ustavujícím zastupitelstvu zvolena nová rada včetně
starosty a místostarosty.
V souvislosti s vydáním nového územního plánu
se občané začali více zajímat o dění nejen kolem svého domu, ale i v jiných částech města. Na třetí pokus
zastupitelstvo města nový územní plán vydalo. Nikde
není řečeno, že připomínky a požadavky občanů, kterým nebylo vyhověno při schvalování, nebudou projednány a zahrnuty v některé další změně ÚP.
Rok 2018 byl úspěšný i z pohledu rozvoje města.
Byla dokončena výstavba chodníku podél ulice Václavovické, rekonstrukce MŠ Lapačka, přístavba školní
jídelny, bylo vyasfaltováno několik místních komunikací a započala výměna svítidel veřejného osvětlení. Zahájena byla obnova alejí a revitalizace zeleně
v parku i v centru města. Byla upravena plocha hřiště na ulici Pod Školou a v parku byly osazeny nové
herní prvky. Z rozpočtu města bylo pokračováno
ve výstavbě kanalizace v okrajových částech města
a byla provedena sanace ujíždějícího břehu Lučiny na
hranici s Havířovem.
Město podporovalo prostřednictvím dotací činnost
spolků. Senioři nad 70 let začali využívat příspěvek
na hromadnou dopravu. Město podporovalo formou
příspěvku kotlíkové dotace a napojování nemovitostí
na splaškovou kanalizaci.
Ošizeno nebylo ani kulturní vyžití v našem městě. Konaly se tradiční akce typu Jarmark, dětský den,
rozsvícení vánočního stromu, dále výstavy, koncerty,
divadelní představení, které pořádalo nejen město, ale
i školy a spolky nebo restaurace.
Zastupitelé schválili Strategii rozvoje sportu, na
prosincovém jednání byl schválen vyrovnaný rozpočet
na rok 2019 a akční plán investičních akcí.
Všestranný rozvoj města by měl pokračovat
i v dalších letech. Projekčně je připravena výstavba
chodníku podél Petřvaldské, oprava chodníku Nad

Lapačkou, výstavba přechodu pro chodce u hřbitova,
oprava střechy a zateplení školy na Podlesí, modernizace sběrného místa, další etapa výměny svítidel,
pokračování výstavby kanalizace v okrajových částech
města, oprava asfaltového hřiště při škole v centru
města i další asfaltování místních komunikací. Zahájení těchto akcí je závislé na úspěšnosti podaných
žádostí o dotace nebo naplňování rozpočtu města z daňových příjmů vybíraných a přerozdělovaných státem.
V rozpočtu města na rok 2019 jsou vyhrazeny i finance na projekční práce pro další výstavbu nebo opravy chodníků, projektování cyklolávky nebo modernizaci sportovišť, které chceme realizovat v budoucnu.
Vážení spoluobčané, bez obětavé práce zaměstnanců úřadu, zastupitelů, zaměstnanců příspěvkových
organizací, dobrovolníků z řad spolků a podpory vás
občanů bychom nebyli schopni dosáhnout toho, co se
podařilo v roce 2018 realizovat. Děkuji Vám za práci
pro naše město.
Přeji nám všem po celý rok hodně zdraví, štěstí,
pohody v rodinném kruhu i při plnění náročných pracovních úkolů.
Ing. Jan Blažek, starosta města

Město Šenov pořádá dne

23. února 2019 v 19.00 hodin

„PLES MĚSTA ŠENOV“
v restauraci Horakůvka v Šenově.

Hraje kapela LORD, bohatý program zajištěn.
Vstupné 300 Kč + večeře 150 Kč (dle objednání).
Rezervace vstupenek a večeří:
– na tel. čísle: 596 805 930; 596 805 931
– od: 7. 1. 2019

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

29. 11. – Dvě ženy musely být
převezeny k ošetření do nemocnice poté, co je napadl nedostatečně
zajištěný pes, který unikl ze zahrady. K pokousání došlo, když se
snažily bránit svého psa. Majitel
čtyřnohého agresora byl řešen ve
správním řízení.
2. 12. – Likvidací nebezpečných
látek z komunikace zabránili místní hasiči hrozícím ekologickým
škodám. Provozní kapaliny unikající z vozidla byly odstraněny dříve, než se dostaly do půdy.
3. 12. – I přes malicherné spory museli zasahovat opakovaně
strážníci v rozhádané rodině v části Volenství. Stejně jako v jiných
případech, kdy se příbuzní nemohou dohodnout, nebyla ani tentokrát hlídka městské policie ušetřena sáhodlouhého vzájemného obviňování a obhajování té své pravdy.

l PREVENCE
Zastavení a stání
§ 25
(3) Při stání musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 m pro každý směr jízdy;
při zastavení musí zůstat volný
alespoň jeden jízdní pruh široký
nejméně 3 m pro oba směry jízdy.
Tímto bychom chtěli upozornit
občany na nutnost dodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích. Průjezd
vozidel v některých ulicích je komplikovaný, ne-li nemožný. Jedná
se především o vozidla IZS, pracovní vozidla zimní údržby nebo
svozu odpadů.
Zmíněný odstavec č. 3 je v
zimním období velmi aktuální.
Respektováním zákona se vyhnete případným řešením ze strany
městské policie.
l Městská policie má zájem na vytvoření bezpečného a
klidného prostředí pro každého
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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

Činnost samosprávy
2. schůze rady města dne 27. 11. 2018 mimo jiné:
– vzala na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací na místě k 30. 6. 2018
– schválila Plán zimní údržby a opatření na sezónu 2018/2019 pro
město Šenov – místní komunikace, chodníky a průjezdní úseky silnic
– schválila Plán práce rady města Šenov na rok 2019
– schválila rozpočtové opatření č. 39/2018
– zřídila s účinností od 1. 12. 2018 komisi kulturní, komisi sociální a volnočasovou, komisi dopravní, komisi rozvoje města a ŽP
a komisi bezpečnosti a jmenovala jejich předsedy a členy
– zřídila s účinností od 01. 12. 2018 aktiv pro občanské záležitosti
3. zasedání zastupitelstva města dne 11. 12. 2018 mimo jiné:
– schválilo rozpočet města Šenov na rok 2019 dle předloženého
návrhu
– schválilo střednědobý výhled rozpočtu města Šenov na r. 2020 –
2022 dle předloženého návrhu
– schválilo nové zřizovací listiny příspěvkových organizací MěPOS, Knihovny & Šenovského muzea a Základní umělecké školy
Viléma Wünsche
– vydalo OZV č. 1/2018 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů na rok 2019
– schválilo cenu vodného na rok 2019 pro odběratele pitné vody
z vodovodu Šenov – Lapačka, vodovodu Šenovská a vodovodu Václavovická a ost.
– schválilo cenu stočného na rok 2019
– schválilo Plán práce zastupitelstva města Šenov na rok 2019
– schválilo plány práce finančního a kontrolního výboru na 1. pololetí 2019
– schválilo Akční plán investičních akcí na rok 2019
tajem.

Blahopřání
Dne 27. ledna oslaví významné životní jubileum 80. narozeniny přítel Karel Lupa. Stále aktivně pracuje jako předseda ZO
ČSV Šenov a to již od r. 1985. 55 členů naší ZO se může na něj
obrátit s prosbou o radu či pomoc při řešení včelařských prací,
které nasbíral ve včelařské 58leté praxi. Sám stále pečuje o svých
37 včelstev. Jako učitel včelařství pravidelně pořádá kurzy chovu matek i pro členy z jiných organizací jako člen OVV Ostrava.
V dřívější době se zúčastňoval jednání OVV Frýdek-Místek a RV
ČSV, kde zastával různé funkce.
Do dalších let Ti, vážený předsedo, přejeme hodně pevného
zdraví, osobní spokojenosti a radosti z včelařské činnosti.
Za výbor ZO ČSV Šenov, jednatel Lubomír Masnica

MìÚ informuje / Život ve městě

Komunální odpad 2019
Svoz komunálních odpadů zajišťovaný společností OZO Ostrava s.r.o., který by měl proběhnout dle harmonogramu v úterý 1. 1. 2019,
bude z důvodu státního svátku o jeden den posunut, uskuteční se ve středu 2. 1. 2019.

Samostatně přistavované kontejnery
(VOK)

Změna termínu: z 8. 2. a 9. 2. 2019 na 31. 1. a
1. 2. 2019 – Škrbeňská (u obch.), Václavovická (b.j.),
Nová, Lapačka 2x (u obch.)

Sběrné místo komunálních odpadů

ul. Na Sedlácích
Otevírací doba leden 2019
12. 1. sobota: od 9.00–12.00 hod. – pouze EEZ, nebezpečné odpady
Otevírací doba od 4. února 2019
Po, St, Pá: 12.00 – 16.00 hod.; So: 9.00 – 12.00
hod.
n odběr a uložení odpadů komunálních:
n objemné odpady z domácností;
n elektro, baterie, monočlánky;
n EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika bez
rozdílu velikosti);
n vyřazená kompaktní úsporná svítidla, zářivky,
výbojky;
n nebezpečné složky komunálních odpadů od občanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy a
obaly znečištěné od barev…);

n separovaný odpad (sklo, papír, plasty);
n oděvy, obuv a textil;
n dřevo (palety, nábytek, dřevěné obaly, bedny,
trámy, desky, prkna, dřevotříska – surová, laminovaná nebo dýhovaná).
Tekuté odpady: uložit vždy do uzavřených obalů, pokud možno plastových lahví. U olejů a tuků z
kuchyní není nutné odstranit z přepálených tuků rozptýlené zbytky.
Nejsou přijímány odpady vzniklé ze stavební
činnosti – např. cihly, drobný beton, omítka, kachličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky, asfaltová lepenka, izolační materiály, azbest, skelná vata,
umakart, sádrokarton, záchody, vany, umývadla, suť
smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva, skla ...
a pneumatiky.
n n n

Vodné, stočné na rok 2019

Ceny vodného Kč/m3 vč. 15 % DPH pro odběratele pitné vody z vodovodu:
SmVaK Ostrava a.s.:		
45,06 Kč
OVaK Ostrava a.s.:		
39,31 Kč
Šenov Lapačka:		
38,16 Kč
Ceny stočného Kč/m3 vč. 15 % DPH pro odběratele připojené na kanalizaci:
SmVaK Ostrava a.s.:		
40,02 Kč
Šenov–JIH:			
40,02 Kč
Šenov–Sever rozšíření:		
40,02 Kč
Šenov U Alejského dvora:
40,02 Kč
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EURÓPSKA ÚNIA
EURÓPSKY FOND
REGIONÁLNEHO ROZVOJA
SPOLOČNE BEZ HRANÍC

„FOND MALÝCH PROJEKTŮ“

Památky a příroda Zámeckého parku v Šenově

Město Šenov a slovenská Rabča již několik let spolupracují na projektech zaměřených na zintenzivnění
přeshraniční spolupráce. Záměrem dalšího společného projektu „Památky a příroda Zámeckého parku v
Šenově“ je zatraktivnění přírodního i kulturního dědictví. V rámci tohoto projektu bylo vybudováno dětské hřiště včetně mobiliáře, nový přístupový chodník,
který propojil ulice Kostelní a Zámeckou.
Slavnostního otevření oddechové zóny, které se
uskutečnilo dne 28. 11. 2018, se zúčastnilo 40 zástupců partnerské obce Rabča včetně starosty, zaměstnanců obecního úřadu, zástupců školy, spolků a seniorů.
Našim hostům byl připraven další doprovodný
program v podobě krátkého představení Šenova. Byla
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jim ukázána Radnice, profesionální vybavení šenovských hasičů, dům s pečovatelskou službou a kostel
Prozřetelnosti boží, jehož prohlídku obohatila výkladem paní Simona Slavíková. Procházka byla zakončena v budově Knihovny & Šenovského muzea, kde již
byli přítomni také šenovští senioři.
Závěrem v budově Staré školy všichni účastníci společně diskutovali nejen o samotném projektu
a další možné budoucí spolupráci, ale hosté ze Slovenska si přivezli také hudební nástroje a celá akce
byla obohacena společným hudebním vystoupením
a zpěvem.
Nezbývá si jen přát, aby dětské hřiště sloužilo co
nejdéle a bylo veřejností využíváno.
Ing. Tomáš Holuša, místostarosta

ivot ve mìstì / MìÚ informuje

Aktuality z města
l Magistrát města Frýdek-Místek vydal veřejnou
vyhlášku, ve které vytěsňuje tranzitní dopravu nad
12 t ze silnice II/473 v úseku Šenov – Lapačka, Václavovice, Frýdek-Místek. Instalace dopravních značek
by měla probíhat Správou silnic Moravskoslezského
kraje v průběhu prvního čtvrtletí roku 2019, dle povětrnostních a finančních možností. Tímto krokem
dojde k výraznému omezení nákladní dopravy v části
Lapačka.
l Na ulici Škrbeňskou byl na základě spolupráce
s městem Havířov omezen vjezd nákladních vozidel
nad 3,5 t mimo dopravní obsluhy.
l V měsíci prosinci 2018 byla dokončena sanace
břehu řeky Lučiny v blízkosti ulice Ke Starému mlýnu. Sanací břehu se zamezilo další erozi řeky Lučiny,
která ohrožovala místní komunikaci, která spojuje
městskou část Škrbeň s Havířovem.

před							

po

l První adventní neděli v podvečer proběhlo na Radničním náměstí již tradiční rozsvícení vánočního stromu, a to za velké účasti návštěvníků tohoto předvánočního setkání. O kulturní program se postaraly děti ze
ZŠ Šenov – Podlesí a Olympic revival Havířov. Atmosféru podtrhlo křesťanské adventní slovo, tradiční občerstvení a radost v očích dětí.							
(pokračování na str. 8)
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V měsíci lednu 2019 oslaví významná životní jubilea
tito šenovští občané
ČIMBURA JIŘÍ
DAXNEROVÁ EMILIE
DĚDICOVÁ IRENA
FRATRIČ MARCEL
GOLASOVSKÝ ALBÍN
HAJÁŠ LUDVÍK
JENDŘEJČÍKOVÁ LUDMILA
KAPUSTA JOSEF
KLEGA OLDŘICH
KLIMŠOVÁ LIBUŠE
KŘIVDOVÁ JINDŘIŠKA
KUNCOVÁ VĚRA
LAMPARTOVÁ ZDEŇKA
LIPINA PAVEL
LORENC JIŘÍ
LUPA KAREL
MACUROVÁ ANEŽKA
MOKROŠOVÁ JIŘINA
PACL VÁCLAV
RYBÁŘOVÁ JANA
SLANINOVÁ MARKÉTA
SZMEK SPYTIHNĚV
ŠKUTA VÍTĚZSLAV
ŠPETÍKOVÁ ZDEŇKA
ŠVIHÁLEK MILAN
TUŠEROVÁ JAROMÍRA
VAŠÍČKOVÁ DRAHOMÍRA
VRABELOVÁ ZDENKA
WIEWIÓRKOVÁ ELIŠKA
ZETTLITZOVÁ JANA
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

Evidence obyvatel

Základní škola Šenov děkuje firmě Zápalka
za každoroční sponzorský dar – vánoční
stromky, které nám všem zpestřily
předvánoční čas.

Zahrádkáři informují

Výběr peněz na ples proběhne dne
27. 1. 2019 v Domě zahrádkářů od 14.00 do
14.30 hod.

Sanace hřbitovní kaple v Šenově
V říjnu 2018 prováděla firma STATICS plus s.r.o.
sanaci kaple v Šenově. Důvodem prací byly stále se
zvětšující trhliny ve zdi za oltářem. Po konzultaci
se statičkou Ing. A. Matouškovou jsme přistoupili
k variantě stažení objektu ocelovými lany MONOSTRAND. Jedná se o první etapu sanace, která má
zamezit dalším škodám na objektu. Druhá etapa by
měla spočívat v sanaci trhlin, sešití a injektáži, zapravením, čímž by mělo dojít k definitivní stabilizaci
trhlin.
Město Šenov podpořilo sanaci účelovou dotací ve
výši 33 tis. Kč. V Oběžníku města a na webových
stránkách vlastníka objektu – Farního sboru Slezské
církve evangelické a. v. v Havířově Bludovicích – byla
zveřejněna výzva k darům. Členové sboru, kteří bydlí
na území města Šenova, ale i další dárci podpořili
záchranu objektu částkou ve výši 15 900 Kč. Celková
cena díla dosáhla téměř 87 tis. Kč.
Jménem vedení sboru bych rád poděkoval vedení
města Šenov a všem obětavým dárcům za jejich podporu a štědrost. Rádi bychom v rekonstrukci kaple
pokračovali v příštím roce, avšak momentálně jsme
limitováni našimi finančními možnostmi.
Z tohoto důvodu se obracíme na všechny, kterým
není další osud této sakrální stavby lhostejný, aby
svou podporu vyjádřili formou daru na účet farního sboru nebo osobně. Číslo účtu 2201030707/2010.
Srdečně děkujeme.
Za vedení farního sboru Vladislav Volný, pastor

NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA

Dne 13. 1. 2019 vzpomínáme
nedožitých 80 let paní

Nina Coufalíková, Marek Klimánek
K narození děťátka srdečně blahopřejeme.

Anežky Guňkové

ROZLOUČILI JSME SE

a 5. 2. 2019 pak nedožitých 85 let
jejího manžela, pana

Anna Smyčková, Jaroslava Mokrošová,
Libor Grym, Valerie Holinková,
Marie Kuchařová, Jana Hlaváčková,
Marie Kolaříková
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou
soustrast.
T. Klimasová / SO
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Jiřího Guňky
elg
S láskou a úctou vzpomínají
syn Jiří
a dcera Marie
s rodinami.

Inzerce
MO KDU-ČSL Šenov Vás srdečně zve na

Lidovecký ples
který se koná v sobotu 26. ledna 2019 v restauraci
„Na Lapačce“ ve 20.00 hodin. K tanci a poslechu
zahraje hudební skupina „UFO“, vystoupí taneční
skupina „Smršť“ a čeká Vás i tombola.
Předprodej vstupenek u důvěrníků MO KDU-ČSL
a u manželů Spratkových na tel. 602 191 685.

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
OD 4. 2. 2019
v restauraci HORAKŮVKA v Šenově
tel.: 776 180 447
www.tanecvsenove.cz
spolecensketance#zacatecnici#mirnepokrocili#pokrocili

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

ZNALECKÉ POSUDKY
pro veškeré převody nemovitostí, pozůstalostní řízení,
tržní ocenění bytů a nemovitostí, přiznání k dani
z převodu nemovitostí Vám vypracuje

MARIE KRUŠINOVÁ
znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny
a odhady nemovitostí.
U Společenského domu 3/1042, Vratimov
tel. 596 732 520, 603 530 963; marie.krusinova@volny.cz
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Život ve městě

Aktuality z města
(pokračování ze str. 5)

ZUŠ Viléma Wünsche v Šenově
informuje

Blahopřejeme žákyni výtvarného oboru k umístění ve
fotosoutěži na téma Příroda kolem nás. Žákyně studijního zaměření „Multimediální tvorba“ Claudie Karin Tichá
získala 4. místo v kategorii do 18 let, ve které bylo celkem
přihlášeno 441 fotografií.
Soutěž pořádala Střední průmyslová škola stavební
v Ostravě pod záštitou hejtmana Moravskoslezského kraje
prof. Ing. Iva Vondráka, CSc. a starosty městského obvodu Ostrava-Jih Bc. Martina Bednáře. Slavnostní vernisáž
výstavy proběhla v podvečer 6. prosince 2018 v Kulturním
domě Akord v Ostravě.
Pozvánka
Srdečně zveme všechny rodiče, žáky a příznivce ZUŠ na
Novoroční koncert, který se uskuteční ve čtvrtek 10. ledna
2019 v 18.00 hodin v koncertním sále naší školy.
Těšíme se na Vás.
Vlasta Urbášková, ředitelka školy

Claudie
Karin
Tichá
Mìsíèník města Šenov – periodický tisk územního samosprávného celku, vychází v první dekádì mìsíce, reg. è. MK ÈR E 12336.
Redakèní rada: starosta Ing. Jan Blaek, místostarosta Ing. Tomáš Holuša, Ing. Renáta Revendová, Martin Vaculík, tajemník Ing. Marie Kotrová,
správní odbor Jana Holušová, Iva Sommerlíková. Adresa: Mìstský úøad, Radnièní námìstí 300, Šenov, tel.: 596 805 930.
E-mail: meu.senov@mesto-senov.cz, http://www.mesto-senov.cz. IÈ 00297291. Tisk: Tiskárna HAROK, Šenov.
Inzerci pøijímá MìÚ Šenov, správní odbor – do 25. dne v mìsíci. Prodejní cena Obìníku 11,– Kè.

8 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 1/2019

