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Šenovský zámek a jeho osud
„Tento způsob léta zdá se být poněkud nešťastným…“ pravil Antonín Důra, jeden z hrdinů známého
Vančurova románu. A v době, kdy
píšu tento úvodník, výše pronesená věta platí se vším všudy. Doufejme však společně, že než se náš
oblíbený OBĚŽNÍK dostane k vám
domů, milí čtenáři, tak už nás zase
bude sluníčko „opékat“ svými zářivými paprsky. Pojďme si však ukrátit
dlouhou chvíli listováním v knize Šenovský zámek a jeho osud.
V kapitole nazvané: „Seznam
majetku Fanny Fatton a ocenění ji
náležících nemovitostí na šenovském
panství, sepsaný v roce 1884“ popisuje její autor Milan Pastrňák okolnosti sepsání majetku F. Fattonové
a soupis sám. „… Originální soupis
nemovitostí představuje 12 stránek
formátu většího, než-li je v současnosti užívaná A4, svázané jsou do
spisku a opatřené pečetí. Záznamy
byly provedeny v němčině. V mnohých případech je však již písmo vybledlé a není dobře čitelné a užívané
odborné výrazy jsou již zastaralé.
Přesto se však podařilo soupis alespoň z části přeložit. …“
„Pila. Nacházela se pod zámkem
u „mlýnské strouhy“, byla přičleněna
k zámeckému dvoru. Vznikla z dřívějšího mlýna, byla rovněž poháně-

na mlýnským náhonem. Mlýny, které ještě na panství existovaly, byly
již většinou v soukromých rukou.
Velikou konkurencí pro staré vodní
mlýny byly nové, výkonnější mlýny
poháněné parním stojem. V našem
regiónu to byl Golatův mlýn v Bartovicích, do nějž se vozilo mlít obilí
z celého kraje. Stará budova mlýna,
nyní již pily, byla dřevěná a krytá
šindelem. Její odhadní cena činila
pouze 345 zlatých.“
„Domem dozorce byla nazvána
usedlost s přiděleným č. p. 197. Dle
jeho polohy se nejpravděpodobněji
jednalo o domek porybného u Volenského rybníka. U dřevěného domu
byl také kravín, stodola a vepřín,
kryté slámovým šindelem. Celkový
odhad ceny 418 zlatých.“ (viz obrázek.)
V této kapitole se ovšem píše
také o zámku, mimochodem celkový
odhad této, dnes bychom řekli nemovitosti, činil 17 385 zlatých, zámeckém dvoru, o usedlostech náležících
k velkostatku, o myslivně a dalších.
Mj. také o palírně kořalky. „Palírna
kořalky, včetně obydlí. Palírnu alkoholu představoval veliký zděný dům,
o výměře 380 m2. Krytý byl šindelem. U něj se nacházely přípravna
a dřevěný přístřešek pro skladování sudů a láhví. Cena celkem včet-

ně zařízení a přípravny činila 4 639
zlatých.“
K těm nejzajímavějším ovšem patří také „položka“ – kostel. „Kostel
s věžemi byl zděný a krytý krytinou.
Zastavěná plocha kostela činila 500
m2. Odhad hodnoty vlastní stavby
činil 3 740 zlatých. Jako zvláštní položka je uvedena chodba, patrně se
jednalo o kryté schodiště na panskou
oratoř. Chodba se schodištěm byla
zděná a krytá šindelem. Odhad: 450
zlatých. Vnitřní vybavení kostela
bylo odhadnuto na 9 500 zlatých.
Celková cena kostela činila 13 690
zlatých.“
„Panský dvůr ve Václavovicích
– Mayerhof in Wenzlovitz. Panský,
aneb „správcův dvůr“ ve Václavovicích, nebyl nikterak velikou stavbou.
Hlavní budovou byla ta, která zde
stojí dodnes, nazývaná byla budovou drábů. Jistě v ní, podobně jako
v každém panském dvoře, sídlil šafář. Budova byla zděná o ploše 555
m2, na ni navazoval kravín. Cena
budovy činila 829 zlatých.
Ve dvoře byl ještě jeden zděný
kravín a sýpka, také ovčín byl krytý
šindelem a vystavěný ze smíšeného
zdiva, čili z části zděný a z části
ze dřeva. Přístřešky k nim přistavené však byly dřevěné. Celková cena
všech budov dvora činila 2 821 zlatých. Poměrně nízká cena dvora,
podobně jako Skrbenského, byla asi
dána jejich stářím.“
Ať už svítí slunce nebo prší, užijte si alespoň trochu letního lenošení.
A pokud Vás povídání o dobách dávno minulých zaujalo, není nic lehčího, než si pro knihu „Šenovský zámek a jeho osud“ přijít do knihovny.
Ze Staré školy Vás zdraví
Simona Slavíková
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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

2. 7. – Dopravní nehoda se
zraněním v části Podlesí. Osobní
vozidlo se střetlo při otáčení s autobusem. Zasahující složky IZS,
včetně vrtulníku záchranné služby, spolupracovaly při poskytování první pomoci, vyproštění osoby
a odstranění následků incidentu.
Provoz byl po dobu záchranných
prací usměrňován.
3. 7. – K úmyslnému zapálení
travního porostu vyjížděli místní
hasiči spolu s profesionály z Havířova a Ostravy. Zjištěné údaje
byly předány Policii ČR pro další
průběh šetření. Dle svědků mají
požár na svědomí děti.
18. 7. – Nebezpečí pádu velké
větve hrozilo na ulici Kolmá, kdy
části zlomeného stromu zasahovaly do drátů elektrického vedení.
Ohroženi mohli být také procházející chodci. O odstranění následků
po silném větru se postarali místní
a havířovští hasiči.
22. 7. – Pro silnou opilost musel být převezen z oslavy rovnou
do nemocnice mladý muž z Havířova. Vyžádaná pomoc policistů a
strážníků při zákroku záchranářů
nakonec nebyla zapotřebí.

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
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Zaručené zprávy
Na různých místech se v Šenově vyvěšují nebo do schránek
vhazují letáky, které se snaží zpochybnit to, co se podařilo od minulých voleb městu realizovat, a pošpinit ty, kteří se o to zasloužili.
Tomu, kdo šíří, že město je neustále zadlužováno nehlídanými investicemi, je zbytečné vysvětlovat, kolika kontrolami projde
akce, než na ni dostaneme finance, a že většinou po dobu deseti
let je akce monitorována ze shora. Možná se k jeho uším nedoneslo, že město splatilo úvěr na výstavbu kanalizace JIH a následnou
opravu cest, nebo že přístavbu jídelny financujeme z překlenovacího úvěru do doby, než nám bude zaslána na účet dotace z ministerstva financí. O zadluženosti města se můžete přesvědčit na
finančním odboru na Radnici, nebo dohledat informace na stránkách monitor.statnipokladna.cz, zadat obec a uvidíte deset let pozpátku nepravdivost šířeného tvrzení.
Dnes je běžné, že občan si nechá napojit kanalizaci nebo opravit dům firmou. Pokud tak učiní starosta nebo jiný zastupitel, je
to nazýváno (cituji z letáku) „rozkrádáním městského majetku“.
Kdo chce, může přijít nahlédnout do dokladů na práce, které jsem
si nechal udělat doma. Proti nebudou určitě ani ostatní zastupitelé.
Na novém územním plánu se pracuje již 10 let a je pravdou,
že v září by ho zastupitelé měli vydat. Nelze donekonečna sbírat
nové požadavky občanů a přepracovávat dokumentaci a zodpovědnost posunout na čtvrté zastupitelstvo v řadě. Ti, kteří si nepožádali včas o změnu pozemků na stavební, se nemohou divit, že jim
není vyhověno. Obráceně ti, kteří měli stavební pozemek a nechtějí na něm stavět, by měli počítat s tím, že tento pozemek již nemusí být stavební. Ve stávajícím územním plánu a jeho změnách
bylo vždy uvedeno, že k výstavbě domů jsou přípustné 2 nadzemní
podlaží s vestavěným podkrovím, na tomto faktu se nic nemění.
To, že výstavba nových domů přináší následné problémy s kapacitou škol, řeší zastupitelé již v předstihu přístavbami a rekonstrukcemi školských zařízení. Cesty ve stavebních lokalitách řeší
na své náklady investoři. Komunikace, které byly stavěny v minulosti, odpovídaly počtu aut a dopravní zátěži v té době. Nyní je
výjimkou, pokud u domku stojí jen jedno auto, spíš se stává pravidlem, že každý vlastní své auto, ale komunikace, které se šířkově
neupravovaly, nevyhovují současné hustotě provozu. I tento problém budeme muset řešit ve městě bez ohledu na to, zda přibydou
nové stavební pozemky.
Výstavbu v lokalitě Volenství připouští již stávající platná
územně plánovací dokumentace. Zprávy o tom, že starosta má
osobní zájem prosadit danou lokalitu jako stavební, protože tam
skoupil pozemky, jsou hodně mimo realitu. Stačí nahlédnout do
výpisu z katastru nemovitostí. Mě stačí pozemek kolem mého
domu a děkuji, ale další nechci. Pokud chce ale někdo bydlet vedle průmyslového areálu, nebo mu vyhovuje, že nebude mít kolem
domku zeleň, protože se nechce o ni starat, je to jeho rozhodnutí.
Rozhodování kolem vydání nového územního plánu nebude jednoduché. Chápu ty, kteří čekají již roky, aby byl jejich pozemek
stavební a mohli začít stavět, stejně chápu i ty, kteří bojují proti
stavbám v lokalitách, kde byly vypracovány územní studie. Bohužel, vyhovět všem se nedá.
Ing. Jan Blažek, starosta
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Komunální odpad 2018
Samostatně přistavované kontejnery
(VOK)

SRPEN: 2. a 3. – U Garáží, Šajarská x Nad Potokem, U Alejského dvora, Na Šutrovině
ZÁŘÍ: 6. a 7. – V Družstvu x Nová, Těšínská (u
koš.), Škrbeňská x Okružní

Sběrné místo komunálních odpadů

ul. Na Sedlácích
Odběr a uložení:
objemných odpadů z domácností;
elektra, baterií, monočlánků;
EEZ (kompletních spotřebičů a elektrotechniky
bez rozdílu velikosti);
vyřazených kompaktních úsporných svítidel, zářivek, výbojek;
nebezpečných složek komunálních odpadů od občanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy a
obaly znečištěné od barev …);
separovaných odpadů (sklo, papír, plasty);
bio / trávy, listí, měkkých částí rostlin;
oděvů, obuvi a textilu;
dřeva (palety, nábytek, dřevěné obaly, bedny, trámy, desky, prkna, dřevotříska – surová, laminovaná
nebo dýhovaná).
Tekutých odpadů: 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.

Činnost samosprávy
84. schůze rady města dne 29. 6. 2018 mimo
jiné:
– rozhodla o pořadí na 1. až 3. místě ve věci
výběru zhotovitele u veřejné zakázky „Oživení Zámeckého parku – herní prvky, chodník“ a o uzavření smlouvy o dílo mezi městem Šenov a firmou
Hřiště pod Květinou s.r.o., Písek za nabídkovou
cenu 753 528,31 Kč vč. DPH.
85. schůze rady města dne 17. 7. 2018 mimo
jiné:
– vzala na vědomí organizaci Jarmarku 2018
konaného dne 1. 9. 2018;
– vzala na vědomí zprávy příspěvkových organizací Knihovny & Šenovského muzea a Mateřské
školy Šenov;
– schválila rozpočtová opatření č. 19 – 20/2018;
– schválila umístění staveb a zřízení věcných
břemen na pozemcích města.
tajem.

Otevírací doba SRPEN 2018 – Po, St, Pá: 14.00
– 17.45 hod.; So: 9.00 – 12.00 hod.

Údržba zeleně podél komunikací
a chodníků

Obracíme se s žádostí
na vlastníky stromů a keřů
rostoucích podél komunikací
(příp. chodníků), aby provedli jejich ořez tam, kde již zasahují do průjezdních profilů
komunikací, do rozhledových
poměrů komunikací nebo zakrývají dopravní značky.
Provedením těchto prací přispějete ke zvýšení bezpečnosti při provozu na komunikacích i chodnících.
Děkujeme

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. září 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.
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. září 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
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Letní čtení –
Knihovna & Šenovské muzeum
V měsíci srpnu 2018 oslaví významná životní jubilea
tito šenovští občané
ADÁMKOVÁ LIBUŠE
BLAŽKOVÁ MARIE
ČARNECKÁ DANISLAVA
FRYČOVÁ MARIE
FUKALOVÁ MARIE
GAZDÍK LADISLAV
GRANDIČOVÁ JIŘINA
HRÁČEK MILAN
JAHN ANTONÍN
JANCZAROVÁ ALENA
KAMENÍK KAREL
KOBĚRSKÁ IRENA
KRISCHKEOVÁ LUDMILA
KUČEROVÁ RADMILA
MIKULENKOVÁ VLASTA
PACNER JIŘÍ
PETEROVÁ BOŽENA
ŠEBESTOVÁ MARIE
ŠIGUTOVÁ ALENA
ŠMÍDOVÁ PAVLA
ŠTĚTINSKÁ JANA
VÁCLAVÍKOVÁ ALENA
VLČEK JAN
VOJTASÍK MIROSLAV
ZUPKO JAROSLAV
ŽIDEK VLADIMÍR
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. 596 805 930) nebo na
ohlašovně (tel. 596 805 938, 596 805 941) nejpozději
do uzávěrky Oběžníku (do 25. dne daného měsíce).
(SO / T. Klimasová)

Spoleèenská rubrika
pro vás
Do ní mùete pøinášet blahopøání, podìkování, oznámení nebo vzpomínku na své blízké.
Pro velikost rámeèku 8,5 x 3 cm jsou
stanoveny ceny: 1 foto + text 150 Kè, 2 fota s
textem 180 Kè, pouze text bez foto
100 Kè. Uzávìrka pøíspìvku je stejná jako
pro inzerci, tj. 25. dne v mìsíci, na správním
odboru – podatelna.

Vyhlašujeme jednorázovou letní prázdninovou akci pro všechny, kteří zatím nejsou čtenáři naší knihovny. V době letošních letních prázdnin od 1. července do
31. srpna 2018 si všichni bez rozdílu věku
mohou přijít zdarma vypůjčit knihy. Otevřeno bude vždy v pondělí a ve čtvrtek
v době od 8 do 17 hodin.
Simona Slavíková, ředitelka

Evidence obyvatel
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA
Tomáš Toušek, Kristýna Pavlicová,
Simon Wiertelorz, Emma Pilchová
K narození děťátka srdečně blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE
Čeněk Brháček, Blanka Macurová,
Jaroslav Smoleň, Božena Bednářová,
Ján Rusnák
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou
soustrast.
T. Klimasová / SO

Dne 11. 8. 2018
vzpomeneme 1. výročí úmrtí
pana

Antonína Ševčíka
S láskou a vděčností
vzpomíná celá rodina.
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Informace z Charity
Jak pečovat o nemocného v domácím
prostředí a půjčovna pomůcek

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím
prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními
sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte,
jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí,
a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Naučíte se nemocnému člověku podávat
stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či
polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo
využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být
nápomocny při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možné zapůjčit v charitní Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog
pomůcek a další informace můžete nalézt na webu
Charity Ostrava: http://ostrava.charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/

Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 20. 9. 2018 od 14.00 hod. v budově Hospice
sv. Lukáše, 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!
Web+plakát: http://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-20-9-2018/

Charita Ostrava hledá zdravotní sestry
pro hospicové služby

Charita Ostrava nabízí pracovní místa na plné
i zkrácené úvazky pro zdravotní sestry v lůžkovém
Hospici sv. Lukáše a Mobilním hospici sv. Kryštofa.
Předpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody. Podrobnější informace na webu: http://ostrava.
charita.cz/volna-mista/

Šance pro nezaměstnané – projekt „O krok blíž“
Jste v evidenci ÚP déle než 12 měsíců v posledních 2 letech? Potřebujete změnu, ale nejste si jisti, jakým směrem se vydat? Zapojte se do projektu
„O krok blíž“ a zlepšete své šance na získání zaměstnání.
Pohovory s odborníky a kariérní poradenství vám
napoví, ve které profesi můžete uspět, posílíte finanční gramotnost, získáte rozhled formou pracovně-právního poradenství. Můžete absolvovat rekvalifikační

kurz a workshop se zástupci firem, šikovné z vás
zaměstnáme. Po celou dobu vám budou k dispozici
zkušení mentoři.
Veškeré aktivity v projektu jsou financovány
z ESF, pro účastníky jsou tedy zcela ZDARMA, proplácíme také jízdné v plné výši!
Kontakty: REKVAL, s.r.o., www.rekval.cz, tel.:
553 871 113, 739 227 247, e-mail: info@rekval.cz, přihlášení je možné do 30. 9. 2018.

Pečovatelská služba města Šenov
Pečovatelská služba města Šenov je určena osobám žijícím na území města Šenov se sníženou soběstačností
l z důvodu věku
l chronického onemocnění
l zdravotního postižení
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Věková hranice u osob se sníženou soběstačností z důvodu věku je 65 let. Jedná se o službu terénní – pečovatelka
navštěvuje své klienty přímo v domácnosti.
Nejčastěji poskytované úkony – orientační cena
n dovážka obědů – 15 Kč/jednotlivec (kapacita v součas-

né době naplněna)
n pomoc při osobní hygieně – 100 Kč/hod.
n pomoc při zajištění chodu domácnosti, tedy pomoc při
úklidu, nákupy… – 90 až 130 Kč/hod.
(další úkony – viz kontakty)
Bližší informace a kontakty:
Městský úřad Šenov, správní odbor, 1. patro,
dv. č. 208; Bc. Radmila Svobodová; tel.: 596 805 942
(příp. tel.: 596 805 957 zástup v době dovolené);
e-mail: rsvobodova@mesto-senov.cz;
http://www.mesto-senov.cz/pecovatelska-sluzba

Prodej hotových jídel – Dům s pečovatelskou službou v Šenově
Připomínáme občanům možnost objednávání hotových
jídel sterilovaných ve skle (firma HOTOVKY s.r.o., Dobrá).
Možnost výběru z 60 druhů hotových jídel. Cena jedné
porce činí 50 Kč.
Objednávky se podávají nejpozději poslední úterý
v měsíci, a to vyplněním stravovacího kupónu.
Bližší informace a možnost vyzvednutí stravovacího
kupónu:
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Městský úřad Šenov, správní odbor, 1. patro, dv. č. 208,
tel. 596 805 942 (příp. dv. č. 226, tel. 596 805 957 – zástup
v době dovolené)
Dům s pečovatelskou službou Šenov, Za Pomníkem 13,
tel. 596 887 566 (poštovní schránka na budově I.)
Prodej vámi objednaných jídel probíhá každý měsíc
v prostorách domu s pečovatelskou službou, Za Pomníkem
13, Šenov – vždy poslední pátek v měsíci od 8.00 do
12.00 hod.		
Správní odbor, úsek sociální péče

MěÚ informuje

Informace z městského úřadu
Gynekologická ambulance znovu otevřena

Městu Šenov se podařilo od července obnovit služby gynekologa ve zdravotním středisku. Po úmrtí
předchozího lékaře musel být ze zákona zveřejněn
záměr pronájmu prostor a následně rada města vybrala nového lékaře. Tento lékař musel jednat se
zdravotními pojišťovnami, vypořádat se s pozůstalými ve věci vybavení ambulance. Teprve po splnění
těchto podmínek udělil Krajský úřad MSK souhlas
k poskytování gynekologických služeb v Šenově
MUDr. Miroslavu Vaňkovi. V červenci fungovala
ambulance v úterý a pátek, od srpna jsou ordinační
hodiny úterý: 7.00 až 17.00 hod. a čtvrtek: 12.00 až
16.00 hod.
Protože předchozí lékař fungoval jako fyzická osoba, nemohl v poskytování služeb pokračovat automaticky jiný lékař. Ze zákona jsme museli vypsat konkurz na toto místo a ambulance byla dočasně uzavřena, za což se omlouváme.

Chodník Václavovická finišuje

V červnu byla dokončena výstavba chodníku podél ulice Václavovické. Nyní provádí Správa silnic
MSK celkovou opravu podloží a povrchu silnice.
V září bude dokončeno vodorovné dopravní značení přechodu a zastávek. Chodník byl ve spodní části
ukončen mimo ochranné pásmo železnice, protože jinak by město muselo na své náklady provést rozšíření železničního přejezdu, upravit
signalizaci a vyměnit závory. Akce
výstavby chodníku je spolufinancována z prostředků SFDI.

Stavbaři „řádí“ opět ve školách

Již několik let po sobě opanovali naše školy stavbaři. Při ZŠ střed probíhá přístavba a rekonstrukce
jídelny, jejímž cílem je zvýšit kapacitu jídelny, zajistit
venkovní bezbariérový přístup a zateplit objekt. Pro
objekt ZUŠ byla vyměněna stávající přípojka vody.
MŠ Lapačka bude mít novou střechu, zateplenou fasádu, vyměněné topení a kapacita školky se zvýší
o 14 dětí. Práce ve školách jsou naplánovány tak, aby
vnitřní práce byly hotovy v srpnu. Práce, které neovlivní provoz škol, budou dokončeny nejpozději v září.
Chodník Václavovická ul.

Zahájena výměna svítidel veřejného osvětlení
za LED

MŠ Lapačka – oprava střechy

Přístavba jídelny ZŠ

Město získalo dotaci ve výši přes 1 mil. Kč v rámci
programu EFEKT na výměnu prvních 200 svítidel
a 2 rozváděčů z celkového počtu 800 svítidel a 12
rozváděčů, které osvětlují cesty v Šenově. Práce na
výměně svítidel v severní části města budou probíhat
v červenci a v srpnu. Postupná výměna svítidel
v celém Šenově je naplánována na 4 roky při využití
dalších dotací.
Ing. Jan Blažek, starosta

Výměna svítidel za LED
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Život ve městě

Přeshraniční spolupráce ČR – SR, Šenov – Rabča

Navázaná spolupráce mezi Šenovem a obcí Rabča na Slovensku se úspěšně rozvíjí. Důkazem toho je poslední
návštěva šenovských seniorů dne 18. 7. 2018 u svých seniorských kolegů v Rabči. Akce se konala v rámci projektu
přeshraniční spolupráce pod názvem „Rozdělení hranicou – spojení kulturou“. Společně s našimi seniory se zájezdu
zúčastnilo i 16 žen z tělocvičné jednoty Sokol Šenov. Nejdříve jsme navštívili v kopcích pod Babí horou Hájovnu
(muzeum) Pavla Orsága Hviezdoslava. V místní hájovně pobýval i další významný spisovatel Milo Urban. Oběma spisovatelům jsou věnovány samostatné expozice o jejich pobytu i díle. Prohlídka byla poutavě komentována
průvodkyní. Pak jsme navštívili největší památku Rabče, barokní kostel Navštívení Panny Marie z roku 1771,
rovněž s odborným výkladem pana kostelníka. Odpolední program probíhal v místním kulturní domě, kde vystoupily seniorky – mažoretky z Rabče, pěvecké sdružení místních seniorů a místní folklórní skupiny. Za naši stranu
program obohatily ženy ze Sokola Šenov, které předvedly skladbu, se kterou vystoupily na 16. všesokolském sletu
v Praze. Rovněž naši senioři s pěveckým vystoupením se nedali zahanbit. Jedním z bodů programu byl i kvíz, kdy
tři družstva z každé obce odpovídaly na otázky připravené protistranou. Soutěž přispěla k oboustrannému rozšíření
znalostí o družební obci. Za perfektní organizaci a pohoštění jsme poděkovali při projevu na rozloučenou. Již nyní
se těšíme na další setkání v říjnu letošního roku. Fotografie naleznete na oficiálních stánkách obce Rabča v rubrice
„Fotogalerie“ nebo na www.rabca.sk.
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Inzerce

Důležité upozornění pro rodiče žáků budoucích prvních tříd ZŠ Šenov
Pokud chcete dítě přihlásit ke stravování, přihlášky a pokyny jsou ke stažení na www.zs-senov.cz nebo
k vyzvednutí v kanceláři školy a u vedoucí jídelny.
Prosím o doručení vyplněných formulářů do 10. 8. 2018.				
Děkuji – vedoucí ŠJ
INZERCE

KOSMETIKA

– nehtová modeláž – trvalá řasy –
permanentní make-up obočí
Tel. 608 875 354 – Margarita Butorová
Zdravotní středisko Šenov

PAPÍR –
ˇ
HRACKY

Ulice Zámecká 1596, Šenov (u Dudíků)
V měsíci srpnu opět otevřeno!!!

Nabízíme vám:
n Školní a kancelářské potřeby n Hračky, stavebnice, hry n
Blahopřání a dárkové obaly n Dětské pláštěnky, koupací čepice
n Drobné dárky, svíčky
Pondělí – pátek
Sobota – neděle

8.00 – 11.00
Zavřeno

Pokácím strom nebo stromy. Za práci dřevo. Tel.:
604 741 415.
Angličtina – nabízím přípravu maturity, doučování
(otázky, testy…). Mgr. I. Částečková, tel. 736 150 119.

Místní firma dodává a montuje na klíč

Klimatizace a tepelná čerpadla
světových i domácích značek.
Vypracování návrhu systémů a měření u Vás doma zdarma.
Vyřízení kotlíkové dotace na tepelné čerpadlo profesionály.
Doprava zdarma, volejte na: 724 029 987
pište na klimaracingteam@seznam.cz
web: www.klimatizaceova.cz

13.00 – 16.00

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

TAXI ŠENOV
602 520 000
NONSTOP
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Kultura

Město Šenov Vás zve k návštěvě představení
nové hry

Představení se uskuteční:
l v pátek 21. září 2018 v 18.00 hodin
l v sále restaurace Horakůvka
l vstupné v předprodeji 250 Kč, na místě 300 Kč
Předprodej vstupenek od 13. 8. 2018:
l podatelna Městského úřadu v Šenově
l v den představení doprodej na místě
(omezený počet míst)
l sál bude otevřen od 17.30 hodin
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. 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.
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