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Krásný letní čas nám nenávratně uplynul a my se můžeme těšit
na barevný podzim a vzpomínat
na naše letní cestování. Cestování?
Apropó, kdopak z vás, milí čtenáři, se může pochlubit, že procestoval 40 zemí čtyř světadílů a ještě
k tomu na kole? Nejspíše nikdo,
hádám. Pojďme tedy dnes společně
zalistovat útlým sešitkem, který
mi do knihovny kdysi přinesl pan
Ladislav Grygerek, jehož jste jistě
mnozí znali. No a právě tento sešitek mi přišel pod ruku, když jsem
si pro vás vymýšlela dnešní povídání. Je to vlastně taková kniha,
kterou sepsal pan Zdeněk Marenčák z nedalekých Václavovic (nar.
roku 1933 a zem. roku 2010) .
Zdeněk Marenčák, ač většinu
aktivního života prožil v Čechách,
byl příznivcem našeho muzea a
rád vyprávěl o svých cestách, kdy
opravdu na kole projel 40 zemí

čtyř světadílů a sepsal a vydal
v novinách a časopisech na 360 reportáží a provedl 654 besed napříč
celou republikou. Jeho knížečka,
kterou vám chci představit, však
obsahuje mimo vzpomínek na dětství a mládí, především verše, a to
ne verše lecjaké, ale psané v našem půvabném nářečí a inspirované svéráznými lidmi, jací v našem
kraji žili a žijí.
„Za mého mládí ve Václavovicích, před odchodem do Čech,
vzniklo kolem stovky básní zachycujících zdejší příběhy, popisujících charakteristické lidové postavy nebo i básně příležitostné.
Mnohé z nich byly napsány v místním nářečí v humorném lidovém
podání. … V některých básních by
bylo zavádějící identifikovat někoho jmenovitě, náměty jsou vzaty ze širokého kraje, ještě dál než
do Sedlišť po Šenov, či od Paskova po Bartovice. … Mnohé básně,
kde by se to zdálo až neuvěřitelné, jsou popisem skutečnosti. Doktor Adámek z Paskova byl takovou
kapacitou, že se u něj léčil i sám
prezident. Každá genialita přináší
s sebou i protiklady, a tak chování pana doktora bylo známé jako
velice svérázné. … Dochtor: Je tyn
dochtor známý v kraji, bo němocné dobře líčí, o něm roby povidaji
i v Bartovic Na Zařičí. Tuž zvědavá jedna vdova šedně na vlak do
Paskova, roba zdravá na vdavaní
co ráda chlopy ciganí. S plačim
praví „Můj dochtore, já mám celé
tělo choré, něrobím ani němašu,
šedim furt jak na kěrmašu. Išiaš
tu mám ve hřbetě, mušim chodiť
pořad v pletě, ledva odložim tu

Sport

šálu hned abych šla do špitálu.“
„Svlečtě se,“ dochtor praví, „esli
chcetě byť zdravi, bo je vělko nimoc vaša, vyženymy išiaša!“ Jak
má roba lunty dolů, dochtor skočí
spoza stolu, odevře dviře do šině:
„Podivtě se na tum svině!“ Roba
hup honem do kuntu a naskákala
do luntů, gibko jak turecki paša,
vyličuno z išiaša.“
„Do sbírky rovněž patří fajnidelko Božka, nosící hlavu nahoru
jako paní kněžna, nebo najednou
ženichy posedlá, vybíravá vdova,
když jí dali nové zuby ve Vratimově, stejně tak jako roba v rokách,
trpící komplexem věčného mládí…
Myslím, že doktor Plzák i Uzel by
se podivovali, jak razantně se někteří manželé udobřovali v mém
kraji, a jak jim to klapalo i bez
jejich rad – je to zřejmé z obsahu
knížky. Jak je těžké se vyznat ve
složitosti lidské psychiky. Už jako
výrostek jsem přemýšlel nad údělem tuláka – hastroše, u kterého
jsem často objevil jiskřičku „miglnce“. Říkalo se mu žebrok, dnes by
měl honosnější název bezdomovec.
Celý život si nedopřál jediné příjemnosti! A přece, ke konci života mu z jeho úspor byl postaven
honosný náhrobek a dokonce zbylo i na pěkný dům. Toužil snad
celý svůj život být na věčnosti jako
pán? …“
Mnohé z veršů pana Marenčáka zhudebnil pan Vladimír Kuchař
z Horních Datyň a můžete je slyšet třeba na CD s názvem Kulturák. A pokud si chcete útlou knížečku Po našem prohlédnout, tak
se za mnou stavte do Staré školy,
odkud 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

3. 8. – O spadlý strom a rychlé
zprůjezdnění komunikace na ulici
Škrbeňská se postarali místní hasiči.
Po dobu jejich profesionálního zákroku byla doprava usměrňována strážníky.

4. 8. – Vyvážet odpad do lesa může
jen opravdový „milovník“ přírody.
Další takovou skládku zaznamenali
strážníci v části hraničící s Petřvaldem. K odhalení přestupců odkládajících odpad mimo určená místa slouží
městské policii i záznamová zařízení.
Správní orgán pak může za takové
jednání uložit několikatisícovou pokutu.
8. 8. – Dostatečně věnovat provozu se musí každý řidič, a to i při couvání. V krátké době již druhý případ
sražení chodce při tomto manévru zaznamenaly kamery na parkovišti Radničního náměstí. Zraněný muž byl po
poskytnutí lékařské pomoci převezen
do nemocnice.
11. 8. – Až bleskový zákrok přivolaného strážníka zklidnil vyhrocenou
situaci s agresivním mužem v části
Lapačka. Policií ČR byl pak výtečník
převezen k nedobrovolnému přenocování na záchytce a k následnému podání vysvětlení.
22. 8. – Odcizení jízdního kola
v hodnotě 12 tisíc korun nahlásil
strážníkům majitel z Vráclavi. I přes
rychlou kontrolu okolí nebyl pachatel
bohužel zjištěn. Mnohé však může napovědět záznam z fotopasti, jenž byl
policistům předán k vyhodnocení.

l Městská policie má zájem na vytvoření bezpečného a
klidného prostředí pro každého obyvatele města na tom, aby
žádný pachatel přestupku nebo
trestného činu nezůstal bez postihu.
l Pokud máte nějaký dotaz, postřeh, kritiku, stížnost
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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 činnost samosprávy

l 63. schůze rady města dne 11. 8. 2017 mimo jiné:
– rozhodla na základě „Písemné zprávy o hodnocení nabídek“
na veřejnou zakázku „Výstavba chodníku a dešťové kanalizace ul.
Václavovická, Šenov“ o výběru nejvhodnější nabídky podané společností JANKOSTAV s. r. o., Ostrava-Kunčice, za nabídkovou cenu
8 132 358,09 Kč bez DPH a o pořadí dalších účastníků zadávacího
řízení

l 64. schůze rady města dne 22. 8. 2017 mimo jiné:
– vzala na vědomí plnění rozpočtu města k 30. 6. 2017
– schválila plán práce komise dopravní a komise rozvoje města
a investic na II. pololetí 2017
– schválila rozpočtová opatření č. 32 – 34/2017
– schválila umístění staveb a zřízení věcných břemen na pozemcích města
– rozhodla o přijetí dotace na akci „Revitalizace Zámeckého parku
– Šenov – 2016“ v maximální výši 606 431,09 Kč
– rozhodla o přijetí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na akci
„Chodník podél ul. Václavovická – SO 102 – úsek Ve Strži – Václavovice“ v maximální výši 2 844 000 Kč
– rozhodla o přijetí dotace na akci „MŠ Šenov – zajištění úspory
energií, MŠ LAPAČKA“ v maximální výši 889 544 Kč, po úpravě termínu dokončení na 31. 12. 2018				
tajem.

Rekonstrukce státní silnice I/11
– Ostravská – úsek Šenov – Havířov
Z důvodu rekonstrukce silnice I. třídy č. I/11 v úseku Šenov – Havířov bude omezen její provoz.
Stavba bude rozdělena do dvou etap, vždy za úplné uzavírky
jednoho jízdního pásu a provoz bude pro všechna osobní a nákladní
vozidla do 3,5t veden v opačném jízdním pásu obousměrně v režimu
1+1.
I. etepa: oprava jízdního pásu ve směru Ostrava – Havířov
II. etapa: oprava jízdního pásu ve směru Havířov – Ostrava
Termín stavby: 1. 9. – 31. 10. 2017
Objízdné trasy (navržené):
I. a II. etapa:
– všechna osobní a nákladní vozidla do 3,5t provoz po sil. I/11
– nákladní vozidla nad 3,5t po sil. II/475, III/47210 a I/59
Prováděcí firma: ALPINE Bau CZ a.s., Jiráskova 613/13, 757 01
Valašské Meziříčí.
Omezení obecného užívání silnice I/11 povoluje Krajský úřad Moravskoslezského kraje, odbor dopravy a chytrého regionu.
Jelikož omezení začíná probíhat od 1. 9. 2017, kdy 4. 9. 2017 začíná školní rok, žádáme o zvýšenou opatrnost rodičů a dětí. Město Šenov požaduje omezení rychlosti vozidel kolem škol a na přechodech
na 30 km/hod.
Musialová, úsek MH a dopravy
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Zemní práce v blízkosti vodovodních řadů se mohou prodražit
Při stavbě je potřeba respektovat základní
podmínky a zjistit si, kudy prochází vodohospodářská infrastruktura.
Ostrava 12. 7. 2017 – SmVaK Ostrava každý
rok řeší havarijní stavy způsobené překopnutím vodovodních řadů nebo přípojek uložených
v zemi. Ve většině případů je zdrojem problémů
fakt, že lidé situaci podcení a nenechají si přesně vytyčit průběh podzemního vedení na daném
pozemku.
„Jedná se o zhruba pět procent z celkového počtu
poruch za rok. V roce 2016 se jednalo o 110 případů.
Nejde tedy o zanedbatelný počet. Přitom na podmínku a zároveň povinnost nechat si vytyčit, kudy infrastruktura pozemkem prochází, jsou žadatelé upozorněni v oficiálním stanovisku vydaném naším oddělením vyjadřování,“ říká vedoucí oddělení vodovodů
SmVaK Ostrava Roman Bouda.
Ve vyjádřeních k záměrům, které přímo kolidují,
případně se mohou přiblížit vodohospodářskému zařízení, jsou přitom uvedeny podmínky, které je nutné
dodržet při realizaci stavby. Základním předpokladem je povinnost stavebníka zajistit si na středisku
vodovodních sítí společnosti SmVaK Ostrava vytyčení
vodohospodářského zařízení v terénu a respektovat
ho.
Pokud stavebník při realizaci ignoruje trasu, kudy
zařízení vede, případně o vytyčení vůbec nepožádá,
vystavuje se riziku dodatečných nákladů na změnu
jeho stavby, případně přeložku zařízení. Nejzávažnějším důsledkem nezajištění si vytyčení zařízení,
případně nerespektování jeho průběhu, je přímé poškození vodohospodářského majetku. Při tom dochází
k mimořádnému riziku kontaminace pitné vody v
síti nasátím okolní vody z místa poškození. „V těchto

případech musí naši pracovníci nad rámec provedení standardních manipulací na síti a odstranění
poškození potrubí vyloučit riziko kontaminace vody
v síti. To zpravidla spočívá v oddělení postižené části
vodovodní sítě, její důkladné dezinfekci, proplachu
a odběru vzorků s odvozem do akreditované laboratoře. Ta vyloučí, případně potvrdí na základě výsledků
rozboru, zda došlo ke kontaminaci vody. V případě
negativního výsledku přistupujeme k neprodlenému
obnovení standardní dodávky vody. V případě pozitivního výsledku je nutné neprodleně přijmout další
provozní opatření,“ vysvětluje Bouda.
Viníkovi poškození vodovodu nebo vodovodní přípojky se po obnovení standardní dodávky vody účtují
dle platného ceníku náklady na veškeré činnosti související s opravou poruchy, veškeré náklady související s odstavením a zprovozněním vodovodní sítě včetně
náhradního zásobování a nákladů na rozbory kvality vody (orientační rozbory přímo na síti a rozbory
v akreditované laboratoři), stejně jako uniklá voda
a voda potřebná pro proplach sítě.
V konečném důsledku se náklady za nerespektování podmínky na vytyčení našeho potrubí mohou
vyšplhat až na několik desítek tisíc korun. Zároveň
se viník vystavuje postihu ze strany příslušného vodoprávního úřadu, protože poškození vodovodu nebo
kanalizace nebo jejich součástí či příslušenství je podle zákona o vodovodech a kanalizacích klasifikováno
jako přestupek s rizikem uložení pokuty až do výše
50 tisíc korun.
Kontakt: Mgr. Marek Síbrt, mluvčí – Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava, tel.
725 500 509, e-mail marek.sibrt@smvak.cz; www.
smvak.cz

Konec prázdnin
Milí žáci, učitelé i rodiče!
Je konec letních prázdnin a měsíc září opět znamená pro školáky a učitele povinnost
docházet do školy. Věřím, že jste si přes prázdniny odpočali a načerpali dostatek
energie pro následujících deset měsíců.
Žákům přeji dobrý start, výborné pedagogy, nejlepší kamarády, zajímavé zážitky
a především, aby je škola bavila a aby se jim ve škole líbilo. Pedagogům přeji, aby
je práce s mládeží inspirovala, aby byla pro ně více zábavou než povinností, aby se
do školy a na žáky těšili. Rodičům přeji mnoho trpělivosti, a když tak si vzpomeňte,
že jste také chodili kdysi do školy a že pro mnohé to nebyla vždy procházka růžovým
sadem.
Uvědomme si, že výborných výsledků a všestranné spokojenosti nelze dosáhnout bez
vzájemného porozumění a spolupráce školy s rodiči.
Ing. Jan Blažek, starosta
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ŠENOVSKÝ JARMARK 2017
Hodnocení letošního Jarmarku bylo ze strany organizátorů, účinkujících i návštěvníků jednoznačné:
spousta vynikající zábavy, všestranně bohatý program a horko, které bylo snesitelné až s přibývajícím časem.
Návštěvníci připomínkovali, že stánků s nápoji mělo být víc.
Aktivity probíhaly nejen na hlavním pódiu a jeho okolí v centru města, ale již dopoledne byly zahájeny
výstavy v muzeu (Šlechtická sídla) a ve škole představili zahrádkáři své výpěstky. Lanové centrum Junáků
a aktivity TOM Klubky rozvinuly své zázemí v Zámeckém parku, hasiči předváděli techniku před hasičárnou,
spoustu zábavy si mládež užila na pouťových atrakcích.
Tak bohatý program včetně zapojení místních spolků jsme si mohli dovolit i díky sponzorům, kteří finančně podpořili akci: Metrans a.s. – kontejnerová přeprava, Euro Šarm spol. s r.o. – distributor chemikálií, David
Ševčík – pizzerie Dřevjanka, RPS CZECH s.r.o. – řešení dopravních nehod, Hellstein spol. s r.o. – čistírny odpadních vod, Moravia Wood s.r.o. – dřevostavby, Ing. Radka Malíková – zahradnické studio Viola. Děkujeme.
Děkuji také zaměstnancům města, MěPOSu, městské a státní policii, místním hasičům i dalším dobrovolníkům, kteří se podíleli na přípravě a realizaci celé akce.
Ing. Jan Blažek, starosta

JARMARK
2017
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V měsíci září 2017 oslaví významná životní jubilea
tito šenovští občané
BĚGOŇOVÁ MARIE
CYBLOVÁ LENKA
ĎATKA VÁCLAV
FAJKOŠ JAN
FERFECKÁ IRMA
FIKÁČKOVÁ CECILIE
FOLVARČNÝ PAVEL
HRUŠKOVÁ MILUŠE
JANÁK ANTONÍN
JANČAR VILÉM
JAROŠOVÁ MILUŠKA
KEMPNÁ JARMILA
KLEPÁČOVÁ BOŽENA
KLIMŠA VÁCLAV
KOSŇOVSKÝ ROSTISLAV
KŘIVDA BEDŘICH
KUCHAŘ LADISLAV
MARTINKEVIČOVÁ JAROSLAVA
MOJOVÁ JAROSLAVA
NITKA JIŘÍ
ONDŘEJOVÁ MARIE
PRYMUSOVÁ HALINA
SKOPEK RADOMÍR
SVRČINOVÁ MARTA
SZAROWSKÁ RENATA
TROJAN JAROSLAV
VAŠKOVÁ DANUŠE
VÁCLAVÍK LIBOR
VOLNÁ JARMILA
VRUBEL JAN
ZÁŘECKÝ RUDOLF

Dne 8. 9. 2017 vzpomeneme
1. výročí úmrtí pana

Miroslava Křivdy
S láskou vzpomínají
manželka, děti s rodinami
a celá rodina
Dne 11. 9. 2017 uplyne smutný rok,
co nás navždy opustil námi milovaný

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

Milan Vaněk

Poznámka k naší rubrice:
Všechny oslavence v této společenské rubrice zveřejňujeme
bez jejich souhlasu.
Výjimečně se stává, že si některý jubilant nepřeje být v Oběžníku
uveden. To samozřejmě respektujeme – požadavek na nezveřejnění
jména je však nutno uplatnit u redakční rady (tel. 596 805 930)
nebo na ohlašovně (tel. 596 805 938, 596 805 941) nejpozději
do 25. dne daného měsíce, kdy dochází k uzávěrce Oběžníku.
(SO / T. Klimasová)

S láskou a vděčností vzpomínají manželka,
synové s rodinami, sestry, švagři a švagrová

z Václavovic

Evidence obyvatel
Nejmladší občánci města

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.

David Svoboda, Gabriela Pavlíčková,
Michal Vichnar
K narození děťátka srdečně blahopřejeme.

Rozloučili jsme se
Jan Kolář, Miroslav Bednárek,
Karel Kokošínský, Ivona Robenková
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou
soustrast.
T. Klimasová / SO
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Volby
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017
Termín voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky byl prezidentem republiky vyhlášen na pátek 20. října a sobotu 21. října 2017.

zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR,
Středočeský kraj krajem, kterému budou podřazeny
všechny zvláštní stálé volební okrsky v zahraničí.

VOLIČSKÉ PRŮKAZY

VOLBY V NEMOCNICI
NEBO OBDOBNÉM ZAŘÍZENÍ

Ode dne vyhlášení voleb, tj. od 2. května 2017, může
volič, který nebude moci volit ve svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené
voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka
5. 10. 2017.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu, a to:
l osobně u obecního úřadu do okamžiku uzavření stálého seznamu, tj. do 16.00 hod. středy
18. 10. 2017) nebo
l podáním doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb obecnímu úřadu, tj. do 16.00 hod.
pátku 13. 10. 2017); toto podání musí být v listinné podobě (ŽÁDOST O VOLIČSKÝ PRŮKAZ: www.
mesto-senov.cz – odkaz formuláře – správní odbor)
opatřené úředně ověřeným podpisem 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 voliče1) žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle.
Právo hlasovat na voličský průkaz může při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve
dnech voleb volič uplatnit v kterémkoliv volebním
okrsku.

VOLBY V ZAHRANIČÍ
Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky je možno hlasovat i v zahraničí na
příslušných zastupitelských úřadech. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra.
Státní volební komise na svém 141. jednání dne
5. května 2017 určila losem podle § 8 odst. 2 písm. i)

Pokud se volič ve dnech voleb bude nacházet v nemocnici nebo podobném zdravotnickém či sociálním
zařízení, má možnost nechat se zapsat do zvláštního seznamu voličů vedeného příslušným úřadem
(správce příslušného zařízení musí údaje voličů předat úřadu do 13. 10. 2017 do 14.00 hod.)
V případě krátkodobé hospitalizace nebo v případě, že volič neví, kde se přesně ve dnech voleb bude
nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), se jeví
jako nejvhodnější řešení – vyřízení voličského průkazu, na který volič může volit v jakékoliv volební místnosti na území České republiky. V případě, že si volič vyřídil voličský průkaz a ve dnech voleb nakonec
bude v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém
zařízení, může na tento voličský průkaz v této nemocnici nebo v tomto obdobném zdravotnickém zařízení
hlasovat.
Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních, důvodů městský úřad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise 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) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek.

Informace pro okrskové volební komise
Dle § 14e odst. 3) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách
do Parlamentu ČR může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž kandidátní listina byla
ve volebním kraji zaregistrována, delegovat 1 člena
a 1 náhradníka do OVK.
Delegace se provede doručením seznamu, který
volební subjekt buď zašle v listinné nebo elektronické
podobě (prostřednictvím DS zmocněnce, nebo e-mailem, který je opatřený zaručeným elektronickým podpisem zmocněnce), nebo jej doručí osobně.
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Delegace musí být obecnímu úřadu doručena
NEJPOZDĚJI 20. 9. 2017 DO 16.00 HOD. Vzor
delegace – webové stránky města Šenov: www.mesto
-senov.cz – odkaz VOLBY.

SEZNAM / DELEGACE

Seznam dle § 14e odst. 4) zákona č. 247/1995 Sb.
o volbách do Parlamentu ČR musí obsahovat:
– jméno a příjmení delegovaného
(pokračování na str. 7)

MìÚ informuje / Život ve městě

Informace pro okrskové volební komise
Parlamentu České republiky.

(pokračování ze str. 6)

– datum narození delegovaného
– adresa místa trvalého pobytu / ID datové
schránky delegovaného
– jméno a příjmení zmocněnce, který delegaci podává
– podpis zmocněnce
dalšími doporučenými údaji jsou:
– telefonní číslo delegovaného
– doručovací adresa delegovaného
– e-mail delegovaného
– údaj, do které OVK má být delegovaný zařazen
Tyto doplňující údaje jsou důležité zejména z důvodů 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 mohou přihlásit osobně, e-mailem popř. telefonicky NEJPOZDĚJI DO 20. 9. 2017 na níže uvedeném 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 volebního práva a který není kandidátem pro volby do

POVINNOSTÍ 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 povolán náhradník. Přičemž členství v OVK vzniká složením slibu.

MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ
1. ZASEDÁNÍ KOMISÍ

– budova Městského úřadu v Šenově, Radniční náměstí 300, zasedací místnost v 2. poschodí
– pondělí 25. 9. 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, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil, obecní úřad celkovou
výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence
o účasti na jednáních OVK.
Informace k volbám do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR naleznete i na stránkách Ministerstva
vnitra ČR: www.mvcr.cz – odkaz Informační servis
– Volby.
Kontaktní osoba pro okrskové volební komise za Městský úřad Šenov:
Ing. Blažena Preinová, kancelář č. 207, telefon
596 805 941, e-mail: bpreinova@mesto-senov.cz

Nadační fond VÍTKOVICE STEEL
rozdělí letos neziskovým organizacím
2 mil. Kč
Nadační fond VÍTKOVICE STEEL vyhlašuje příjem žádostí o udělení finanční podpory. Tato výzva je
určená organizacím či jednotlivcům, kteří nám zašlou
zajímavý projekt se zaměřením na aktivity dětí a seniorů v oblasti vzdělávání, zdraví, sportu nebo sociálních služeb.
Nadační fond VÍTKOVICE STEEL dlouhodobě
podporuje kvalitnější péči o děti s mentálním nebo fyzickým hendikepem, vzdělávání a volnočasové vyžití
mládeže a pomáhá seniorům k důstojnému a plnohodnotnému životu.

Pro získání finanční podpory Vašeho projektu realizovaného v Moravskoslezském kraji v roce 2017,
posílejte své žádosti v termínu od 1. září do 20. října
2017.
Jak zažádat o podporu a další informace o Nadačním fondu najdete na webu www.vitkovicesteel.com.
O přidělení finančních příspěvků rozhodne správní
rada Nadačního fondu VÍTKOVICE STEEL do 15.
listopadu 2017.
V případě dotazů, prosím, použijte e-mail nadacni.
fond@vitkovicesteel.com

Oznámení

Každou středu ordinuje MUDr. Mařádek od 15.30 do 17.30 hod. Zápis pacientů končí
půl hodiny před koncem ordinační doby. Telefon 596 887 394.
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Život ve městě

Charita Ostrava informuje
Pavel Šporcl, Petr Bende a Janáčkův komorní orchestr
zahrají pro azylový dům
Benefiční koncert Charity Ostrava – Sešli se, aby
pomohli... – na podporu Charitního domu sv. Zdislavy – azylového domu pro matky s dětmi proběhne
21. 9. 2017 od 19 hod. v Divadle A. Dvořáka v Ostravě. Vystoupí Pavel Šporcl, Janáčkův komorní
orchestr a Petr Bende (akusticky s cimbálem &
basou).
Azylový dům sv. Zdislavy poskytuje dočasné zázemí matkám s dětmi, které přišly o bydlení a potřebují
podpořit, aby znovu získaly soběstačnost a možnost
zapojení zpět do běžného života. Celý výtěžek vstupného na koncert bude využit na podporu Charitního
domu sv. Zdislavy v rámci povolené veřejné sbírky.
Záštitu nad koncertem převzali: Mons. František
V. Lobkowicz, biskup Diecéze ostravsko-opavské; Ing.
Tomáš Macura, MBA, primátor statutárního města
Ostravy; Prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc., hejtman Moravskoslezského kraje.
Předprodej vstupenek v systému Národního divadla moravskoslezského a Ostravského informačního
servisu.
Projekt je realizován s finanční podporou statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje.
Více informací: http://ostrava.caritas.cz/akce/pavel-sporcl-janackuv-komorni-orchestr-sesli-se-aby-pomohli/

Bezplatný seminář „Jak pečovat
o nemocného v domácím prostředí“

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny a Mobilního hospice sv. Kryštofa nabízí
možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat
o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami se dozvíte, jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyb-

livostí, a získáte související informace ze zdravotní
a sociální oblasti.
Získáte informace o tom, jak se nemocnému člověku podává strava, tekutiny a léky, jak se provádí
osobní hygiena či polohování, jako prevence vzniku
proleženin. Proběhnou také praktické ukázky. Jsou
připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňování
potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je
možno 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 14. 9. 2017 od 14.00 hod. v budově Hospice
sv. Lukáše, ul. Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste předem u Mgr.
Markéty Adámkové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534
002 nebo e-mailem: cho.hospicova.poradna@charita.
cz. Těšíme se na Vaši účast!
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Informace Policie České republiky
Připravte děti na bezpečnou cestu do školy s předstihem
v Mimo přechod přecházíme jen na bezpečných
Jelikož se blíží konec letních prázdnin a tím i bezstarostného užívání si volna našich dětí, je potřeba a přehledných místech nejkratší cestou přes silnici,
jim opět připomenout pravidla bezpečného chování to znamená kolmo k její ose.
a pohybu v dopravě. Po prázdninách se děti budou
Dětem je třeba také vysvětlit, že auta při jízdě
pohybovat jako chodci v silničním provozu častěji, ať
nejsou schopna zastavit hned, proto je nutné při přeuž při cestě do školy, do zájmových kroužků nebo jen
cházení správně odhadnout jejich rychlost a vzdálena návštěvu ke kamarádům.
nost. Vozidla s právem přednosti v jízdě, tedy se zaPro některé děti se bude jednat o jejich první cespnutou „houkačkou“, mají vždy přednost, stejně tak
tu do školy, kdy je budou doprovázet rodiče a učit je
má přednost před chodci tramvaj, i když je chodec na
zásady bezpečného chování a správného řešení dopřechodu.
pravních situací. V první řadě je důležité najít bezDůležitou zásadou bezpečného pohybu v dopravě
pečnou cestu. Hledejte proto trasu, na které jsou
chodníky, přechody pro chodce se semafory, podchody je viditelnost chodců, tedy vidět a být viděn. Obléči nadchody, ideálně stezka pro chodce. Tuto cestu kejte proto své děti do pestrého oblečení a svršků
si s dítětem několikrát projděte a upozorněte ho na opatřených reflexními prvky. Ty by měly být i na
možná nebezpečí. Pečlivě dětem vysvětlete pravidla aktovkách a batozích.
chůze po chodníku i krajnici, ale také pravidla přeUdělejte tedy maximum pro bezpečnost svých dětí
cházení pozemní komunikace:
v dopravě a předejte jim základní informace o bezpečv Rozhlížíme se vlevo, vpravo a znovu vlevo před
ném chování a správném řešení dopravních situací.
přecházením a současně po celou dobu přecházení.
Dopravní výchova by neměla začít až ve škole, ale již
v Navážeme oční kontakt s řidičem před vstupem
doma.
na silnici a ujistíme se tak, že nás řidič vidí a zastaví.
Také policisté budou na začátku školního roku
v Nespoléháme se však jen na oči, ale také na
sluch. Proto nepřecházíme se sluchátky na uších připraveni. Stejně jako v předchozích letech, také letos proběhne celorepubliková dopravně preventivní
nebo při telefonování.
akce s názvem „Zebra se za Tebe nerozhlédne“. Poliv Po přechodu chodíme vpravo, neutíkáme, nevbícisté budou na vybraných stanovištích na přechodech
háme.
pro chodce v blízkosti školských zařízení dohlížet na
v Na přechodu se semaforem přecházíme na zelenou. V případě, že se během přecházení rozsvítí dodržování pravidel pro přecházení pozemních kočervená, přecházení rychle dokončíme, nevracíme se munikací a také komunikovat na toto téma zejména
s chodci školou povinnými. Už 4. září od 7.00 do 8.00
zpět.
hodin se budete moci setkat s policisty v rámci této
v Nespoléháme se na absolutní přednost na přeakce např. na přechodu pro chodce u ZŠ Provaznická
chodu. Řidiči nás mohou přehlédnout.
v Ostravě-Hrabůvce.
v Nepřecházíme vozovku bezprostředně před blížícím se vozidlem, vyčkáme, až vozidlo opravdu zastapor. Bc. Kateřina Kubzová,
ví.
komisař oddělení tisku a prevence

Můžeme si dovolit umírat doma?

Péče o nevyléčitelně nemocného v poslední
fázi života je možná i v domácích podmínkách.
Díky podpůrným organizacím na to nezůstanete
sami.
Mobilní hospic Ondrášek umožňuje nevyléčitelně nemocným dospělým i dětem umírat v kruhu svých blízkých, doma.
Naše služby jsou pro pacienty zdarma. Ulevujeme pacientům a jejich rodinám od potíží, ať už
fyzických nebo psychických, které onemocnění v
závěru života přináší. Pracujeme v multidisciplinárním týmu, který poskytuje specializovanou
paliativní péči.
Tým tvoří lékaři, sestry, sociální pracovnice,
fyzioterapeut, psycholog a duchovní. Z naší základny v Ostravě vyjíždíme každý den do terénu, tedy za pacienty domů. Všichni naši pacienti
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a jejich rodiny mají k dispozici pohotovostní číslo, na které se dovolají 24 hodin denně. Mobilní
hospic Ondrášek působí i na území vašeho města.
Nebojte se nás kontaktovat.
V současné době MH Ondrášek spouští také
kampaň s názvem DOMA, pomocí které chceme
říci, že je možné strávit poslední chvíle doma a
že existují služby, které vám pomohou.
Kampaň proběhne od 9. do 15. října a více
informací se dočtete na facebookové události
„DOMA. Týden pro Mobilní hospic Ondrášek“.
Kontakty:
Mobilní hospic Ondrášek, o.p.s., Gurťjevova 11,
Ostrava-Zábřeh, tel.: 725 409 411.
Více informací lze najít na www.mhondrasek.
cz nebo na facebookovém profilu.

MěÚ informuje

Veřejná splašková kanalizace města Šenov
Vážení občané,
velice si vážíme těch, kteří nejsou lhostejní k životnímu prostředí a aktivně přistupují k nápravě nevyhovujícího a stále přetrvávajícího způsobu likvidace odpadních vod ze svých nemovitostí napojením na
veřejnou splaškovou kanalizaci či realizací čistírny
odpadních vod.
Musíme však upozornit, že napojení na veřejnou
kanalizaci je potřeba ohlásit na MěÚ a mít platnou
smlouvu o odvádění splaškových vod, jak ukládá
Zákon č. 274/2001 Sb., kde lze udělit pokutu až do
50 000 Kč za neoprávněné vypouštění odpadních vod
do kanalizace bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod. Tyto sankce se vztahují také na vypouštění dešťových vod do veřejné splaškové
kanalizace!
Všichni, kteří doposud nemají uzavřenou
platnou smlouvu o odvádění splaškových vod
a jsou napojeni na veřejnou kanalizaci, nebo
odvádějí dešťové vody do veřejné splaškové kanalizace, vyzýváme k nápravě této skutečnosti.
Dále vyzýváme všechny, kteří doposud nevyřešili odvádění splaškových vod ze svých nemovitostí, kde je kanalizace vybudována, aby tak

učinili neprodleně, nebo alespoň kontaktovali
MěÚ Šenov za účelem sdělení dalšího postupu.
Vážení občané, všem, kteří svou zákonnou povinnost ve vztahu k nakládání se splaškovými vodami
splnili řádně a včas, děkujeme. Naproti tomu všem,
kteří tak doposud neučinili, sdělujeme, že na místně příslušný stavební úřad byl předán seznam všech
nenapojených nemovitostí k dalšímu řešení. Mnozí
z těch, kteří ještě nejsou napojeni, již obdrželi písemné oznámení stavebního úřadu o provedení kontrolní
prohlídky.
Předmětná stavba byla realizována pouze díky
značnému finančnímu přispění jak SFŽP ČR, tak
i Evropských fondů, tudíž je naší povinností splnit
veškeré závazky plynoucí z této finanční spoluúčasti.
Jsme přesvědčeni a pevně věříme, že do konce
roku 2017 bude vyřešeno nakládání se splaškovými
vodami města Šenov u 100 % nemovitostí, kde je to
možné, za což Vám všem děkujeme.
Zároveň upozorňujeme, že v oblastech, kde není
kanalizace vybudována a není ani v plánu ji budovat,
mohou občané žádat o příspěvek na vybudování domovní čistírny odpadních vod.
Tomáš Král, Odbor investic, MH a dopravy,
e-mail: tkral@mesto-senov.cz, tel. 596 805 949

Komunální odpad 2017
Samostatně přistavované kontejnery (VOK)
ZÁŘÍ: 7. a 8. – V Družstvu x Nová, Těšínská (u
koš.), Škrbeňská x Okružní
ŘÍJEN: 5. a 6. – Vráclavská x Na Farském, U
Školky, Na Šimšce

Otevírací doba

Sběrné místo komunálních odpadů

Vzhledem k dotazům týkajících se likvidace
a možného využití použitých vod z bazénů, byl požádán věcně a místně příslušný vodoprávní úřad
v Ostravě o vyjádření.
Sdělení je obsáhlejší, proto ve stručnosti:
Vody z bazénů jsou vodami odpadními. Nakládání
s vodami odpadními řeší zákon č. 254/2001 Sb., vodní
zákon.
V případě, že odpadní voda z bazénů má být použita k zavlažování pozemku, jedná se o vypouštění
odpadních vod do vod podzemních, a to podléhá povolení.
Přímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních je zakázáno. V případě, že odpadní vody z bazénu by byly vypouštěny/odváděny do vod povrchových,
podléhá toto rovněž povolení.
Povolení na základě žádosti toho, kdo chce vody
z bazénu vypouštět, vydává vodoprávní úřad.
Odpadní vody z bazénu lze odvádět do kanalizace pro veřejnou potřebu, která je ukončena čistírnou
odpadních vod, nebo v místech, kde není vybudována
kanalizace pro veřejnou potřebu, je nutno řešit jejich
likvidaci pomocí fekálního vozu a odvozem k nezávadné likvidaci opět na čistírnu odpadní vod.

ul. Na Sedlácích
l objemné odpady z domácností, l elektro, baterie,
monočlánky, l EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika bez rozdílu velikosti), l vyřazená kompaktní úsporná svítidla, zářivky, výbojky,¨ l nebezpečné
složky komunálních odpadů od občanů (laboratorní
chemikálie, vyřazené léky, barvy a obaly znečištěné
od barev …), l separovaný odpad (sklo, papír, plasty),
l bio / tráva, listí, měkké části rostlin, l oděvy, obuv
a textil, l dřevo (palety, nábytek, dřevěné obaly, bedny, trámy, desky, prkna, dřevotříska – surová, laminovaná nebo dýhovaná).
Tekuté odpady: uložit vždy do uzavřených obalů, pokud možno plastových lahví. U olejů a tuků
z kuchyní není nutné odstranit z přepálených tuků
rozptýlené zbytky.
Nejsou přijímány odpady vzniklé ze stavební činnosti – např. cihly, drobný beton, omítka,
kachličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky,
asfaltová lepenka, izolační materiály, azbest, skelná
vata, umakart, sádrokarton, záchody, vany, umývadla, suť smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva,
skla ... a pneumatiky.

ZÁŘÍ 2017 – Po, St, Pá od 14.00 do 17.45 hod.;
So od 9.00 do 12.00 hod.
O státních svátcích je sběrné místo uzavřeno.

Likvidace vod z bazénů
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Projekt
DĚTI RODIČŮ, RODIČE DĚTÍ

Projekt Akademického ústavu Karviná je zaměřen
na dlouhodobou systematickou práci s dětmi a jejich
rodiči, které jsou vedeny v evidenci oddělení sociálně
právní ochrany dětí.
Posláním je nápomoci rodinám s řešením obtížných
rodinných situací.
Poskytujeme:
n poradenskou činnost pro rodiče a jejich děti do 15
let
n pomoc při řešení výchovných nebo jiných problémů
n vzdělávací setkání
n trénink rodičovských kompetencí
n pomoc při řešení rodinných a občanských sporů
Bližší informace: http://www.akademickyustav.cz/
poradna/, Bc. Neboráková, tel.: 735 121 813. Akademický ústav Karviná, poradna SPOLU, Žižkova 2379/54A,
Karviná-Mizerov (2. patro budovy Polikliniky).

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ

Zo čzs šenov pořádá zájezd 9. 12. 2017
– Vánoční Rožnov s návštěvou Uniparu –
výroba svíček + možnost nákupu svíček.
Cena činí 150 Kč, odjezd 7.30 hod.
od Restaurace Na Špici.
Přihlášky na tel. 739 930 376.

INZERCE

Prodám stavební pozemek v Šenově.
Klidné místo s dobrou dopravní dostupností –
ulice K Potoku.
Inženýrské sítě a přístup na pozemek vyřešen.
Více informací na telefonu 724 322 575.

TANEČNÍ
PRO DOSPĚLÉ
ZÁČÍNAJÍCÍ
od 25. 9. 2017 každé pondělí 17.30 hod.
MÍRNĚ POKROČILÍ
od 25. 9. 2017 každé pondělí 19.15 hod.
POKROČILÍ
od 27. 9. 2017 každou středu 19.00 hod.
10 lekcí + závěrečný galavečer = 1 490 Kč/osoba
přihlášení na: 732 349 087; info@tanecvsenove.cz
více na www.tanecvsenove.cz
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Guláš Fest
2017

Sportovní klub Lapačka zve širokou veřejnost

na 5. ročník soutěže

ve vaření
kotlíkového guláše
sobota 23. 9. 2017
areál SK Lapačka
Vaření začne ve 13.00 hod.
a ukončeno bude v 16.30 hod.
Soutěž bude probíhat za každého
počasí. Občerstvení zajištěno.
Přijďte podpořit soutěžící týmy!
Podmínky pro soutěžící naleznete na
www.sklapacka.cz
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FA – ZÁPALKA
AKCE – PRODEJ
PALIVOVÉHO DŘÍVÍ

Tvrdý mix		
Měkké mix

–
–

900 Kč / prms
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

Děkujeme partě pokladačů zámecké dlažby
z MěPOSu Šenov
za kvalitní a rychlé položení dlažby.
Přejeme hodně spokojených zákazníků – Janákovi

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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Workoutové hřiště a venkovní fitnes prvky
Na základě dlouholeté partnerské spolupráce
mezi městem Strumień a městem Šenov proběhlo
v rámci Jarmarku slavnostní otevření sportovního
areálu v centru města v rámci přeshraničního projektu „Sport v každém věku“.
V současné době je velice módní chodit do posiloven nebo do fitka, ale ne každý na to má finančně,
dalším nemusí vyhovovat časové omezení těchto zařízení.
Roky jsme neměli pro nevzhledné zákoutí v centru města využití. Proto jsme se rozhodli vybudovat
venkovní posilovnu a nabídnout veřejnosti možnost
zacvičit si kdykoliv zdarma v přírodě. Areál ještě

není zcela dokončen – postupně bude doplněn o lavičky, stojany na kola či batohy, odpadkové koše, osvětlení a bude upravena i okolní zeleň.
To, že jsme udělali správné rozhodnutí, když jsme
se rozhodli vybudovat venkovní posilovnu, potvrdil
i zájem veřejnosti při slavnostním přestřižení pásky, ale především každodenní využívání areálu dětmi
a dospělými.
Slavnostní otevření hřiště zpestřily ukázky zkušených sportovců, přítomní byli i zástupci polského
partnera. Přeji si, aby sportoviště co nejdéle sloužilo
a bylo využíváno veřejností.
Ing. Jan Blažek, starosta

Opravy mateřských škol
MŠ Lipová byla postavena v roce 1978. Po necelých
čtyřiceti letech provozu si jistě zasloužila úpravy, které
byly zahájeny v roce 2016. Jednalo se o nové zateplení
pavilonu A a hospodářského traktu, přestavbu bytu na
učební prostory, výměnu celé skladby střešního pláště
a nově vybudovanou vzduchotechniku. V letošním roce byly
provedeny stejné práce na pavilonu B, kde se navíc měnila
celá ležatá kanalizace včetně výměny násypu do hloubky
jeden metr a byly provedeny nové podlahy v přízemí. Celá
mateřská škola má novou barevnou fasádu a jistě se jejím
uživatelům, to je dětem, moc líbí.
MŠ Lapačka prochází od června 2017 obdobnou obnovou. Bude opravena vnitřní kanalizace, izolace stěn a podlah proti zemní vlhkosti, nové podlahy a omítky v suterénu,
byt bude přestavěn na novou pobytovou místnost dětí se sociálním zázemím. Dále bude vyměněna kompletní skladba
střešního pláště a dojde k zateplení celé fasády s novou
omítkou. V kotelně budou vyměněny staré plynové kotle
za nové kondenzační a v učebnách bude zřízena vzduchotechnika. V mateřské škole Lapačka bude provedena kompletní rekonstrukce elektroinstalace a vytápění. V letošním
roce probíhají práce mimo pobytové místnosti dětí tak, aby
nebyl provoz přerušen. V příštím roce budou během letních

prázdnin práce dokončeny a v září 2018 mohou děti opět
nastoupit do opravené a zkrášlené “školky”.
Zateplení obou budov mateřských škol – Lipová
i Lapačka – bude spolufinancováno v rámci 39. výzvy
Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Dotace
bude činit 40 % ze způsobilých nákladů na snížení energetické náročnosti budov (tj. zateplení + vzduchotechnika).
Veškeré další náklady jsou financovány z rozpočtu města
Šenov.
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