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Školní povinnosti opět začínají
Milí žáci, vážení rodiče a vážení učitelé,
prodloužené prázdniny pro žáky ZŠ již budou 

minulostí a také ti, kteří nebyli u moře, si mohli  
v našich podmínkách užít slunečných horkých dnů do 
sytosti. 

Věřím, že žáci si odpočinuli od každodenního uče-
ní, učitelé i rodiče načerpali dostatek sil, aby bez pro-
blémů zvládli další úspěšnou výchovu dětí. 

Město v průběhu prázdnin dokončilo rekonstrukci 
a zateplení MŠ Lapačka, takže děti se mohou těšit na 
nové prostory, neboť zde vznikla i nová malotřídka. 

Proběhla rovněž přístavba a rekonstrukce školní 
jídelny při ZŠ střed. Vnitřní prostory jsou již připra-
veny pro stravování žáků, venkovní prostory, které 
nenaruší provoz školy, budou v souladu s uzavřenou 
smlouvou o dílo dokončeny v září tohoto roku. Ka-
pacita jídelny tak byla navýšena o 88 míst k sezení. 
Milé děti, přeji vám, aby se vám ve škole líbilo, ať máte samé dobré kamarády a nejlepší učitele, kteří 

se na vás již nyní moc těší. Nám všem přeji hodně tr-
pělivosti, pohodový a úspěšný nový školní rok.

Ing. Jan Blažek, starosta

Bilancování – volební období 2014 / 2018
První říjnový víkend půjdeme opět ke komunál-

ním volbám a tak nastal čas bilancování. Připomeň-
me si, alespoň v oblasti investic, co všechno se v kon-
čícím volebním období událo. A že toho nebylo málo, o 
tom svědčí následující řádky. 

Jednou z oblastí, na kterou se město zaměřilo, 
bylo školství. Myslím si, že investice do vzdělání by 
měl podporovat každý, neboť tyto prostředky vložené 
do mladé generace se nám v budoucnu mnohonásob-
ně vrátí.                 Pokračování na str. 4, dále 13 a 16

ZŠ ŠenovMŠ Lapačka

MŠ Lipová
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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

3. 8. – Neoprávněné chytání 
ryb řešili strážníci spolu s rybář-
skou stráží na Volenství. Pro pode-
zření z porušení zákona byli samo-
zvaní rybáři postoupeni k dořešení 
u příslušného správního orgánu. 

9. 8. – Pálením likvidoval balí-
ky nepotřebné slámy muž v části 
Podlesí. Bez pokuty za porušení 
obecně závazné vyhlášky č.1/2017 
se to tentokrát neobešlo. 

11. 8. – Na sledování televiz-
ního programu se nemohli do-
hodnout manželé, kteří ke svému 
vážnému problému potřebovali 
asistenci policistů a strážníků. Al-
koholem posilnění hlavní protago-
nisté tak usilovali nejspíš o nocleh 
ve zdravotnickém zařízení na PZS. 

12. 8. – Vyřizování neshod za 
použití pěstí řešili policisté na ro-
dinné oslavě v restauraci na Pod-
lesí. Nutná byla i asistence lékařů, 
kteří jednu zraněnou osobu odvezli 
k dalšímu ošetření. 

l l l
l I Z S

Hasiči, policie, záchranáři – in-
tegrovaným záchranným systé-
mem se rozumí koordinovaný po-
stup jeho složek při provádění zá-
chranných a likvidačních prací. 

Spolupráce strážníků s míst-
ními hasiči patří mezi nejčastější. 
Jen v tomto měsíci byli hasiči při-
voláni ke třem případům. Tento-
krát se jednalo o odstranění zlo-
mených větví, u kterých hrozil pád 
z koruny stromů nebo již spadlých, 
tvořících překážku. V jednom pří-
padě museli likvidovat bodavý 
hmyz, který se uhnízdil u workou-
tového hřiště. 

Vzájemná potřeba asistence 
všech složek se však nejvíce pro-
jeví u mimořádných událostí, zá-
važných nehod, požárů apod. Přes-
tože strážníci patří v tomto systé-
mu „jen“ mezi ostatní složky, tvoří 
jeho nedílnou součást.

l l l
l Městská policie má zá-

jem na vytvoření bezpečného a 
klidného prostředí pro každého 
obyvatele města a 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

Činnost samosprávy
86. schůze rady města dne 8. 8. 2018 mimo jiné:
– rozhodla o uzavření smlouvy o dílo na akci „Oprava míst-

ních komunikací 2018 v Šenově“ se společností EUROVIA CS, 
a. s., Praha s cenou 2 549 174,90 Kč bez DPH.

87. schůze rady města dne 16. 8. 2018 mimo jiné:
– vzala na vědomí Protokol o inspekci poskytování sociál-

ních služeb ze dne 19. 6. 2018;
– schválila zvýšení prokazatelné ztráty na rok 2018 z důvo-

du úpravy tarifních podmínek v systému MHD Havířov;
– schválila umístění staveb a zřízení věcných břemen na 

pozemcích města;
– schválila rozpočtová opatření č. 21 – 25/2018;
– rozhodla o poskytnutí účelové dotace ve výši 50 000 Kč 

Sportovnímu klubu Šenov, určené na zavlažování travnaté 
plochy fotbalového hřiště v areálu SK Šenov;

– rozhodla o poskytnutí dotace pobočnému spolku PIONÝR, 
z.s. – Pionýrská skupina Šenov na podporu činnosti – „Pří-
městské tábory v Šenově v roce 2018“ ve výši 500 Kč na dítě, 
maximálně částku 15 000 Kč na všechny turnusy.

tajem.
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Komunální odpad 2018
Samostatně přistavované kontejnery (VOK)

ZÁŘÍ: 6. a 7. – V Družstvu x Nová, Těšínská  
(u koš.), Škrbeňská x Okružní

ŘÍJEN: 4. a 5. – Vráclavská x Na Farském,  
U Školky, Na Šimšce

Sběrné místo komunálních odpadů 
ul. Na Sedlácích

Odběr a uložení:
v objemných odpadů z domácností;
v elektra, baterií, monočlánků; 
v EEZ (kompletních spotřebičů a elektrotechniky 

bez rozdílu velikosti); 
v vyřazených kompaktních úsporných svítidel, 

zářivek, výbojek;
v nebezpečných složek komunálních odpadů od 

občanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy 
a obaly znečištěné od barev…);
v separovaných odpadů (sklo, papír, plasty);
v bio / trávy, listí, měkkých částí rostlin;
v oděvů, obuvi a textilu;
v dřeva (palety, nábytek, dřevěné obaly, bedny, 

trámy, desky, prkna, dřevotříska – surová, laminova-
ná 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, 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 – září 2018 – Po, St, Pá: 14.00 – 
17.45 hod.; So: 9.00 – 12.00 hod.

O státním svátku 28. 9. 2018 bude sběrné místo 
uzavřeno.

Údržba zeleně podél komunikací a chodníků
Obracíme se s žádos-

tí na všechny vlastníky 
stromů a keřů (zeleně) 
rostoucích podél komu-
nikací (příp. chodníků), 
nebo již přerůstajících ze 
zahrad, aby provedli jejich 
ořez tam, kde již zasahují 
do průjezdních profilů ko-
munikací (chodníků), do 
rozhledových poměrů ko-
munikací, nebo zakrývají 
dopravní značky. 

Provedením těchto prací přispějete ke zvýšení bez-
pečnosti při provozu na komunikacích i chodnících.

Děkujeme 

Jakou cenu má elektroodpad?
Skoro každý z nás již dnes vnímá jako samozřej-

most recyklaci skla, papíru nebo plastů. Méně zažité 
máme, že stejně tak by tomu mělo být i u elektro-
zařízení, i když toto tvrzení neplatí na sto procent. 
Starou pračku, televizi nebo ledničku bychom se asi 
do popelnice vyhodit nepokoušeli. U velkých elektro-
spotřebičů nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího 
sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných věcí 
denní potřeby, jako jsou úsporné žárovky, fény či 
holicí strojky. Ty se do popelnice před domem ve-
jdou bez nejmenších problémů, tak proč pro ně hle-
dat speciální sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme 
každý den, tak proč si přidělávat práci?

Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, 
řada z nich se nachází na nepřístupných místech, kde by 
jejich těžba byla nejen časově, ale především finančně vel-
mi náročná. Nezbývá, než začít s přírodními zdroji šetřit  
a recyklovat suroviny ze starých elektrospotřebičů. 

Recyklací malých domácích spotřebičů, mobilních tele-
fonů nebo počítačů je možné získat zlato, stříbro, měď a 
další vzácné kovy. O všechny tyto suroviny je na trhu velký 
zájem a firmy, které sbírají právě tento typ elektroodpadu, 
je mohou dobře zpeněžit. Tento elektroodpad má pozitivní 
ekonomickou hodnotu. Neplatí to ale o všech vyřaze-
ných elektrozařízeních. Zpracováním vysloužilých světel-
ných zdrojů nejen že nejde nic vydělat, naopak jejich recy-
klace něco stojí. Neobsahují žádné cenné suroviny, ale zato 
malé množství rtuti, jejíž zpracování je velmi nákladné.  
V tomto případě hovoříme o negativní ekonomické hod-
notě elektroodpadu. 

Díky recyklaci lze využít více než 90 % materiálu  
z úsporných zářivek – plasty na výrobu různých plas-
tových komponentů, kovy pro kovovýrobu, sklo jako 
technický materiál. Vyčištěná rtuť poslouží znovu  
v průmyslové výrobě. 

Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v 
našem městě a nevyhazujte úsporné zářivky do směsného 
odpadu.

V našem městě můžete vysloužilé světelné zdro-
je odevzdat ve sběrném místě (ul. Na Sedlácích, ote-
vírací doba: po, st, pá od 14.00 do 17.45 hod.), nebo je 
lze zanést do malé sběrné nádoby, která je umístěna  
v přízemí budovy Radnice. 

Zpětný odběr světelných zdrojů pro naše město zajišťu-
je kolektivní systém EKOLAMP, který v České republice 
funguje již od roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně 
hradí přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy  
i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetříme finanční pro-
středky, které bychom jinak museli zaplatit za recyklaci 
nebezpečných odpadů. 

Více se o problematice nakládání s nefunkčními zářiv-
kami dočtete na www.ekolamp.cz.

Místní poplatek za odvoz 
odpadů

Upozorňujeme, že splatnost poplatku za komu-
nální odpad pro druhé pololetí (ti co platí pololet-
ně) byla 31. 7. 2018. Včas nezaplacené poplatky 
mohou být navýšeny až na trojnásobek, proto žá-
dáme o rychlou úhradu ty, kteří tak ještě neučinili.

FO / Ing. J. Štixová
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Bilancování – volební období 2014 / 2018

Pokračování na str. 13

Pokračování ze str. 1

Hasičská zbrojniceRadnice

Budovy města bylo nutno zateplit, aby vyhovovaly současným tepelným normám. 
Výměny oken a dveří, stejně jako rekonstrukce střech, byly součástí těchto prací. 



ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 9/2018 – 5

�ivot ve mìstì / MìÚ informuje

Spoleèenská rubrika pro vás
Do ní mù�ete 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.

V měsíci září 2018 oslaví významná životní jubilea  
tito šenovští občané

BAYER ADOLF
FIKÁČKOVÁ CECILIE

GUŇKA LUBOŠ
IHELKOVÁ JARMILA

JAKEŠ RUDOLF
JAVOREK JIŘÍ

KONÍČEK VLADISLAV
KOŠŤÁLOVÁ VLASTA

LAMPARTOVÁ LIBĚNA
MIČULKOVÁ JANA

NOVÁKOVÁ MILENA
PINKAVA LUDVÍK

POLEDNÍKOVÁ BOŽENA
PRZECZEK JAN

RYŠKOVÁ LUDMILA
SPRATKOVÁ JARMILA
ŠEFRÁNKOVÁ ZDEŇKA

TVARDEK VÁCLAV
VAŠKOVÁ MARIE

VÁŇOVÁ ANNA
WIEJOWSKI LUDVÍK
WOLSKI FRANTIŠEK

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
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA
Jan Osovský, Tereza Blažková,  

Adéla Kanichová, Karolína Ryšková,  
Adam Kolísko, Jakub Gašman,  

Amálie Kuncová
K narození děťátka srdečně blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE
Jaroslav Kresta, Jaroslav Sakař,  

Viktor Serwetnicki, Rostislav Vichnar, 
Božena Mynářová, Antonín Dressler

Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou 
soustrast.

T. Klimasová / SO

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 8. 9. 2018 vzpomeneme 2. výročí úmrtí 
pana

Miroslava Křivdy
S láskou vzpomínají manželka,  
děti s rodinami a celá rodina.

Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Chtěli bychom Ti k narozeninám přát,
však nemůžeme víc,

než kytičku se svíčkou na hrob Ti dát.

Dne 5. 9. 2018 vzpomeneme nedožitých  
50. narozenin paní

Jarmily Richtrové
která nás navždy opustila dne 24. 12. 2015.

S láskou vzpomínají maminka Marie a druh René 
s rodinami.

Kdo jste ji znali, vzpomínejte s námi.

Dne 10. 9. 2018 vzpomeneme nedožitých 
75 let mého manžela a našeho tatínka 

pana 

Vítězslava Bělovského
Kdo jste ho znali, věnujte mu s námi tichou 

vzpomínku.

Děkují manželka a děti s rodinami.

Děkujeme rodině, přátelům, známým a všem,  
kteří se přišli rozloučit s mým manželem

Rostislavem Vichnarem
S láskou nezapomeneme

rodina Vichnarova

Pozvání
Zveme občany Šenova na zasedání zastupitelstva 

města, které se bude konat dne 18. září 2018 v zaseda-
cí místnosti Radnice, zahájení v 16.00 hodin.

Z PROGRAMU:
• zpráva komise dopravní
• zpráva komise rozvoje města a investic
• zpráva komise životního prostředí
• zpráva komise kulturní
• zpráva komise sociální a volnočasové
• zpráva komise pro občanské záležitosti 
• projednání nového územního plánu

Bližší informace a další projednávané body bu-
dou zveřejněny na úřední desce a ve vývěsních 
skříňkách města Šenov.
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Šenovský zámek a jeho osud
„Král budiž pochválen! Ať žije 

nový král!“ V souvislosti s tímto 
citátem chce se zvolat: „Léto bu-
diž pochváleno! Ať žije podzim!“ 
Ale pokud jste si na naše povídání 
našli čas i v letošním parném létě, 
tedy si ho jistě najdete i nyní v 
čase nastávajícího podzimu.

Kniha Šenovský zámek a jeho 
osud má 287 stran a my se dnes 
podíváme na stránku s číslem 88, 
kde jeden z autorů, Zdeněk Šebes-
ta, v kapitole nazvané „Zámecké 
muzicírování“ vypráví o hudbě. 

„O hudebním životě na zám-
cích ve Slezsku a též Skrbenských 
v Hošťálkovech a Šenově“ zveřej-
nili v roce 2003 Ladislav Hosko-
vec (dnešní šéfredaktor BOTANY.
cz, rada Přírodovědné společnos-
ti) spolu s Vladimírem Maňasem 
(dnes je Mgr. Vladimír Maňas, 
Ph.D. odborným asistentem Ústa-
vu hudební vědy FF MU) na inter-
netových stránkách www.hudba.
nikde.cz (stránky existují už jen ve 
Webarchivu NK) velmi cenné in-
formace. Jsou shrnuté především v 
článku Ladislava Hoskovce – Hoš-
ťálkovy a Šenov. „Šenovský zámek 
se proměnil ve skutečnou šlechtic-
kou rezidenci a zdejší dvorní život 
začal být stále pestřejší. Jak je pa-
trno, vrchnostenská spojitost hoš-
ťálkovského a šenovského panství 
byla vždy až do této doby jedno-
značná, ať už zde sídlila vrchnost 
protestantská, či katolická, ať už 
se zprávy o zdejším životě objevují 
v matrikách hošťálkovských, či še-
novských. Je nutné korigovat před-
stavu o izolovanosti kulturního 
dění na jednotlivých šlechtických 
sídlech. Osmnáctému století je 
vlastní dynamičnost v navazování 

kontaktů, vzdálenosti přestávají 
hrát závažnější roli. To se projevu-
je propojením i vzdálených oblastí 
jednotnou vrchnostenskou správou 
i výraznějším pohybem osob, včet-
ně hudebníků.“

Zde je nutno si připomenout, že 
Karel František vlastnil hošťálkov-
ské panství od roku 1725 do roku 
1743 společně s bratrem Jiřím 
Leopoldem (Jiří Leopold zemřel 5. 
3. 1743). Karel Traugot Erdman 
byl nejstarším synem Karla Fran-
tiška (* Šenov 8. 9. 1716) a brzy 
byl otcem pověřen postarat se o 
Hošťálkovy. Ty pak také po smr-
ti otce v roce 1768 zdědil, ačkoliv 
jako nejstarší se měl stát pánem 
Šenova. Zřejmě mu Hošťálkovy 
ještě za života Karla Františka 
byly milejší než rodný Šenov, proto 
přenechal Šenov mladšímu bratru 
Otto Amadeovi. Významnou roli v 
tom mohla hrát náklonnost Karla 
Traugota k hudbě a blízkost zám-
ků, v nichž šlechtici podobně jako 

on hudbu ctili a provozovali. Exis-
tovalo také spojení se zámkem bra-
tra v Šenově a hudebníci z Hošťál-
kov putovali tam, když bylo třeba 
zkvalitnit hudební produkce nebo 
při pořádání okázalých akcí hejt-
mana těšínského knížectví. Nicmé-
ně na zámku v Šenově byli hudeb-
níci v řadách sloužících, zatímco v 
Hošťálkovech fungovala regulérní 
kapela. A nebyla to kapela leda-
jaká. Kapelníkem jejím byl v roce 
1762 Josef Puschman, příchozí do 
Hošťálkov z chrámu sv. Václava 
v Olomouci. Nastoupil na místo 
kapelníka a komorníka u barona 
Karla Traugota Erdmana Skrben-
ského z Hříště. Také zámek v Še-
nově zněl hudbou stále častěji. …“

 Také byste rádi četli dále? 
Není problém! Přijďte si knihu 
prohlédnout či zakoupit k nám do 
knihovny na Starou školu. 

Hezké dny Vám přeje  
Simona Slavíková 

Bezplatná přeprava na lince č. 418 (876418)
Od 1. 7. 2018 rozhodnutím rady města Havířov vstoupila v platnost bezplatná přeprava cestujících do 

18 let věku a nad 65 let věku v celém systému MHD města Havířova, včetně přilehlých obcí a měst (Še-
nov, Petřvald, Albrechtice, Horní Bludovice, Horní Suchá, Těrlicko a Stonava), kde je provozována. 

Protože linka 418, která vede i po území Šenova, spadá pod MHD Havířov, týkají se úpravy tarifu  
i našich občanů. Nárok na bezplatnou přepravu je nutno prokázat čipovou kartou ODISKA s nahranou 
bezplatnou roční jízdenkou. Odhadované navýšení prokazatelné ztráty na tržbách dopravce v důsledku 
tarifních změn činí pro Šenov 42 tis. Kč, kterou rada města Šenov schválila uhradit. Jen pro představu 
uvádím celkové letošní náklady města Šenov na krytí prokazatelné ztráty dopravce provozováním linky 
418, které činí 1 017 533 Kč. 

 Ing. Antonín Ševčík, místostarosta
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Volby do Zastupitelstva města Šenov  
konané ve dnech 5. a 6. října 2018

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva města Šenov

Starosta města Šenov dle § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí  
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

oznamuje:

1. Volby do Zastupitelstva města Šenov se uskuteční:
dne 5. října 2018 od 14.00 – 22.00 hodin a
dne 6. října 2018 od 08.00 – 14.00 hodin.

2. Místem konání voleb do Zastupitelstva města Šenov pro okrsky č. 1, 2, 3 a 4 jsou míst-
nosti pro hlasování umístěné v Základní škole Šenov, Radniční náměstí 1040, I. pavilon.

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství 
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním pasem ČR), nebo totožnost  
a státní občanství jiného členského státu Evropské unie (průkazem o povolení k pobytu).

4. Každému voliči budou dodány nejpozději 3 dny přede dnem voleb do zastupitelstev 
obcí hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební míst-
nosti.             Ing. Jan Blažek, starosta



Život ve městě

8 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 9/2018

Informace skupiny ČEZ

SK ŠENOV (SKŠ) – KOPANÁ INFORMUJE
SK ŠENOV – FOTBALOVÝ KLUB POŘÁDÁ

KAŽDÉ ÚTERÝ V ŠENOVĚ NA HŘIŠTI OD 17.00 HODIN

FOTBALOVÝ NÁBOR
Pro kluky i holky od 6 let, zejména pro nové družstvo mladších žáků (ročníky 2006 a 2007).

Kontakt – Milan Ringoš, vedoucí přípravky u9 a mladších žáků
Mobil – 606 361 580; E-mail – milanringos@centrum.cz
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Mezinárodní taneční škola Palas Dance
Máme tady druhou polovinu prázdnin a je tře-

ba pomýšlet na novou sezónu, jak rekreačního, tak 
soutěžního a reprezentačního tance. Minulou sezónu 
jsme ukončili velmi zdárně finálovým umístěním se-
niorů v latinskoamerických i standardních tancích. 
Novou sezónu rozjedeme už 26. 8. na týdenní meziná-
rodní letní taneční škole na Ukrajině ve Lvově.

I v nové sezóně pro vás otevíráme taneční kluby 
a kurzy pro všechny věkové kategorie. Zapisovat se 
můžete do všech kurzů do 14. 9.

Otevřen bude tradičně zájmový klub párového 
tance pro dospělé a mládež, klub sólového a kon-
dičního tance pro dospělé a mládež.

Pro děti od 4 let a mládež otvíráme speciální pří-
pravku disco dance, street dance, hip hop a latinsko-
amerických tanců, určenou k reprezentaci na republi-
kových a mezinárodních soutěžích a koncertech. Speciální kurz etikety stolování si můžete objed-

nat pro kolektivy od 8 do 16 osob. Objednat si můžete 
jakýkoliv kurz pro kolektiv nebo využít také indivi-
duální hodiny.

Pro mládež je otevřen základní kurz tanečních na 
nejvyšší úrovni výuky. Zde se mohou přihlásit kolek-
tivy s počtem minimálně 12 párů. Termín výuky si 
kolektiv určí sám. Těší se na vás kolektiv lektorů.

Předseda Josef Macura
www.tspalas.com, tel.: 702 914 717, fb: Palas dance



Život ve městě
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Šance pro nezaměstnané – projekt „O krok blíž“
Jste v evidenci ÚP déle než 12 měsíců v posled-

ních 2 letech? Potřebujete změnu, ale nejste si jis-
ti, jakým směrem se vydat? Zapojte se do projektu  
„O krok blíž“ a zlepšete své šance na získání za-
městnání.

Pohovory s odborníky a kariérní poradenství vám 
napoví, ve které profesi můžete uspět, posílíte finanč-
ní gramotnost, získáte rozhled formou pracovně-práv-
ního 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, pro-
plácíme 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, při-
hlášení je možné do 30. 9. 2018.

Skauti a skautky Šenov informují
Tábor 11. oddílu Enter

Prázdniny jsou v plném proudu a skauti z 11. od-
dílu Enter si užili jejich prvních čtrnáct dní v přírodě. 
Tábořili nedaleko vesničky Hlubočec, v údolí říčky 
Setiny od 30. června do 14. července. Letos bylo téma 
celotáborové hry Dějiny národa českého. Skauti se 
podívali, jak to vypadalo, když na Moravu přišli Cyril 
a Metoděj, jak kraloval Karel IV. a také, jak se dařilo 
lidem za První republiky. 

Účastníci nebyli vázáni jen na program vedoucích, 
ale dostali prostor i pro svůj vlastní rozvoj. Stavěly se 
různé táborové stavby, tradiční i netradiční (mezi ty 
netradiční patřila například sauna!), probíhaly pro-
gramy zaměřené na skautskou výchovu a přípravu ke 
slibu, což je jedna z nejdůležitějších věcí pro skauty. 
Nejvíce se ovšem klukům líbily noční přepady, kdy 
měli za úkol dostat se nepozorovaně do tábora. 

Tábor si všichni užili, nikdo se vážně nezranil a už 
se těšíme na nový skautský rok.

Za 11. oddíl Enter Jan Štivar – Don

Letní tábor 4. skautského oddílu 
Již tradičně první tři týdny prázdnin trávili čle-

nové 4. skautského oddílu v Beskydech na Čeladné 
– Podolánkách. Uprostřed přírody bez jakéhokoliv 
signálu či dalších vymožeností současné doby jsme 
trávili společně čas a zažívali spoustu krásných chvil. 

Po tuto dobu jsme se ocitli v zemi Narnie, kde do-
posud vládla zlá ledová královna, která zajala také 
Lucii, Zuzanu, Petra a Edmunda a celou zemi pokry-
la mrazivým ledem. 

Našim úkolem bylo osvobodit sourozence, zachrá-
nit celou Narnii a zbavit zemi ledu. Záchrana neby-
la vůbec snadná, ale společně jsme osvobodili Narnii  
i sourozence, pomohl nám i lev Aslan. Za tuto snahu 

a úsilí jsme také byli odměněni. Počasí sice nebylo 
ideální, ale nám to vůbec nevadilo a opravdu jsme si 
to užili, zapálili jsme tři táborové ohně, z nichž jeden 
byl slavnostní slibový oheň, kde nechyběli ani rodiče. 
Jezdili jsme na lanovce, utkali se v různých turna-
jích, hráli hry v lese či na louce, zpívali… prostě toho 
bylo hodně! 

Už nyní se těšíme, až se v září opět všichni sejde-
me a zahájíme společně další skautský rok. 

Za 4. skautský oddíl Mgr. Radmila Sulková – 
Žába 

Tábor ELMANO 2018
Rozpálené prérie, divocí kojoti, Sokatoa, zákeřní 

bandité a nezkrotní mustangové... to všechno a ješ-
tě mnoho dalšího provázelo tábor 2. oddílu ELMA-
NO. Hned na začátku tábora jsme si získali vzácné 
přátelství domorodých indiánů, kteří nám svěřili do 
opatrování vzácný poklad. Hvězdy nám však nepřály. 
Proradní bandité se pokladu zmocnili a uprchli s ním 
neznámo kam. 

Po boku indiánů, kteří nás přijali do svého kmene, 
jsme ze všech sil poklad hledali a nakonec také šťast-
ně vybojovali. Celou tu dobu nám Velký Manitou se-
sílal krásné počasí, kterého jsme si náležitě užili. Kdo 
ví, kam nás stepní vítr zavane příští rok. 

Za 2. oddíl ELMANO Tereza Drozdová – Kori

Schůzky 2. oddílu ELMANO 
Scházíme se každý pátek: Světlušky (dívky od 

předškolního věku do 5. třídy) 15.30 – 17.15 hod.; 
Skautky (dívky od 6. do 9. třídy) 17.30 – 19.20 hod.

Schůzky se konají v prostorách Staré školy v Še-
nově či jejím okolí.

Kontakt: Tereza Drozdová, tel. 739 864 736, e-
-mail: elmano.info@gmail.com
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LATINO FIT DANCE
od 6. září 2018 v DK Horní Datyně

KARIBSKÉ TANCE PRO ŽENY
od 9. října 2018 v ZŠ Šenov

www.tanecvsenove.cz
tel.: 776 180 447

TANEČNÍ  
PRO DOSPĚLÉ

od 8. října 2018 
v restauraci HORAKŮVKA v Šenově

www.tanecvsenove.cz
spolecensketance/zacatecnici/mirnepokrocili/pokrocili

tel.: 776 180 447

Florbal pro děti od 6 do 9 let
Hala Ještěrka – Ostrava-Bartovice

Začínáme 19. září 2018 každou středu  
od 16.30 do 18.00 hod.

Tel. kontakt na trenéra 777 602 792 p. Ficenc.



Inzerce
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Bilancování – volební období 2014 / 2018
Pokračování ze str. 4

Pokračování na str. 16

Rovněž pokračovala výstavba kanalizace s cílem snížit znečištění podzemních vod 
škodlivinami. V okrajových částech města jsme již budovali kanalizaci za své.

Další investice a opravy se týkaly zvýšení bezpečnosti všech účastníků silniční dopravy, 
obnovy zeleně a zlepšení vzhledu města, vytváření nebo zlepšení podmínek pro využití 

volného času.

Herní prvky v Zámeckém parkuWorkoutové hřiště



Inzerce

KOSMETIKA
– nehtová modeláž – trvalá řasy –  

permanentní make-up obočí
Tel. 608 875 354 – Margarita Butorová

Zdravotní středisko Šenov
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PAULI OPTIK
Radniční náměstí 30, Šenov

Měření zraku zdarma, tel. 605 547 870
Optika s tradicí od roku 1990

Děkuji našim šenovským hasičům za odstranění  
obtížného hmyzu na zahradě — Sommerlíková



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
602 520 000

NONSTOP

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

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

l Pokácím strom nebo stromy. Za práci dřevo. 
Tel.: 604 741 415.

l Angličtina – nabízím přípravu maturity, doučo-
vání (otázky, testy …). Mgr. I. Částečková, tel. 736 
150 119.
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Bilancování – volební období 2014 / 2018
Pokračování ze str. 13

Nemalé finanční prostředky šly i do oprav místních komunikací, které byly hrazeny 
městem. 

K Hájence – 438 tis. Kč, V Poli – 445 tis. Kč, 
Spodní – 65 tis. Kč, Ztracená – 358 tis. Kč, Dolní – 
849 tis. Kč, Prostřední – 287 tis. Kč, K Trati – 580 
tis. Kč, Na Kopci – 253 tis. Kč, Škrbeňská – 600 
tis. Kč, Ke Starému mlýnu – 277 tis. Kč, Na Spojce  
a U Mlýna – 964 tis. Kč. Povrchy dalších komunikací 
byly vyspraveny po výstavbě kanalizace. 

Letos na podzim budou ještě opraveny asfalty  
v ul. Za Pomníkem – 231 tis. Kč, Ve Strži – 940 tis. 
Kč, Osadní – 505 tis. Kč, Úzká – 141 tis. Kč, Nad 
Dolinou – 587 tis. Kč, Na Výsluní – 681 tis. Kč. Tato 
zakázka je již vysoutěžena a jsou na ni vyčleněny  
v rozpočtu finance.

Byl také obnoven vozový park a materiální vy-
bavení MěPOSu, hasičů, městské policie i pečo-
vatelské služby. 

Samozřejmosti nejsou zadarmo
Mnoho věcí považujeme jako samozřejmost a neu-

vědomujeme si, že jsou hrazeny z rozpočtu města: 
– víte, že aby k nám zajížděly autobusy, přispívá-

me z rozpočtu města dopravcům přes 3 miliony ko-
run ročně (za každý ujetý kilometr po našem území 
doplácíme přibližně 27 Kč a je jedno zda autobusem 
někdo cestuje či nikoliv), tj. 475 Kč/občan/rok? A to 
většina z nás hromadnou dopravu nevyužívá. 

– víte, že stát financuje školám pouze náklady na 
mzdy učitelů a některé další výdaje? Energie, základ-
ní údržba a provoz škol jsou financovány městem roč-
ně částkou téměř 7 milionů korun.

– víte, že MěPOS mimo jiné udržuje 80 km míst-
ních komunikací, 13 km chodníků, zajišťuje úklid za-

Finanční hospodaření města

stávek, veřejných prostranství i hřbitovů, spravuje 
sportovní areály i veřejné osvětlení?

– víte, že město dotuje každého občana v rámci 
nakládání s odpady částkou přes 300 Kč ročně?

– víte, že město zajišťuje bezpečnost občanů na 
svém katastru prostřednictvím městské police nákla-
dem 5 milionů korun ročně, kdy na tuto službu nedo-
stane od státu ani korunu?

Myslím si, že i přes drobné nedostatky v re-
alizaci některých akcí se toho podařilo v kon-
čícím volebním období hodně. Další akce jsou 
projekčně i finančně připravovány pro následu-
jící období. 

Ing. Jan Blažek, starosta města

Chodník ul. Václavovická

Město v uplynulých letech za-
jišťovalo financování velkých in-
vestičních akcí úvěry, které byly 
sjednány u ČS, a.s. za velmi vý-
hodných podmínek. Získané dota-
ce na uvedené akce jsou používány 
ke splácení úvěrů.

V roce 2014 byla dokončena ka-
nalizace – JIH, úvěr byl předčasně 
(bez sankcí) splacen v roce 2017, 
od roku 2013 byla čerpána půjčka 
SFŽP. Další úvěr je čerpán na fi-
nancování akce Zvýšení kapacity 
ZŠ Šenov, energetických úspor MŠ 

Lipová i Lapačka (v letech 2016 – 
2018).

Nejvýhodnější úvěr město zís-
kalo na předfinancování přístavby 
jídelny ZŠ Šenov – realizace v roce 
2018, i v případě této akce je při-
slíbena dotace.

Výše zůstatku finančních pro-
středků na bankovních účtech 
k 30. 6. 2018 je ovlivněna probíha-
jícími akcemi – výstavba chodníku 
Václavovická, přístavba jídelny ZŠ 
a rekonstrukce MŠ Lapačka, kdy 
úhrada provedených prací proběh-
ne ve 2. pololetí 2018.     

Ing. Hutáková, FO MěÚ


