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Vážení spoluobčané,
v poslední době se množí přípa-

dy, kdy popelnice na směsný od-
pad, papír, plasty nebo bio zůstá-
vají nebo jsou trvale umístěny na 
veřejném prostranství, či přímo na 
cestě nebo na chodníku. 

Procházet nebo projíždět denně 
kolem popelnic, které jsou záměr-
ně umístěny u plotu ze strany po-
zemků města, je neestetické. 

Myslím, že každý, pokud bude 
chtít, najde na svém pozemku zá-
koutí, kde může nádoby umístit. 

Umístěním popelnic na svůj po-
zemek předejdete zcizení nebo po-
škození nádob, manipulaci cizích 
osob s nádobou nebo jejím obsa-
hem. 

Větrem vyvrácené plastové ná-

doby, rozfoukané papíry nebo plas-
ty řeší při každém větším větru 
městská policie. 

Vyzýváme všechny občany, aby 
pouze naplněné odpadové ná-
doby přistavili v den svozu na ob-
vyklé místo ke komunikaci, a ještě 
tentýž den po výklopu uklidili za-
půjčené nádoby ke své nemovitos-
ti. Tato praxe je běžná ve všech 
obcích. Drtivá většina našich do-
mácností s tím nemá problém. 

Ing. Jan Blažek, starosta

Nejenže překážejí údržbě cest 
(zimní, letní), ale bývají překáž-
kou pro jedoucí auta a chodce. Dá 
se tedy objektivně říci, že ohrožu-
jí bezpečnost silničního provozu. 

Napsali jste starostovi
… mnohokrát děkujeme paní doktorce za milý  

a vstřícný přístup nejen k malým pacientům, ale také 
k jejich doprovodu. Oceňujeme systém objednávání 
pacientů, který v tomto náročném období zavedla. 
Velmi si vážíme její profesionality a erudovanosti, se 
kterou přistupuje ke všem problémům svých malých 
pacientů – poděkování je adresováno MUDr. Ma-
rii Kučerové.

… chtěla bych moc pochválit chodníky od kruhové-
ho objezdu i vznikající chodníky směrem na Petřvald. 
Lidé napíší vždy stížnosti, ale málokdo něco pochvá-

lí. Uzavření kruhového objezdu a Těšínské ulice nás 
sice stálo mnoho komplikací a objížděk, ale nově vy-
budované chodníky a osvětlení směrem od Ještěrky 
ke křižovatce jsou perfektní. Trasa směrem na Pet-
řvald byla vždy pro pěší dost nebezpečná i vzhledem 
k chybějícímu osvětlení. Takže vybudování chodníků 
je perfektní věc. 

... již po několikáté se stala nepříjemná situace 
ohrožující život. Po příjezdu vlaku jsme se snažili  
s tříletým chlapečkem přejít koleje. Obcházet na oko-

(pokračování na str. 2)
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Napsali jste starostovi
(pokračování ze str. 1)

lo s malým dítětem a prodloužit si cestu k domovu  
o 3 kilometry je absurdní. Podchod není zpřístupněn, 
stejně tak schodiště vedoucí k podchodu. Jak se tedy 

dostat na druhou stranu? Vlak nejel, mohli jsme jít. 
V polovině přecházení jsme uviděli světlomety vla-
ku. Doufala jsem, že vlak zastaví na zastávce, a my 
máme tudíž více času dojít na druhou stranu. Vlak se 
na nás řítil, dříve ho ze zatáčky vidět nebylo možné, 
a my s manželem tak tak přenesli syna na druhou 
stranu. Vlak nás málem přejel, jelikož pouze projíž-
děl. Taktéž mě zaráží, že město i železnice přehlížejí 
skutečnost několika „smrťáků“ na tomto místě. Na-
posledy jsme s těhotnou kamarádkou přenášely přes 
koleje kočár. Věřím, že vaše vedení je natolik soudné, 
že uzná značný problém a začne ho okamžitě řešit. 
Pokud je nutná petice či smrtelné zranění dítěte ke 
kroku vpřed, zajistím petici – po opakovaných žá-
dostech se v loňském roce podařilo získat od 
železnic souhlas s obnovou kabelu a svítidel  
v „podchodu“ na nádraží. 

… chci se podělit o neskutečný zážitek: Ráno  
14. 1. jsem čekala na autobus na náměstí. Do školy 
šlo malé dítě, které spadlo na přechodě. V tu chvíli 
jely po zledovatělé cestě auta z obou stran a snažily 
se brzdit. Naštěstí byl na přechodě pro chodce i po-
licista, který vběhl do cesty a dítě popadl za kapuci 
a odskočil s ním na druhou stranu. Myslím, že ani 
neviděl auto, které ho míjelo těsně za zády. S ostatní-
mi lidmi na zastávce jsme vše sledovali se zatajeným 
dechem – poděkování patří strážníku Romanu 
Kulhánkovi. 

Originály korespondence jsou uloženy v mé poště.
Ing. Jan Blažek, starosta

Městská policie hlásí
ZÁSAHY – INFORMACE – ZPRAVODAJSTVÍ

Přímé tel. číslo: 604 128 113
PČR Vratimov: 604 127 288
Tísňová linka: 156, 158

E-mail: mpolicie@mesto-senov.cz
Http: www.mesto-senov.cz

6. 1. – Občan oznámil strážníkům, že na ulici Ha-
sičská vytéká voda (foto č. 1) u kanalizační šachtice. 
S největší pravděpodobností půjde opět o prosakující 

podzemní vodu. Věc oznámena příslušnému odboru 
MěÚ Šenov.

7. 1. – Strojvedoucí vlaku informoval strážníky  
o osobě pohybující se v blízkosti železniční tratě. 
Strážníci provedli kontrolu tratě, muže zjistili v části 
Škrbeň, toho poučili a z místa vykázali.

7. 1. – Na ulici U Školky strážníci poskytli první 
pomoc seniorce, kterou její sousedka doma objevila 
ležet na zemi. O dotyčnou se postarali přivolaní zdra-
votníci.

8. 1. – V brzkých ranních hodinách v části Podlesí 
došlo k požáru zděného objektu. Na místě zasahovalo 
několik hasičských jednotek (foto č. 2). Strážníci po 
dobu likvidace požáru usměrňovali silniční provoz. 
Věc šetří Policie ČR.

foto č. 1

(pokračování na str. 3)
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Městská policie hlásí
(pokračování ze str. 2)

foto č. 2

9. 1. – Krátce po dvacáté druhé hodině na ulici 
Václavovická byli strážníci přivoláni k rušení nočního 
klidu. Strážníci uživateli bytu domluvili, ten ihned 
zjednal nápravu a za své jednání se omluvil.

13. 1. – V nočních hodinách v době hustého sně-
žení uvázlo vozidlo zdravotníků na ulici U Zahrádek,  
o vyproštění se postarali přivolaní hasiči (foto č. 3). 

mobilní telefon, který si následující den převzal jeho 
majitel.

18. 1. – Hasiči byli přivoláni k úniku plynu na 
ulici Václavovická, kdy v jednom z bytů byla hasiči 
naměřena nízká koncentrace plynu, z důvodu men-
šího úniku. Hasiči prostory odvětrali a jeho uživatele 
poučili. 

22. 1. – S žádostí o pomoc se na strážníky obrá-
tila žena, která měla obavy o zdraví své známé. Při 
telefonickém hovoru zjistila, že známá doma upad-
la a nemůže vstát, na opakovaná volání nereaguje.  
I když žena nevěděla přesnou adresu, přesto se hlíd-
ce podařilo ji zjistit. Při následné kontrole strážník 
z domu uslyšel volání o pomoc, když se již chystal 
využít svých zákonných oprávnění, tak v tu chvíli se 
na místě objevil její příbuzný, který dům zpřístupnil. 
Zraněná seniorka byla předána do péče přivolaným 
zdravotníkům.

UPOZORNĚNÍ
Pokud zjistíte v místě svého bydliště a jeho oko-

lí pohyb podezřelých osob nebo vozidel, neváhejte  
a ihned volejte hlídku MP Šenov na telefonním čísle 
604 128 113, které upřesněte popis osob, typ vozidla, 
popř. registrační značku. Také nám velmi pomůže, 
pokud se vám podaří vozidlo nebo osoby zaznamenat 
např. mobilním telefonem.

Pro veřejnost je stále uzavřena služebna MP Še-
nov z důvodu zamezení šíření onemocnění COVID-19. 
Občané tak mohou strážníky kontaktovat telefonicky 
na čísle 604 128 113 nebo e-mailem: mpolicie@mesto-
-senov.cz.     M. Kretek, velitel MP

PREVENCE – PES NA VODÍTKU 
Na veřejných prostran-

stvích na území města Šenov 
musí pes být veden na vodít-
ku, tuto povinnost má jeho 
průvodce (např. chovatel psa, 
jeho vlastník, doprovázející 
osoba). Průvodce psa je také 
povinen odstranit psí exkre-
menty svého psa. Plné znění 
Obecně závazné vyhlášky č. 
1/2014 najdete na webu města Šenov: www.mesto- 
senov.cz, odkaz Radnice, Vyhlášky a nařízení.

foto č. 3

15. 1. – Strážnici na ulici Do Dědiny museli do-
mluvit několika mladistvým, kteří sněhovými koule-
mi házeli na jeden z rodinných domů. Dotyční uznali 
své pochybení a omluvili se za své jednání.

15. 1. – Kolem půlnoci na ulici Závodní strážníci 
při kontrolní činnosti nalezli na zasněžené vozovce 

Informace – vyhlášení dotačního programu pro spolky
Rada města Šenov na své 52. schůzi dne 24. 11. 2020 schválila dotační program „Podpora a rozvoj aktivit 
spolků ve městě Šenov na rok 2021“. Podrobnější informace k tomuto programu (kompletní znění dotač-
ního programu, formulář žádosti a formulář vyúčtování dotace) naleznete na webových stránkách města 
Šenov: http://www.mesto-senov.cz/ v sekci Úřední deska, popř. v sekci Aktuality a Poradna občana/Dotace. 
Upozorňujeme, že dle vyhlášeného dotačního programu maximální výše požadované dotace v jednotlivém 
případě (tj. v případě jednoho žadatele) je ve všech třech oblastech vymezena celkem ve výši 50 000 Kč. 

SO / Preinová
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Školství

Co se děje ve školce
I přes tuto těžkou dobu děláme vše pro to, 

aby naše školka fungovala a děti se cítily co nej-
lépe.

Jedeme napříč všemu, co se děje, a i přes 
různá hygienická opatření mohly děti ve školce 
prožít například Mikuláše, dostaly dárečky od 
Ježíška, nebo si užily klauna Hopsalína. 

Snažili jsme se také alespoň trošičku udělat 
radost našim šenovským seniorům, kterým děti 
ve spolupráci s učiteli a rodiči vytvořily vánoční 
přáníčka s andílkem pro štěstí.

V lednu žijeme ve školce především zimními 
sporty a pořádáme si sportovní utkání alespoň  
v rámci třídy. 

Rádi bychom moc poděkovali všem rodičům 
za dobrou spolupráci, za finanční i materiální 
dary a také děkujeme oběma spolkům SRPŠ 
(který je tvořen opět našimi rodiči) za finanční 
podporu, díky které dostaly děti například mi-
kulášské balíčky, nebo vánoční dárky na třídy 

v celkové hodnotě 50 000 Kč na Lipové a cca  
14 000 Kč na Lapačce.

Přejeme všem pěkné dny a hlavně tolik po-
třebné pevné zdraví.       Tým MŠ Šenov :-)

Hokej

Boby

Olympijské hry
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V měsíci únoru 2021 oslaví významná životní jubilea  
tito šenovští občané

BANASINSKI PETR
BECKOVSKÁ MIROSLAVA

BEER JOSEF
BENEŠ FRANTIŠEK

DOČEKALOVÁ DAGMAR
HRADIL ARNOŠT
HŘIVNA JOSEF

JOKIELOVÁ MILOSLAVA
KŘÍSTKOVÁ CECILIA

MAĎOVÁ DAGMAR
MATĚJOVÁ VLASTA

MAZÁČ PETR
NOVOTNÝ VÁCLAV
RAMÍKOVÁ LIBUŠE

ROZBROJOVÁ KATEŘINA
STOLÁRIKOVÁ MÁRIA

SUCHÁNEK PAVEL
ŠÁTKOVÁ JIŘINA
ŠEBESTOVÁ DÁŠA

ŠTEFANKOVÁ MARIE
TVARDEK JOSEF

TYRLÍK IVAN
URBÁŠKOVÁ VLASTA

ZELINA VILÉM
ŽIDKOVÁ JANA

K Vašemu významnému životnímu jubileu  
Vám přejeme hodně zdraví, rodinné pohody 

a spokojenosti.
Poznámka k naší rubrice:

Požadavek na nezveřejnění jména je nutno uplatnit u redakční 
rady (tel. 596 805 931) nebo na ohlašovně  

(tel. 596 805 938, 596 805 941) nejpozději do uzávěrky  
Oběžníku (do 20. dne daného měsíce).

SO / T. Klimasová

Evidence obyvatel
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA

Filip Magerka, Viktor Punko, Tobiáš Kekely, 
Matyáš Kroček, Sofie Skýbová

K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE …
Jan Havlík, Jaroslav Kunderka,  

Eliška Kyšková, František Kroupa,  
Oľga Šteffeková, Jiřina Urbancová,  
Vlasta Gajdošová, Pavel Dolének,  

Josef Dressler, Pavel Žerníček, Jiří Čerkovský, 
Jiří Šebesta, Štefan Šafárik,  

Cecilie Fikáčková, Zdenka Rusnoková,  
Štefan Holka, Jana Rajdusová

Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou 
soustrast.

T. Klimasová / SO

Dne 5. ledna 2021 oslavila krásné  
životní jubileum 90 let paní 

Marie Tělecká
Milá maminko, babičko a prababičko, 
vše nejlepší a především pevné zdraví  

Ti přejí 
dcera a syn s rodinami

Dny plynou jako tiché řeky proud,
jen vzpomínka v srdci trvá a nedá zapomenout.

Dne 29. 1. 2021 uplynulo 5 let,  
co nás opustila naše drahá maminka, 

babička, sestra, paní 

Eva Kišková 
Zároveň dne 1. 2. 2021 uplynulo 6 let, 

co nás opustil náš drahý tatínek, dědeček, 
bratr, pan 

Jan Kiška
S láskou a úctou vzpomínají dcery  

s rodinami.

Děkujeme všem, kteří s námi vzpomínají.

Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut.

Dne 27. 2. 2021 si připomínáme nedožitých 85 let 
pana 

Rudolfa Přibyly 
ze Šenova. 

S láskou vzpomínají 
manželka Alena, děti Pavel, Rudolf a Iva  

s rodinami.

Tvůj hlas se ztratil, Tvůj úsměv vítr vzal a nám jen bolest zanechal…

Dne 11. 2. 2021 uplynulo již 20 let,  
kdy nás navždy opustil pan 

František Kocurek 
a zároveň dne 1. 8. 2020 uplynulo  

90 let od jeho narození.
S láskou vzpomínají dcery Jarmila a Iva  
a synové Rostislav a Libor s rodinami.

Kdo v srdci žije, neumírá.

Dne 2. 2. 2021 uplynulo 20 let,  
kdy nás navždy opustil pan 

Zdeněk Guňka 
a zároveň dne 1. 8. 2020 uplynulo 95 let  

od jeho narození. 
S láskou vzpomínají děti Zdeňka a Luboš s rodinami.

V Jak krásné by bylo k narozeninám Ti přát,
jak těžko je teď u hrobu stát a tiše vzpomínat.

Odešel jsi, jak si to osud přál,
ale v našich srdcích a vzpomínkách zůstáváš dál…

Dne 4. 2. 2021 vzpomeneme nedožité  
65. narozeniny našeho drahého manžela, 

tatínka, dědečka, pana 

Josefa Rochla 
ze Šenova, který náhle před 11 lety odešel od všeho, co měl rád.

S úctou a láskou vzpomínají
manželka Alena, děti Radka a David s rodinami a celá rodina.

Děkujeme všem, kteří spolu s námi vzpomenou.
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Aktuální informace ze sociální oblasti
Důchodové pojištění

Během roku 2020 byl schválen jednorázový pří-
spěvek tzv. „rouškovné“ ve výši 5 000 Kč, který 
byl vyplácen v průběhu prosince 2020. Poživatelé dů-
chodu, kterým nebyla do 30. listopadu 2020 zařízena 
běžná lhůtová výplata (týkalo se zejména rozpracova-
ných nových žádostí o přiznání důchodu, opětovných 
přiznání, obnovy výplaty apod.), obdrží jednorázový 
příspěvek do jednoho měsíce po zařízení/obnově lhů-
tové výplaty. 

Jednorázový příspěvek nepodléhá exekuci a neza-
počítává se jako příjem pro stanovení nároku na soci-
ální dávky. 

Od ledna 2021 došlo ke změně základní a procent-
ní výměry důchodu. Základní výměra se zvýšila  
o 60 Kč na 3 550 Kč. Procentní výměra důchodu 
se navýšila o 7,1 %. 

Životní minimum
Od dubna 2020 se zvýšily částky životního minima 

jednotlivce. Rovněž došlo k navýšení částek životní-
ho minima u osob, které jsou společně posuzovány  
s jinými osobami v tzv. okruhu společně posuzova-
ných osob. 

Částky životního minima v Kč za měsíc

Jednotlivec 3 860 
První osoba v domácnosti 3 550 
Druhá a další osoba, která není  
nezaopatřené dítě 3 200 
Nezaopatřené dítě ve věku  
Do 6 let 1 970 
6 až 15 let 2 420 
15 až 26 let 2 770

Současně se navýšila částka existenčního minima, 
která činí za měsíc 2 490 Kč. Existenční minimum 
nelze použít u nezaopatřeného dítěte, u poživatele 
starobního důchodu, u osoby invalidní ve třetím stup-
ni a u osoby starší 68 let. 

Příspěvek na bydlení
V průběhu roku 2020 došlo ke změně podmínky 

nároku na příspěvek na bydlení. Od 1. července 2020 
má nárok na příspěvek na bydlení vlastník nemo-
vitosti nebo nájemce bytu bez ohledu na to, zda je  
v bytě hlášen k trvalému pobytu. Od ledna 2021 se 
navýšily částky normativních nákladů na bydlení  
v bytech užívaných na základě nájemní smlouvy  
a rovněž pro bydlení v družstevních bytech a bytech 
vlastníků.

Minimální mzda
Od ledna 2021 se zvýšila minimální měsíční mzda 

z částky 14 600 Kč na 15 200 Kč. Pro zaměstnance, 
kteří mají stanovenou týdenní pracovní dobu v délce 
40 hodin. Minimální hodinová mzda vzroste z 87,30 
Kč na 95,50 Kč.

Další informace k sociálním dávkám vám 
může poskytnout sociální pracovnice: 

– Bc. Žaneta Habramová, která má každé prv-
ní pondělí v měsíci na Městském úřadě v Šenově  
v době od 12.30 do 15.00 hodin pravidelné konzul-
tace, případně si můžete sjednat schůzku telefonic-
ky na čísle 734 395 987, e-mailem zhabramova@
ostrava.cz nebo prostřednictvím pracovníků 
městského úřadu.

– Bc. Radmila Svobodová, která má každou tře-
tí středu v měsíci na Městském úřadě v Šenově  
v době od 12.30 do 15.00 hodin pravidelné konzul-
tace, případně si můžete sjednat schůzku telefonic-
ky na čísle 734 692 805, e-mailem rsvobodova@
ostrava.cz nebo prostřednictvím pracovníků 
městského úřadu.

Informace k poskytování pečovatelské služ-
by na území města Šenova včetně sociálního 
poradenství vám poskytne Bc. Eliška Červenko-
vá sociální pracovnice, telefonicky na čísle 596 
805 942, e-mailem ecervenkova@mesto-senov.cz

Činnost samosprávy
55. schůze rady města dne 15. 12. 2020 mj.:

– schválila rozpočtová opatření č. 29 – 37/2020;
– schválila rozpočty na rok 2021 a střednědobé výhle-

dy rozpočtu na r. 2022 – 2023 pro příspěvkové organiza-
ce města;

– schválila po projednání Provozní řád „Sběrný dvůr 
města Šenov“ s účinností od 1. 1. 2021 a Ceník pro „Sběr-
ný dvůr města Šenov“ s účinností od 1. 2. 2021.

56. schůze rady města dne 19. 1. 2021 mj.:
– vzala na vědomí zprávu o činnosti Senior klubu 

Šenov a zprávu o činnosti Komise pro projednávání pře-
stupků za rok 2020;

– vzala na vědomí konečnou výši poskytnutých pro-
středků ze státního rozpočtu pro oblast školství v roce 
2020;

– vzala na vědomí protokol z jednání komise pro hod-
nocení nabídek na akci Projekční práce a výkon autor-
ského dozoru u stavby „Cyklolávka přes I/11 v Šenově“;

– schválila uzavření Smlouvy o užívání sportovní-
ho zařízení Základní školy Šenov (velké a malé hřiště  
s umělým povrchem) a úhradách za užívání;

– schválila Sazebník úhrad za poskytování informací 
dle zákona č. 106/1999 Sb., na účetní období 2021;

– schválila zvýšení nájemného u nájemních vztahů, 
uzavřených na základě nájemních smluv opatřených in-
flační doložkou, o průměrnou roční míru inflace v roce 
2020 ve výši 3,2 %;

– zrušila konání akce Ples města Šenov 2021.

tajem.



Jednoznačně rok 2020 byl tak atypický, že i v pří-
pravě lukostřelců, těch jež měli výkonnostní ambice, 
se to projevilo. Museli na nastálou situaci, kdy spo-
lečnost nechává omezovat nejen sportovní či dokon-
ce přirozenou pohybovou aktivitu, ale i prostý zpěv  
a další kulturní složky, nějakým způsobem zareago-
vat. To samozřejmě lze využít i jako impulsy k moc-
nému zkvalitnění specifické techniky, neboť jakékoliv 
omezení lze chápat jako výzvu k překonání překážky. 
Lukostřelba je pohybová činnost s tradicí desítky ti-
síc let a výrazně individuální, takže vůči kolektivním 
sportům má výhodu v možnosti separace. A právě  
v současnosti šenovská lukostřelecká mládežnická 
základna disponuje s dvěma teenagery, kteří jsou ne-
jen na svou věkovou kategorii pracovití, ale i jsou 

Zhodnocení roku 2020 – lukostřelba SK LAPAČKA

(pokračování na str. 11)

schopni za podpory rodičů i trenéra hledat a nalé-
zat vhodné prostředí pro individuální tréninky. To je  
v dnešní době výjimečné. 

Vizitka talentovaného a v tréninku pracovitého ju-
niora v halové sezóně – Tomáš Klimsza: 

19. ledna 2020 – vytvoření nového českého rekor-
du v halové lukostřelbě (18 m) – 509 bodů

1. a 2. února 2020 – Mistr ČR v halové lukostřelbě 
(Kostelec na Hané)

16. února 2020 – vítěz mezinárodního závodu  
v rakouském Lustenau 

Medailová umístění dalších šenovských mladých 
lukostřelců na halovém Mistrovství ČR v Kostelci na 

OZNÁMENÍ
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)
– VEŘEJNÉHO VODOVODU „DO DĚDINY“ (ul. 

Do Dědiny)
a zajišťující realizaci odvádění odpadních vod od-

běratelům zásobovaných pitnou vodou z vlastní stud-
ny:

– KANALIZACÍ ŠENOV – JIH
– KANALIZACÍ ŠENOV – SEVER
– KANALIZACÍ U ALEJSKÉHO DVORA,
že ve vašem rodinném domě (nebytovém prostoru, 

chatce, bytě) bude proveden odečet stavu vodměru-
(ů) ve dnech 5. a 6. března 2021 (tj. pátek a sobota) 
v době od 8.00 do 16.00 hod. V průběhu této doby je 
nutno vyčkat pracovníka MěPOS, příspěvková orga-
nizace, který je povinen se vám legitimovat firemním 
průkazem. Zpřístupnění je možno zajistit i prostřed-
nictvím sousedů, za jejichž přítomnosti bude odečet 
proveden a tito podepíší odečtený stav měřidel.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ

Správnost odečtu musí být vždy potvrzena pod-
pisem 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 prove-
dení 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 10. března 2021 

(čtvrtletní odečet). Po tomto datu již odečty nebudou 
prováděny a každé neodečtené odběrné místo bude 
považováno za neměřené.

MěPOS, příspěvková organizace – provozovatel vo-
dovodů a kanalizací, se sídlem: Zámecká 27, 739 34 
Šenov, IČ: 005 62 238, DIČ: CZ00562238, zapsaná  
v OR vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle 
Pr, vložka 1087, telefon: 596 887 136, 731 505 249, 
732 202 659, e-mail: mepos@volny.cz

Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,  
využívání a odstraňování komunálních odpadů a místní poplatek za psa
V průběhu měsíce února a března bude všem rozesílána informace o úhradě poplatku za komunální odpad a za psa. Nebudou již posílány složen-

ky. V zaslaných informacích budou veškeré údaje nutné k zaplacení poplatků. Výše těchto poplatků zůstává ve stejné výši jako v loňském roce 2020.

Poplatek za psa 360 Kč/rok, resp. 180 Kč/rok u držitelů psa starších 65 let. Poplatek za komunální odpady 600 Kč/osoba/rok.

Více podrobností viz. OZV č. 4/2020 a OZV č. 1/2020 na webových stránkách města. Upozorňujeme, že splatnost poplatku za psa je 31. 3. 2021 a za 
komunální odpady nově 30. 6. 2021 pro všechny, tj. i pro ty, kteří platili pololetně. 

Poplatek lze uhradit: l hotově nebo nově platební kartou na pokladně MěÚ Šenov; l převodem z účtu poplatníka, nutno uvést variabilní symbol 
poplatníka. Žádáme poplatníky o dodržení splatnosti poplatků.

FO / Ing. J. Štixová

MěÚ informuje

ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 2/2021 – 7



Komunální odpad 2021
Sběrný dvůr města Šenov
ul. Na Sedlácích

Otevírací doba od 5. února 2021 
Úterý, pátek: 14.00 – 17.45 hod.; Středa. 12.00 – 

19.00 hod.; sobota. 9.00 – 12.00 hod. 

Odběr a uložení odpadů komunálních
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 ob-

čanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy  
a obaly znečištěné od barev …);
l jedlé oleje a tuky (uložit vždy do uzavřených 

obalů nejlépe plastových lahví. U olejů a tuků z ku-
chyní není nutné odstranit z přepálených tuků roz-
ptýlené zbytky);
l separovaný odpad (sklo, papír, plasty);
l bio / tráva, listí, měkké části rostlin;
l oděvy, obuv a textil;
l dřevo (odřezky z masivního dřeva, dřevěné oba-

ly, trámy, desky, prkna, OSB deska, překližka (roz-
měr do 2 m x 0,8 m x 0,8 m), nábytkové dřevo (v roz-
loženém stavu, nikoliv celé např. skříně apod.).

Nadále nejsou na sběrném dvoře přijímány 
stavební a demoliční odpady – asfaltová lepen-
ka, izolační materiály, azbest, skelná vata, umakart, 
sádrokarton, záchody, vany, umyvadla, suť smíchaná 
s příměsemi plastu, papíru, dřeva, skla ... a pneu-
matiky.

Novinky na sběrném dvoře
Větve na štěpkování – budou odebírány v roz-

sahu max. 1x za měsíc přívěsný vozík z jednoho čísla 
popisného nebo jednoho pozemku parc. č. v případě, 

že se na tomto pozemku nenachází stavba – rodinný 
dům, rekreační chatka apod. 

Dále je v areálu sběrného dvora umístěn 
kontejner na tabulové sklo a kartonový papír.

Od února 2021 je rovněž k dispozici kontej-
ner na odpady vzniklé ze stavební činnosti v 
rozsahu – cihly, drobný beton bez armování, omítka, 
kachličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky. 

Odpady vzniklé ze stavební činnosti nejsou 
odpady komunální, proto jsou zpoplatněny: 

Ceník Cena (včetně DPH)

12 l (kbelík) 20 Kč 
25 l (pytel) 40 Kč 
400 l (malý vozík do rozměru 1,5 m x  
1,10 m x 0,30 m) 650 Kč 
750 l (větší vozík do rozměru 2,3 m x  
1,30 m x 0,35 m)                                  1200 Kč 

Úhradu za dovezené množství provedete po 
příjezdu do sběrného dvora u obsluhy.

UPOZORNĚNÍ na tiskovou chybu  
ve svozovém kalendáři na měsíc 
ÚNOR 2021 – PLAST a PAPÍR – 
svozová oblast:

Březová, Dlouhá, Do Dědiny, Dolní, K Hájence, 
K Potoku, K Trati, Lesní, Na Výspě, Nad Olšinou, 
Nová, Petřvaldská (od ul. V Družstvu do Petřvaldu), 
Pod Šodkem, Provaznická, Rolní, Smrková, Stará 
cesta, Stará petřvaldská, Strmá, Škrbeňská, Těšín-
ská (levá strana směr Havířov), Topolová, U Gará-
ží, U Mlýna, U Panelárny, U Rybníků, V Družstvu,  
V Poli, V Úvozu, Záblatí.

9. února v úterý svoz plastu (žlutá popelnice)
11. února ve čtvrtek svoz papíru (modrá po-

pelnice)

Očkování proti COVID-19 – registrace
Občané nad 80 let věku se ohledně své objednávky k očkování proti koronaviru mo-

hou obrátit na Krajský úřad Moravskoslezského kraje. 
Od 15. 1. 2021 je k dispozici bezplatná linka 800 720 210. 
Krajská linka 800 720 210 je v provozu každý den, včetně sobot a nedělí, od 08.00 

do 18.00 hodin. Příslušní úředníci volajícím s registrací pomohou nebo je objednají pří-
mo přes telefon.

Dále občané starší 80 let pro registraci mohou využít bezplatnou telefonní linku 
1221. Poté jim bude přidělen termín a místo očkování 1. a 2. dávky vakcíny.

K očkování se lze přihlásit přes centrální rezervační systém https://crs.uzis.cz.
Bc. Eliška Červenková, správní odbor 
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Pieta u Pomníku
Dne 18. prosince se u Pomníku padlých v Šenově konalo malé shromáždění k 100. výročí narození šenovského občana Miloslava Šebesty (1920 – 1944), oběti druhé světové 

války, zastřeleného v událostech Životické tragédie. Za zpěvu hymny, přednesu básně a modlitby kazatele Církve bratrské položila květiny k památníku nejbližší rodina a známí.
Naďa Šebestová



Inzerce
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KAMENOSOCHAŘSTVÍ 
Cienciala se sídlem v Šenově

Nabízí:
l zhotovení nových pomníků 

l zhotovení a opravy písma (zlacení, stříbření, 
barvení)

l doplňky – lampy, vázy
l čištění, broušení teraca
l veškeré kamenické práce

opravy, rekonstrukce dle domluvy

Příjem objednávek:
Hřbitov Šenov – stará obřadní síň každý čtvrtek  

od 16.00 do 17.00 hod. nebo kdykoliv  
po telefonické domluvě na tel. 607 901 738

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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Skauti a skautky Šenov
Pandemická situace na konci roku 2020 nám ne-

umožnila setkat se na tradiční vánoční schůzce. Nej-
větší mozky oddílu však nezahálely a vymyslely ná-
hradní plán. Plán zvaný „Vánoční rozvoz“. A tak se 
jednoho pátečního večera sešla v bezpečném počtu 
hrstka vyvolených, kteří se obětovali k zhotovení ve-
čeře. Nepřímí účastníci mohli průběh „Řízkobraní“ 
(tak říkáme přípravě vánoční večeře) sledovat pro-
střednictvím instagramových stories. Na večer pak 
vyrazila Entrovská dodávka do blízkého okolí a ka-
ždému členovi oddílu dopravila vlastnoručně usma-
žený řízek a víc než dostatečnou porci bramborového 
salátu. Zachovali jsme tím oddílovou tradici a doká-
zali si, že ani takto komplikovaná doba pro nás není 
komplikací.       Za oddíl ENTER Jan Škuta – Lvíčák

„4. oddíl informuje“
Protože čas, který jsme se neviděli, byl příliš dlou-

hý, zkusili jsme se „vidět“ alespoň přes počítač. Osob-
ní kontakt a společné zážitky to v žádném případě 
nenahradí, ale aspoň se vidíme a můžeme si popoví-
dat, sdělit zážitky a zahrát si hry. 

Naše světlušky a vlčata si například zahrály na 
vědce, objevitele nebo výzkumníky a ověřovaly si, zda 

některé informace o našem současném velkém nepří-
teli – koronaviru jsou pravdivé či nikoliv. Při této čin-
nosti bylo zřejmé, že i naše světlušky a vlčata ví, co 
nás nyní ohrožuje a také ví, jak se co nejlépe chovat, 
abychom ochránili sebe i ostatní. 

Zkusili jsme také si koronavirus nakreslit. Podí-
vejte se, jak se nám „koronáč“ povedl! 

Za 4. oddíl Žába 

Zhodnocení roku 2020 – lukostřelba SK LAPAČKA
(pokračování ze str. 7)
Hané: kadetky Nicole Šafářová (stříbrná medaile)  
a Nikol Ježková (bronzová medaile).

V soutěži klubových týmů vybojovalo smíšené 
družstvo v sestavě: Tomáš Klimsza, Petr Kühnel  
a Gabriela Slívová bronzové medaile.

Venkovní Mistrov-
ství ČR v Prostějově 
(8. srpna 2020), které 
se střílí na vzdálenost 
30 m, a tak jako v hale 
jsme se zúčastnili v di-
vizi holý luk:

Tomáš Klimsza zopakoval umístění, a to 3. a 
4. října 2020 – bronzová medaile na Mistrovství ČR  
v terénní lukostřelbě (zámecké zahrady státního 
zámku Kozel poblíž Plzně).       František Hegedüs

kvalifikovaný lukostřelecký trenér

Firma: TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o. a společenství 
kominíků a topenářů
Bude provádět v naší obci revize kotlů na tuhá paliva. Dále pak provádí 
revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva. 

Termín revizí a kontrol se uskuteční v PONDĚLÍ 
dne 8. 2. 2021
– cena za kontrolu a čištění komínu je 350 Kč
– cena za kontrolu a čištění plynového kotle je od 350 Kč
– cena za revizi kotle na tuhá paliva je 800 Kč

Zájemci se mohou objednat telefonicky na telefonním čísle: 608 748 989

TOPENÁŘSKÝ SERVIS s.r.o, Malá Morávka 287, 793 36, IČO: 04346971
Identifikační čísla spolupracujících subjektů: 04346971, 05104815, 02138115, 02695308

Nikol Jež-
ková nyní už 
v kategorii ju-
niorek vybojo-
vala stříbrnou 
medaili a v ka-
tegorii juniorů 
Tomáš Klim-
sza vystřílel 
t e n t o k r á t e  
„jen“ bronzovou 
medaili.



Život ve městě
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Základní škola Šenov informuje
Vážení a milí příznivci školy, rodiče, žáci,

zdravíme vás poprvé v novém roce a přinášíme hrst dobrých zpráv. I v tomto roce je zatím osobní setká-
vání valné části z nás omezené, ale kdo by si myslel, že ve škole proto není živo, mýlil by se! Prvním příspěv-
kem se malinko vrátíme ještě do prosincového dění, ale jak se dočtete dále, ani v lednu nezahálíme a ve škole  
i v družině se pilně zkoumá, tvoří, pracuje a samozřejmě i baví. :-)

Mikulášská sbírka pro Marušku 2020
Tedy lidičky, paráda! Tohle jsem nečekal. Ať už v televizi, rádiu nebo FB, IG, TIK TOKu a podobných plat-

formách vídáte cokoliv, jste to vy, kdo vysílá do celého okolí jednoznačně pozitivní zprávu. Pro Marušku jsme 
letos vybrali 26 678 Kč. A to není málo. Nutno podotknout, že se letos rodiče z Klubu přátel Rorýsi „hecli“  
a sesbírali 4000 Kč. Moc děkujeme za rozšiřování povědomí o dobrých skutcích – je dobrým skutkem dvoj-
násobným. Všem chceme poděkovat za vaši hustodémonsky krutopřísnou štědrost. Bez vás bychom takovou 
radost udělat nemohli. Takže „díky, díky, díky“, kéž se vám to vrátí v podobě dobrých zpráv, zdraví a pohody 
u vás doma!           S maximální vděčností za ZŠ Šenov – Jiří Chrástek

Šesťáci v rámci hudební výchovy vymysleli vlastní text na melodii lidové písně  
Skákal pes

Zkuste si spolu s nimi zazpívat texty, kterými vtipně reagovali na distanční výuku a koronavirovou situa-
ci. 

Viktor (6.A) a Veronika (6.A) rozhodně mají básnické střevo.
Mgr. Martina Kozlová, Mgr. Dagmar Slováková

Přišel k nám z daleka, 
nikdo ho tu nezval,
zavřel nám hranice,
je to pěkný nezmar. 
Jak se máš, co děláš? 
když je ta korona, 
nejsem sám, 

brášku mám, 
hrajeme si doma. 
Distanční výuka 
ta už mě nebaví,
rád bych šel 
do školy mezi kamarády.
Viktor 6.A

Řádí tu korona, 
už jsme zase doma, 
maminka lamentí, 
ach to je pohroma. 
Kašel a horečka, 
jsou hlavní příznaky,
a co nám pomůže? 
Snad jenom zázraky.
Veronika 6.A

Portrét / autoportrét 
Portrétování má velmi bohatou historii od starověku. Portréty byly malovány z různých důvodů, původně 

proto, aby připomínaly zemřelé osobnosti dalším generacím a vytvářely impozantní představy o nich. Později 
byly portréty malovány třeba jako dárky na památku.

Oproti tomu autoportrét je výtvarné dílo, na němž autor vlastnoručně znázorňuje sám sebe. Kreslí nebo 
maluje svou podobu. Existence autoportrétu malíře psychologicky řadila mezi bohatší vrstvu obyvatel, proto-
že pořídit portrét si mohl dovolit pouze šlechtic nebo zámožnější měšťan.

Dominik T. z 9.A nakreslil za použití výtvarného média suchého pastelu portrét prvního českého preziden-
ta Václava Havla. Dorota z 8.C se zaznamenala kresbou olejovým pastelem. Adéla z 8.A vytvořila kolorovaný 
autoportrét pomocí suchého pastelu.          Mgr. Martina Kozlová
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Život ve městě

Základní škola Šenov informuje
Zprávičky z družiny

Děti ze 2. oddělení školní družiny navštívily s paní vychovatelkou Liběnou 8. 1. myslivce, pana Igora No-
ciara. Prohlédly si trofeje, poznávaly jednotlivá zvířata a rostliny, připravovaly krmení pro lovecké psy a pak 
společně v lese vysypaly zvířátkům seno do krmelce a krmení, které na podzim poctivě sbíraly. Děkujeme.

Liběna Čížová

Bojíte se chemie? Naše družinkové děti ne. Ve středu 20. 1. za námi přišel pan Bc. Martin Vala a společně 
s dětmi kouzlil s chemickými látkami. Prohloubily si znalosti o neživé přírodě, získaly spoustu nových infor-
mací a těší se na další setkání.                 Silvie Valová, vedoucí ŠD

Facebook města Šenov má za sebou rok provozu
Město Šenov loni v lednu roz-

jelo testovací provoz svého oficiál-
ního facebookového profilu, který 
je možné najít na adrese https://
www.facebook.com/mestosenov. 

K 3. lednu 2021 měl facebooko-
vý profil Města Šenov 859 sledují-
cích fanoušků. 

Během roku provozu proká-
zal tento komunikační kanál svou 
opodstatněnost nejen jako kanál 
pro zveřejňování aktualit z města, 
ale především během první vlny 
koronaviru. 

Fanoušky facebooku města tvo-
ří z 69 % ženy. 

Věkové rozložení uživatelů se 
pohybuje od teenagerů po seniory, 
avšak nejsilněji jsou zde zastoupe-
ni fanoušci ve věku 25 až 34 let 
(33 %) a ve věku 35 – 44 let (30 %). 

Rekordní dosah měl jeden z pří-
spěvků během první vlny korona-
viru, který oslovil 14 237 lidí (po-
čet uživatelů, kterým se ve face-
booku příspěvek zobrazil) z nichž  
2 512 o příspěvek projevilo detail-
nější zájem.

Facebook je nyní považován za 
důležitý komunikační prostředek 
především směrem k mladší gene-
raci. 

Mezi fanoušky jsou navíc v řadě 
případů lidé žijící v různých měs-
tech České republiky i v zahraničí, 
pro něž se profil stává prostřed-
kem kontaktu s rodným městem a 
krajem.

Občané, kteří nemají facebook, 
mají možnost si zaregistrovat svůj 
e-mail na webových stránkách 
města a aktuality mu budou zasí-
lány automaticky e-mailem. 

Registrační formulář se nachází 
na stránkách města www.mesto-
-senov.cz pod aktualitami.

Ing. Tomáš Holuša, 
místostarosta
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Život ve městě

Knihovna  
& Šenovské muzeum

Všem čtenářům naší 
knihovny a návštěvní-
kům muzea dáváme na 
vědomí, že dle Nařízení 
vlády je Šenovské muze-
um nadále pro veřejnost 
uzavřeno, provoz knihov-
ny je omezen na výdejové 
okénko.

Uživatelům, kteří ne-
chtějí, nebo nemohou 
knihovnu osobně navští-
vit, nabízíme bezplatné 
výpůjčky e-knih (podmín-
kou je zaplacený regis-
trační poplatek na rok 
2021) a možnost vrácení 
půjčených knih do nově 
zřízené „KNIHOKRA-
BICE“, která je funkční 
od úterý 26. ledna 2021.  
Také vyzýváme všechny 
čtenáře, kteří mají doma 
nevrácené knihy už velmi 
dlouhou dobu, že jejich 
vrácení mohou bezúplat-
ně vyřídit vložením knih 
do nové „KNIHOKRA-
BICE“ – pracovnice pak 
načtením čarového kódu 
provede vrácení knih.  
Nejpozději tak mohou 

učinit do konce měsíce března 2021, později jim bude 
naúčtována upomínka za nedodržení výpůjční lhůty. 
Vkládání knih do „KNIHOKRABICE“ je možno učinit 
v kteroukoliv denní dobu a také o víkendu. Děkujeme 
za pochopení a těšíme se na vaši návštěvu. 

Za celý kolektiv Simona Slavíková, ředitelka

ZUŠ Šenov informuje
Těšíme se, až se epidemiologická situace uklidní,  

a pak vás pozveme do naší školy na veřejná vystou-
pení. Zásah vyšší moci momentálně nemůžeme ovliv-
nit, ale pilně pracujeme.

Připravujeme Klavírní přehlídku 4. ročníků, Kon-
cert nejlepších žáků a také oblíbená dostaveníčka 
v Zámeckém parku flétnové a houslové třídy.

Vlasta Urbášková, ředitelka školy

Vít Peichl – Západ slunce – 18 let

Barbora Ožanová – Oko draka – 16 let

Ztráty a nálezy
Aktuální stav nalezených věcí najdete vždy  

na našich webových stránkách města Šenov www.
mesto-senov.cz/obcan/ztraty-a-nalezy,  

případně tel.: 596 805 930.
SO/Sommerlíková

Dne 23. 2. 2021 v 16.00 hodin se v zasedací 
místnosti Radnice koná

16. zasedání zastupitelstva města
PROGRAM:

Zpráva komise pro projednávání přestupků
Vyhodnocení strategie rozvoje města
Kontrola plnění uložených úkolů
Zpráva o činnosti rady města
Rozpočtové opatření
Organizační záležitosti

Zveme všechny občany a členy zastupitelstva města! 

Ing. Jan Blažek, starosta

Upozornění
Uzávěrka příspěvků do březnového a všech dalších 

Oběžníků bude již k 20. dni daného měsíce. 




