
Naše město na  rozdíl od  okolních 
velkých měst se nevylidňuje, naopak 
lidé si zde kupují pozemky, staví si 
nové rodinné domky nebo se stěhují 
do stávajících nemovitostí. V loňském 
roce se u nás kolaudovalo 28 nových 
domků, takže už máme přiděleno 
2041 popisných čísel. Počet trvale hlá-
šených osob stoupl na 6475. 

V roce 2020 se našim spoluobčanům 
narodilo 60 dětí. Bohužel, rekordní 
je počet úmrtí – 91 osob. Tak vysoký 
počet úmrtí nebyl zaznamenán naší 
matrikou od  konce 2 světové války. 
Věková kategorie do  18 let čítá 1235 
osob, osob starších 60 let máme 1691. 
V Šenově žije o 40 více žen než mužů. 
Průměrný věk žen je 43,7 a u mužů 41 
roků.

I život u nás poznamenává pandemie 
covidu. K 10. 12. 2020 byla tato nemoc 
testy prokázána u  320 osob, ke  dni 
17. 2. 2021 se touto nemocí od  za-

čátku pandemie nakazilo 769 našich 
občanů. Ta čísla nakažených šla v po-
sledních měsících i  v  Šenově strmě 
nahoru. Proto si hlídejme hygienu, 

vyhýbejme se nepotřebným kontak-
tům. Buďme nadále ohleduplní, opa-
trní a respektujme názory jiných. 

Ing. Jan Blažek, starosta

Trocha statistiky

Vybíráme z obsahu:

Odpad 2021          str. 5

Školní zápis          str. 9

Měření rychlosti   str. 12
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INFORMACE – ZPRAVODAJSTVÍ

Městská policie hlásí 

MP Šenov:                       604 128 113

Policie ČR:       604 127 288 

Tísňová linka:         156, 158

E-mail:                              mpolicie@mesto-senov.cz  

Http:               www.mesto-senov.cz

6. 2.

Řidič autobusu při jízdě upozornil cestují-
cího, aby si řádně zakryl obličej rouškou. 
Jelikož jeho pokynů nedbal, byl řidič nucen 
zastavit na zastávce v Šenově a přivolat po-
licii. Přitom k  tomu vůbec nemuselo dojít, 
kdyby dotyčný dbal na lepší zakrytí obličeje 
ochranným prostředkem dýchacích cest.

 

7. 2.

Strážníci na ulici Frýdecká zjistili chybějící 
dopravní značku č. A 7a, která řidiče upozor-
ňovala na nerovnosti ve vozovce. V  tomto 
období jsou takto řidiči upozorňování silni-
čáři na hrboly, výtluky a díry. Dopravní znač-
ku, kterou strážníci nalezli odhozenou za 
zábradlím, umístili zpět na původní místo.

9. 2.

V  části Škrbeň se v jednom z  rodinných 
domů návštěvě nechtělo opustit dům. Maji-
telé si na pomoc přivolali strážníky, kteří do-
tyčnou osobu poučili a ta se poté odebrala 
zpět do místa svého bydliště.

9. 2.

Jeden ze zákazníků prodejny potravin na 
Radničním náměstí zapomněl vrátit nákup-
ní vozík, který si vypůjčil k naložení nákupu 
do svého auta. Strážníci zapomenutý vozík 
vrátili zpět do prodejny.

12.  2.

Na ulici U Školky došlo k  havárii na vodo-
vodním potrubí , o nápravu se postarali při-
volaní pracovníci poruchové služby SmVaK.

20. 2.

Na základě oznámení strážníci provedli 
kontrolu chodníku na ulici Frýdecká a ná-
sledně provizorně označili poškozený kryt 
kanálu. Věc oznámena příslušnému odboru 
MěÚ Šenov.

UPOZORNĚNÍ
Pokud zjistíte v místě svého bydliště 

a jeho okolí pohyb podezřelých osob 

nebo vozidel, neváhejte a ihned vo-

lejte hlídku MP Šenov na telefonním 

čísle 604 128 113, které upřesněte po-

pis osob, typ vozidla, popř. registrační 

značku. 

Také nám velmi pomůže, pokud se 

Vám podaří vozidlo nebo osoby zazna-

menat např. mobilním telefonem.

M.Kretek, velitel MP

20. 2.

Na strážníky a policii se obrátil vlastník uží-
vaných prostor v  části Volenství, kterému 
přišlo oznámení o narušení. Strážníci spolu 
s policisty za účasti jejich psovoda se psem 
provedli kontrolu tohoto rozsáhlého ob-
jektu, kdy bylo zjištěno vloupání do těchto 
prostor. Věc šetří Policie ČR. 

21. 2.

Také na místních komunikacích se v  tomto 
období tvoří výtluky, jako na ulici Na Hráz-
kách. Věc oznámena příslušnému odboru 
MěÚ Šenov.

Poděkování 
Grafika a  tisk šenovského periodika 

„Oběžník města Šenov“ byly desítky let 

spojeny s místní tiskárnou Harok. Vzhle-

dem k omezování provozu zdejší tiskár-

ny město vyhlásilo soutěž, do které za-

slalo své nabídky celkem 12 tiskařských 

firem. Vydání tohoto čísla již připravila 

firma Jesenické nakladatelství JENA, 

která předložila nejvýhodnější nabídku. 

Redakční rada děkuje touto cestou panu 

Harokovi, grafikovi panu Vaněčkovi 

a všem zaměstnancům tiskárny za dlou-

hodobou velmi dobrou spolupráci při 

přípravě a tisku našeho Oběžníku.
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S hlubokým zármutkem oznamujeme,
že nás dne 3. 2. 2021 navždy opustil

náš milovaný manžel, tatínek, dědeček, bratr,
švagr, strýc, kamarád a soused

pan Zdeněk Kožušník.
Kdo jste ho znali, uctěte ho tichou vzpomínkou.

Společenská rubrika

Nejmladší občánci města
Martin Mrva

Natálie Hefková

Nela Plachetková

Štěpán Štefko

Rozloučili jsme se …
Jarmila Štefčáková

Peter Kružliak

Božena Janečková

Jindřiška Rutová

František Revenda

Ludmila Selingerová

Zdeněk Kožušník

Jaroslav Přeček

Karel Pieczka

Irena Kozáková

Miloš Paďourek

Irena Kočišková

Lenka Cyblová

Václav Tvardek

Miroslav Luzar

Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast.

Taťána Klimasová/SO

V měsíci březnu 2021 oslaví významná 
životní jubilea tito šenovští občané:
BEDNÁREK VLASTIMIL

BENÝŠEK ZDENĚK

BRENKUS FRANTIŠEK

BUNDIL PAVEL

BUROŇOVÁ RŮŽENA

DUHÁČEK LADISLAV

GAJDOŠOVÁ JANA

HALEŠ LIBOR

HERMANOVÁ LIBUŠE

HILBERT BORIS

HRICOVÁ MARGITA

JEŘÁBEK VLASTIMIL

KLIMSZA JOSEF

KOLÁŘOVÁ MARIE

KOŁORZ ZBYHNĚV

KOTULA PETR

KOZLOVÁ PAVLA

KRESTOVÁ BOŽENA

KROČKOVÁ RŮŽENA

KRONENBERG PETR

K Vašemu významnému životnímu jubileu Vám přeje-

me 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/Taťána Klimasová

PAVLACKÝ LADISLAV

PŘEČEK JAN

RUSINKOVÁ JULIA

SLÍVA JAROSLAV

SLÍVA MILAN

SUCHÁNKOVÁ JAROMÍRA

ŠEBESTA FRANTIŠEK

ŠPAŇHEL RADIM

ŠPETÍK LUMÍR

ŠPETÍKOVÁ KARLA

TĚŽKÝ KAREL

TOMISOVÁ ALENA

UŘINOVSKÁ JÚLIA

VOJTEK MARTIN

WENCEL ZBYŠEK

WLOSOKOVÁ ALENA

ZAJÍCOVÁ LENKA

ZELENKA STANISLAV

ZYCHOVÁ VĚRA

Vše má svou chvíli, každá věc pod nebem má 
svůj čas. Je čas rodit se a čas umírat.

                                                                           .....Bible
Dne 25. února by oslavil 40. narozeniny náš 

syn Jirka Kučera,
který nás před 2 lety nečekaně opustil.

Stopy Tvé práce dodnes potkáváme na každém 
kroku. Děkujeme za Tvůj život. 

Zároveň v dubnu vzpomeneme již 23. výročí úmrtí jeho sestry 

Jany Kučerové.
Každý z nás má v nebi někoho, komu by chtěl poděkovat za to, že 

byl a říct mu ,,moc mi chybíš“!
S láskou vzpomínají rodiče a sourozenci s rodinami

Lásku měl na rtech,
dobrotu v srdci, 

poctivost ve své duši.

V hlubokém zármutku oznamujeme všem
 příbuzným, přátelům a známým,

že nás dne 10. února 2021 opustil po krátké, 
těžké nemoci

ve věku 78 let náš milovaný 
manžel, tatínek, dědeček a pradědeček

pan Karel Pieczka.
Navždy budeš v našich srdcích …

Dne 28. 3. 2021 uplyne 20 let,
kdy nás opustil

pan Rudolf Benko.
Vzpomínají manželka Božena,

dcery Alena, Kateřina a syn Rudolf
s rodinami.

Co osud vzal, to nevrací, i když nám srdce 
krvácí. Ta rána stále bolí, 

zapomenout nám nedovolí. 
Dne 5. 3. 2021 uplyne 10 let,  

co nás navždy opustil pan Jiří Adamus. 
Kdo jste ho znali, zavzpomínejte s námi. 

S láskou vzpomínají manželka 
a dcery s rodinami

Rozárie Jurová

Nicolle Blachurová

Vojtěch Coufal

Ella Chamrádová

K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

Společenská rubrika pro vás
Do ní můžete přinášet blahopřání, poděkování,

oznámení nebo vzpomínku na své blízké.
Pro velikost rámečku 8,5 x 3 cm jsou stanoveny ceny:

1 foto + text 150 Kč, 2 fota s textem 180 Kč,
pouze text bez fota 100 Kč.

Uzávěrka příspěvku je stejná jako pro inzerci 
na správním odboru – podatelna.
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57. schůze rady města dne 09.02.2021 m.j.:

 Činnost samosprávy

zpracovanou podle § 18 zákona 
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 
k informacím

 schválila rozpočtové opatření č. 1/2021

 vyjádřila nesouhlas s  návrhem České 
pošty, s.p., na zrušení sobotního provo-
zu České pošty, s.p., pobočka Šenov

tajem.

Upozorňujeme občany, že od 

1. 3. 2021 bude Česká pošta s.p. - 

pobočka Šenov otevřena v soboty 

pouze od 8:00 – 10:00 hod.

Veřejná výzva
Tajemnice Městského úřadu Šenov zveřejňuje veřejnou výzvu na  obsazení pra-
covního místa v rámci Městského úřadu Šenov:

úředník na úseku místního hospodářství a dopravy

Zařazení: Městský úřad Šenov, odbor investic, MH a dopravy, úsek 
MH a dopravy, úředník

Místo výkonu práce: Město Šenov - Městský úřad Šenov, Radniční náměstí 300, 
Šenov

Platové zařazení: 9. platová třída (dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o pla-
tových poměrech zaměstnanců ve  veřejných službách 
a správě, v platném znění), možnost postupného přiznání 
osobního příplatku

Pracovní poměr: na dobu neurčitou se zkušební dobou

Nástup: 01.04.2021, případně dle dohody v pozdějším termínu

Bližší informace na úřední desce městského úřadu a www.mesto-senov.cz

Ztráty a nálezy
Aktuální stav nalezených věcí najdete vždy na našich webových stránkách města Še-
nov www.mesto-senov.cz/obcan/ztraty-a-nalezy/, případně tel.: 596 805 930.

SO/Sommerlíková

Obnova aleje
Škrbeňská

V  průběhu měsíce března bude dochá-
zet ke kácení části aleje na ul. Škrbeňská, 
z tohoto důvodu žádáme občany Šeno-
va o dodržování bezpečnosti při pohybu 
na komunikaci. Rovněž Vás touto cestou 
informujeme o možném omezení při do-
pravě. 

Dbejte pokynů pracovníků řídících do-
pravu.

Děkujeme za pochopení

Kalendář města Šenov pro rok 2022
Tak už máme zase březen, a to je měsíc, kdy každoročně vyhlašujeme téma pro ka-

lendář na následující rok. Tentokrát jsme vybrali „Proměny Šenova“. Občané mohou za-
sílat dvojice fotografií, které zobrazují různou činnost nebo místo v časovém odstupu.

 Fotografie, prosím, zasílejte (ve formátu JPG) elektronicky na adresu: isommerliko-
va@mesto-senov.cz. U fotografií uveďte, co znázorňují. Konečný termín uzávěrky zasílá-
ní fotografií je do 31. 8. 2021. Těšíme se na to, čím nás překvapíte …

      SO/Sommerlíková

 vzala na vědomí protokol z jednání ko-
mise pro hodnocení nabídek na akci 
„Projekční práce a výkon autorského 
dozoru u stavby Cyklolávka přes I/11 
v Šenově“

 rozhodla udělit výjimku z vnitřní směr-
nice č. 1/2019 pro zadání veřejné za-
kázky malého rozsahu „Projekční práce 
a výkon autorského dozoru u stavby 

Cyklolávka přes I/11 v Šenově“ z důvo-
du, že i přes opakovaně zveřejněnou 
výzvu pro podání nabídky nepodal na-
bídku žádný uchazeč

 vzala na vědomí zprávu a závěr kont-
roly použití poskytnutých dotací za rok 
2020

 schválila Výroční zprávu za rok 2020 
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Komunální odpad 2021
Sběrný dvůr města Šenov, ul. Na Sedlácích

Otevírací doba od 5. 2. do 19. 12. 2021

Úterý, pátek:   14:00 – 17:45 hod.

Středa:   12:00 – 19:00 hod. 

Sobota:   09:00 – 12:00 hod. 

odběr a uložení odpadů komunálních:

 objemné odpady z domácností,

 elektro, baterie, monočlánky, 

 EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika bez rozdílu velikosti), 

 vyřazená kompaktní úsporná svítidla, zářivky, výbojky,

 nebezpečné složky komunálních odpadů od občanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy a obaly znečištěné od 
barev, …),

 jedlé oleje a tuky (uložit vždy do uzavřených obalů nejlépe plastových lahví. U olejů a tuků z kuchyní není nutné odstranit 
z přepálených tuků rozptýlené zbytky).

 separovaný odpad (sklo, papír, plasty),

 bio/tráva, listí, měkké části rostlin, 

 oděvy, obuv a textil

 dřevo (odřezky z masivního dřeva, dřevěné obaly, trámy, desky, prkna, OSB deska, překližka (rozměr do 2m x 0,8m x 0,8m), 
nábytkové dřevo (v rozloženém stavu, nikoli celé např. skříně apod.),

 větve na štěpkování – jsou odebírány v rozsahu max. 1 x 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.

Odpady vzniklé ze stavební činnosti - 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 1,5m x 1,10m x 0,30m) 650 Kč

750 l (větší vozík do rozměru 2,3m x 1,30m x 0,35m) 1200 Kč

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

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

Od 1.  1.  2021 je účinná Obecně závazná vyhláška města Šenov č. 3/2020 o stanovení systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území města Šenov. 
V souladu s touto vyhláškou již nebudou po městě přistavovány 
kontejnery na objemný odpad, jak tomu bylo v minulosti. Tento 
odpad je možné odložit ve sběrném dvoře, kde lze zajistit jeho 
správné dotřídění.

V období velikonočních svátků 2. 4. 2021 (Velký pátek) bude svoz 
komunálních odpadů ve městě probíhat podle běžného harmonogra-
mu bez omezení. 

V  sudém týdnu, který začíná 5. 4. 2021 (Velikonoční pondělí) bude 
svoz komunálních odpadů (zelené nebo plechové nádoby) oproti 
běžnému harmonogramu o jeden den posunut. (svoz z 5. 4. bude 
realizován 6. 4., svoz ze 6. 4. bude realizován 7. 4. a svoz z 9. 4. bude 
realizován 10. 4. 2021).
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 Podle zákona č. 332/2020 Sb., o sčítání lidu, domů 
a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., 
o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, 
(dále jen „zákon“) bude na celém území České republi-
ky přistoupeno ke sčítání lidu, domů a bytů (dále jen 
„sčítání“).

 Rozhodným okamžikem sčítání je půlnoc z pátku 
26. března 2021 na sobotu 27. března 2021. Fyzická 
osoba podléhající sčítání je povinna poskytnout zákonem 
požadované údaje. Sčítání je primárně navrženo jako 
online, tedy bez nutnosti kontaktu s dalšími osobami.

Sčítání podléhá:
a) každá fyzická osoba, která má v rozhodný okamžik 

na území České republiky trvalý pobyt nebo přechod-
ný pobyt nad 90 dnů, nebo které byl na území České 
republiky udělen azyl, doplňková ochrana nebo do-
časná ochrana,

b) každá další fyzická osoba, která je na území České 
republiky v rozhodný okamžik přítomna,

c) každý dům (i neobydlený) a každý byt (i neobydlený).

 Povinnost sečíst se se nevztahuje pouze na cizince, 
kteří jsou v  České republice na dobu kratší než 90  dnů 
(například turisté), a  na cizince požívající diplomatické 
výsady a imunity.

 Sčítání organizuje, řídí, koordinuje a jeho přípravu, pro-
vedení, zpracování a zveřejnění výsledků zabezpečuje 
Český statistický úřad (dále jen „Úřad“). Úřad pro potřeby 
sčítání přebírá údaje z informačních systémů veřejné správy 
podle paragrafu 7 zákona. Na přípravě a provedení 
sčítání Úřad spolupracuje s dodavatelem terénních prací 
a ústředními správními úřady uvedenými v zákoně.

 Obecní úřad zveřejní způsobem v místě obvyklým nej-
později 14 kalendářních dnů před rozhodným okamžikem 
tento dokument, seznam standardních sčítacích obvodů 
v obci včetně jejich vymezení a jména, příjmení a čísla 
průkazů sčítacích komisařů, kteří budou v jednotlivých 
sčítacích obvodech sčítání zajišťovat, včetně telefonního 
spojení na bezplatnou informační linku sčítání a oficiální 
internetové adresy sčítání.

 Sčítání osob se provede poskytnutím údajů jejich zá-
pisem do sčítacího formuláře povinnou osobou. Tou je 
každá plně svéprávná fyzická osoba podléhající sčítání. 
Za fyzickou osobu, která není plně svéprávná, poskytne 
údaje její zákonný zástupce nebo opatrovník, případně 

jiná osoba oprávněná za ni jednat podle občanského 
zákoníku. Sčítání lidu, domů a bytů se provádí vyplněním 
sčítacího formuláře pro domácnost. Údaje o domu a bytu 
poskytne jeho uživatel, v případě neobydleného bytu vlast-
ník domu nebo správce.

 Povinná osoba poskytne údaje jejich zápisem do sčíta- 
cího formuláře buď v elektronické podobě při online sčítání 
od 27. března 2021 do 9. dubna 2021, nebo následně 
při terénním došetření.

 Terénní došetření provádějí v jednotlivých sčítacích obvo- 
dech sčítací komisaři jmenovaní podle zákona. Sčítací 
komisař se při výkonu své funkce prokazuje průkazem 
sčítacího komisaře, případně na požádání povinné osoby 
též svým občanským průkazem nebo cestovním dokladem.

 Při terénním došetření sčítací komisař předá členu 
domácnosti, osobě žijící mimo domácnost, popřípadě 
vlastníku zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
sčítací formulář v listinné podobě v předem oznámeném 
termínu nejpozději do 26. dubna 2021. Úřad je podle 
zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Člen domácnosti, osoba žijící mimo domácnost nebo 
vlastník zařízení, které netvoří samostatný sčítací obvod, 
odevzdá vyplněný sčítací formulář v odpovědní obálce 
na poště nebo jej vhozením do poštovní schránky odešle 
zdarma na adresu P. O. Boxu sčítání, nebo jej doručí 
na kontaktní místo sčítání, nejpozději do 11. května 2021. 
Úřad je podle zákona oprávněn lhůtu prodloužit.

 Údaje zjištěné při sčítání jsou chráněny zákonem, 
nařízením o evropské statistice, GDPR a dalšími právními 
předpisy. Tyto údaje nesmějí být použity pro jiné než sta-
tistické účely. Sčítací komisaři, stejně jako všechny osoby, 
které se v souvislosti se zpracováním výsledků seznámí 
s individuálními nebo osobními údaji, jsou povinni o nich 
zachovat mlčenlivost. Povinnost mlčenlivosti je časově 
neomezená.

 Český statistický úřad žádá všechny občany, aby 
odpovědným vyplněním sčítacích formulářů přispěli 
k úspěšnému provedení sčítání.

Ing. Marek Rojíček, Ph.D.
předseda Českého statistického úřadu

OZNÁMENÍ

Českého statistického úřadu ze dne 9. 2. 2021

O KONÁNÍ SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ 

V ROCE 2021 V ČESKÉ REPUBLICE

www.scitani.cz

Sčítání lidu 2021
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Průběh sčítání 

Sčítání 2021 začíná rozhodným okamžikem 
o půlnoci z 26. na 27. 3. 2021. Do 9. 4. 2021 
má každý možnost sečíst se online prostřed- 
nictvím elektronického formuláře na webu 
www.scitani.cz nebo v  mobilní aplikaci. Kdo 
se nesečte online, má zákonnou povinnost 
od 17. 4. do 11. 5. 2021 vyplnit a odevzdat 
listinný formulář. Jeho distribuci zajišťují sčítací 
komisaři. 

Vzhledem k  současné epidemické situaci při-
pravil ČSÚ v  součinnosti s  Českou poštou 
a hlavní hygieničkou České republiky distribuci 
a  sběr listinných formulářů, při kterých dojde 
k  výraznému omezení fyzických kontaktů mezi 
sčítacími komisaři a  obyvatelstvem. Distribuce 
formulářů do domácností bude probíhat podob-
ně, jako nyní probíhá doručování doporučených 
poštovních zásilek, při dodržování přísných hygie- 
nických pravidel (ochranné pomůcky, dezinfek-
ce, fyzický kontakt primárně venku, minimalizace 
doby kontaktu). Z tohoto důvodu nebudou sčíta-
cí komisaři pomáhat s  vyplňováním formulářů. 
V případě potřeby se však můžete obrátit na info-
linku 840 30 40 50. Vyplněné formuláře bude 
možné odeslat v  předtištěné obálce prostřed- 
nictvím schránek České pošty nebo odevzdat 
na cca 800 kontaktních místech České pošty 
(vybrané pobočky). Odeslání bude zdarma. 
Kontaktní místa budou provozována za zvýše-
ných hygienických požadavků.

Koho se sčítání týká 

Sčítání  2021 je povinné pro všechny osoby, 
které mají k rozhodnému okamžiku trvalý pobyt 

nebo přechodný pobyt nad 90 dnů na území ČR. 
Sečíst se musí každá taková osoba, bez ohledu 
na místo skutečného pobytu, věk, svéprávnost 
a zdravotní stav. Za osoby mladší 18 let, osoby  
omezené ve svéprávnosti a  podobně provádí 
sečtení jejich zákonný zástupce, opatrovník 
nebo osoba k  tomu oprávněná. Sčítání se týká 
i cizinců přítomných v ČR v rozhodný okamžik, 
s  výjimkou diplomatů nebo cizinců s  krátkodo-
bým pobytem do 90 dnů. 

Kontaktní místa 

Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na vybra-
ných pobočkách České pošty a všech krajských 
správách Českého statistického úřadu. Poskytují 
široké veřejnosti informace o sčítání a jsou také 
místy, na kterých lze získat nebo odevzdat listin-
né formuláře. 

Ochrana dat 

Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré osobní  
údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými 
právními předpisy a používány jsou maximálně 
zabezpečené informační systémy. 

Přínos sčítání 

Výsledky jsou široce využitelné například při pří-
pravě programů bydlení, rozvoji infrastruktury 
nebo plánování lepší dostupnosti služeb. Infor- 
mace zjištěné během sčítání ovlivňují činnost 
veřejné správy, podnikatelské záměry i  směřo-
vání výzkumných či vědeckých pracovišť a v ko-
nečném důsledku ovlivňují život každého z nás.

Podrobnější informace naleznete na webu 
www.scitani.cz.

BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. 
SČÍTÁNÍ ZAČÍNÁ 27. BŘEZNA 2021.

www.scitani.cz

Sčítání lidu 2021
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Zápis do 1. třídy
Zápis dětí do 1. ročníku proběhne dne 15. dubna 2021 od 8.00 do 17.00 na ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040.

K zápisu se dostaví rodiče s dětmi, které se narodily v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015.  K zápisu je nutný rodný list dítěte a 
občanský průkaz.

Pro odklad povinné školní docházky je zapotřebí vyjádření pedagogicko-psychologické poradny a vyjádření odbor-
ného lékaře (dětského lékaře).

Rodiče mohou při zápisu označit budovu školy, kterou by chtěli upřednostnit. Ředitelství školy si však vyhrazuje právo na roz-
hodnutí o zařazení dítěte na jednotlivé budovy (Radniční nám. 1040 nebo Těšínská 286) z důvodu vytvoření vyrovnaných tříd.

Na budoucí prvňáčky se již těší paní učitelky i žáci školy.

Upozornění:
Ve školním roce 2021/2022 budou na naší škole ZŠ Šenov, Radniční náměstí 1040 (včetně odloučeného pracoviště – Těšínská 
286) otevřeny 3 třídy 1. ročníku. Děti budou přijímány podle těchto kritérií:

1. Dítě má trvalý pobyt v Šenově. (zákon 561/2005 Sb.)

 Doplňující kritérium (v případě volných míst).

2. Starší sourozenec je již žákem školy.

Pokud mimořádná opatření neumožní vstup dětí a rodičů do školy, veškeré informace budou na 
stránkách naší školy.

  ředitelství školy

Ne(výuka)
UČITELKA: „Dobrý den, šesťáci, vítejte na první online hodině z dějepi-

su.”

DĚTI: „Dobrý den !”

UČITELKA: „Ze všeho nejdříve si zkontrolujeme docházku. Anička tady je, 
Marušku tu máme, Kuba tady je, Vojta je… kde máme Vítka?“

KAROLÍNKA: „Prosím, já jsem s ním včera mluvila a on řekl, že je tahle hodi-
na moc brzy !” 

UČITELKA: „Vždyť je už tři čtvrtě na jedenáct! No nic, tak jdeme dál a vy 
mu prosím zavolejte. Karolínka tady je, Tomáš tady je, Renata je, Vendulka s Haničkou jsou… Tobiáši, 
proč jsi mi včera neposlal úkol ?“

 Ticho.

UČITELKA: „Tobiáši, odpověz mi !” 

 Ticho.

UČITELKA: „Tobiáši, slyšíme se ? “

 Ticho.

UČITELKA: „Tobiáši, ozvi se mi, nebo ti napíšu pětku za práci v hodině a k tomu neomluvenou hodinu !“

TOBIÁŠ: „Paní učitelko, já vás neslyším.”

VÍTEK (PŘIPOJÍ SE): „Dobrý den, paní učitelko, já se omlouvám, ale na počítači teď měla hodinu ségra.”

UČITELKA: „Vítku, nelži mi, já se s tvou maminkou znám a vím, že jsi jedináček !”

VÍTEK: „Jenže mně se sekl počítač.”

UČITELKA: „Jenomže normálně ti asi počítač funguje, když si maminka stěžuje, že trávíš celé hodiny sezením 
na online hrách, ne? Ale tímhle se nebudeme zdržovat. Zdá se tedy, že už jsme kompletní, a tak…”

UČITELKA: „Dobře, takže se konečně můžeme začít věnovat výuce, nebo ještě někomu něco nefunguje?”

MARTINA 

(NAPÍŠE DO CHATU): Paní učitelko, mně nefunguje mikrofon ani kamera.

Školství
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UČITELKA: „Dobře, tak piš do chatu, ano? Takže, děti, ještě jednou vás tady vítám a dnes budeme probírat třiceti-
letou válku. Ví někdo, co to je? “

 Ticho.

UČITELKA: „ Rok 1620? Bitva na Bílé hoře? Poprava dvaceti sedmi českých pánů? Nic? Probírali jsme to už minulý rok! 

 No dobře, tak si to probereme. Bitva na Bílé hoře začala pražskou defenestrací v roce 1618, během které 
byli z okna vyhozeni tři úředníci. To mělo za důsledek vypuknutí třicetileté války, během které se mimo 
jiné v roce 1620 odehrála taky bitva na Bílé hoře, jak jsme se zmiňovali. Tato bitva skončila porážkou 
českých stavů, kteří válku vyvolali a popravou dvaceti sedmi vůdců tohoto povstání. Ty nechal pro vý-
strahu popravit Ferdinand Habsburský. České země se pak staly součástí habsburské říše, kterou taky 
zůstaly až do roku 1918, kdy nám po konci první světové války byla vyhlášena nezávislost. Teď si prosím 
vytáhněte sešity a napište si nadpis Třicetiletá válka. 

PETR: „Paní učitelko, my vás neslyšíme, asi máte vypnutý mikrofon. “

PANÍ UČITELKA: „ Jak dlouho mě neslyšíte? “

MARTINA: „No, od toho, kdy jste řekla, že budeme probírat třicetiletou válku. “

UČITELKA: „A to jste mi to nemohli říct dřív? No dobrá. Já vám teď pustím video o třicetileté válce a vy si z něho 
napíšete výpisky. Snad vám to dá víc než to moje vyprávění.” 

 Učitelka se pokouší nasdílet obrazovku, ale nepodaří se jí to.

 O deset minut později...

UČITELKA: No nic. Přečtete si text na stránce 50.”

PETR: „Ale paní učitelko, já jsem si zapomněl učebnice ve škole! “

VENDULKA: „Já taky.”

MARUŠKA: „Já je taky nemám.” 

ANIČKA: „Já taky ne.”

UČITELKA: „Dobře, dobře, řekněte mi, kdo ty učebnice má?”

Ticho. 

FILIP (PŘIPOJÍ SE): „ Dobrý den, paní učitelko, já se omlouvám, ale já jsem na hodinu zapomněl. “

UČITELKA: „Filipe, ale my už máme skoro konec hodiny.”

FILIP: „Já vím, promiňte. “

UČITELKA: „No nic. Takže jak vidím, dneska jsme toho moc neprobrali, ale to nevadí. Je mi jedno, …, nějak se mi to 
vše na obrazovce kostičkuje. Chtěla… ….m vám ješ…  ….íct, jak to uděláte, ale do příští ho…...y bu…...e 
vši…. v ...tě ………………………………………..loučím.“

                                                                                          Sofie Bradáčová 8.A

Život ve městě

Kynologický klub Šenov pořádá jarní kurz základní poslušnosti. Zá-
jemce tedy zveme na úvodní hodinu, která se bude konat 7. 3. 2021 
v  8  hod. Kurz je určen pro nácvik základní poslušnosti, socializace, 
a v případě zájmu pro složení základní zkoušky ovladatelnosti podle 
Zkušebního řádu ČR. Zúčastnit se mohou štěňátka i  dospělí psi. Při-
hlásit se můžete e-mailem, telefonicky nebo osobně každou neděli 
od 9 hod. přímo na našem kynologickém cvičišti. Bližší informace na: 
zkosenov.webnode.cz.    

Budeme se na Vás těšit. 

     Kolářová Kateřina, jednatelka ZKO Šenov

Kontakty: 

Zbyněk Kuchař, hlavní výcvikář
tel.: 737 409 627

Kateřina Kolářová, jednatelka
katrilien@seznam.cz, tel.: 774 338 994
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KAMENOSOCHAŘSTVÍ 
Cienciala se sídlem v Šenově

nabízí:

• zhotovení nových pomníků

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

• doplňky – lampy, vázy

• čištění, broušení teraca

• veškeré kamenické práce opravy, rekonstrukce 
dle domluvy

Příjem objednávek: 
Hřbitov Šenov – stará obřadní síň každý čtvrtek od 

16.00 do 17.00 hod. 
nebo kdykoli po telefonické domluvě 

na tel. 607 901 738

„4. oddíl informuje“ 
Začal nám únor a my jsme se opět sešli na „online schůzce“. Tvořili jsme společně příběh o námořníkovi, který 
svým rozhodováním a činy vyhrál nad vodní příšerou, která byla hrozbou pro lid v přístavu. Nebojoval s ní, 
ale svým chováním donutil příšeru, aby opustila přístav a nesužovala tamní obyvatele. V tomto příběhu jsme 
se přesvědčili, že je stále důležitá pravdomluvnost, čestnost a upřímnost. Nakonec jsme si námořníka, příšeru 
i loď nakreslili. Posuďte sami, povedlo se nám to, že?   

Za 4. oddíl Žába

Inzerce

velikonoční výlov 

3. 4. 2021 od 9.00 do 13.00
v ŠenovĚ U oSTRAvY, Ul. k PoTokU 77, neJSMe RYBník 

U HlAvní CeSTY oDBočTe Dle CeDUle U STk 

p. HoRváTHová
www.rybysenov.cz

oBčeRSTvení: 
SMAŽený kAPR + BRAMBoRový SAláT 

RYBí HRAnCle, kARBenáTkY, RYBí SAláT, Pivo, liMo,
MeDovinA, SvAŘák, SlivovičkA, BeCHeR atd. 

PRo inFo voleJTe 737 959 458

PRoDeJ RYB BeZ oMeZení

Hledám garáž k pronájmu

Hledám dlouhodobý pronájem garáže

na parkování auta v Šenově. t.č. 737 238 514

POHŘEBNÍ SLUŽBA
MARIE MEJSTŘÍKOVÁ
NONSTOP & 596811231,

725 108 646, 602 544 149 
Převozy zesnulých nepřetržitě, sjednání pohřbu 

včetně víkendů a svátků. 

Taxi ke sjednání pohřbu pro Havířov a okolí ZDARMA 

Havířov-Město, Na Nábřeží 61,

www.pohrebnisluzba-mejstrikova.cz

NAŠE DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI NÁS ZAVAZUJÍ 
POMOCI VÁM V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH
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www.vracimevodezivot.cz
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Frézování komínů
Vložkování komínů
Kontroly a čištění
spalinových cest

www.kominictvi-lukovsky.cz

Tel.: 602 930 888

ZNALECKÉ POSUDKY
pro veškeré převody nemovitostí, pozůstalostní řízení, 

tržní ocenění bytů a nemovitostí, přiznání daní 

k nemovitosti Vám vypracuje

MARIE KRUŠINOVÁ
znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady 

nemovitostí

U Společenského domu 3/1042, Vratimov,
tel. č. 596 732 520, 603 530 963

marie.krusinova@volny.cz

Městská policie Šenov má v rámci preven-
ce rozmístěno po katastru města několik 
orientačních radarů, které slouží řidičům k 
jejich informování o aktuální rychlosti vo-
zidla. Informativní radary mají především 
preventivní roli a jsou umístěny v místech, 
kde je povolena maximální rychlost 50 
km/h. 

Orientační měřiče zakoupené v posledních 
dvou letech jsou vybaveny statistickým 
modulem, který zaznamenává jak počet vo-
zidel, které projedou měřeným úsekem, tak 
jejich aktuální rychlost. Díky těmto údajům 
mají strážníci statistiku o frekventovanosti 
komunikace a o rychlostech, kterými se v 
daném úseku jezdí a mohou i podle těchto 
dat plánovat dopravně bezpečnostní akce.

V tuto chvíli má městská policie dva takové-
to radary. Jeden je umístěn na ul. Těšínská 
ve směru od Ostravy v blízkostí ulice Pod 
Čechem a druhý na mostech na ulici Frýdec-
ká ve směru od centra Šenova na Frýdek-
-Místek. Z dat náhodně vybraného měsíce 
(červenec 2020) můžeme vyčíst následující 
fakta:

Orientační radar na ulici Těšínská (nejvyšší povolená rychlost v tomto místě 50 km/h):

• celkový počet vozidel v jednom směru za měsíc:   69 248 vozidel/měsíc

• průměrný počet vozidel za den:     2 234 vozidel/den

• procento vozidel jedoucích mezi 61–70 km/h:   9 %

• procento vozidel jedoucích 71 km/h a více:    28 %

Orientační radar na ulici Frýdecká (nejvyšší povolená rychlost v tomto místě 50 km/h):

• celkový počet vozidel v jednom směru za měsíc:   122 056 vozidel/měsíc

• průměrný počet vozidel za den:     3 937 vozidel/den

• procento vozidel jedoucích mezi 61–70 km/h:   32 %

• procento vozidel jedoucích 71 km/h a více:    14 %

Další informativní radary jsou plánovány na ulicích Petřvaldská a Škrbeňská.

Tyto informativní ukazatele účinkují především psychologicky. Když slušný řidič uvidí, že jede rychle, podvědomě přibrzdí.

za komisi bezpečnosti, Ing. Tomáš Holuša, místostarosta

Informativní radary
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