NÁKLADY MĚSTA ŠENOV NA ZAJIŠTĚNÍ DOPRAVNÍ OBSLUŽNOSTI
Město Šenov dlouhodobě finančně podporuje autobusovou dopravu na území města. Na
základě uzavřených smluv dokrývá ztráty dopravců z provozu jednotlivých autobusových
linek na území města. Množství finančních
prostředků, které město hradí ze svého rozpočtu, se dlouhodobě zvyšuje. V roce 2020
město uhradilo ze svého rozpočtu na zajištění dopravní obslužnosti částku 3 718 248 Kč
(viz. graf).
Ztráta autobusových dopravců je dobře zřetelná při porovnání nákladů a výnosů na jeden ujetý kilometr. Z vyúčtování jednotlivých
dopravců za rok 2020 můžeme vyčíst:

Dopravní podnik Ostrava a.s.
- náklady na ujetý kilometr tzv. vozidlový
kilometr (vzkm)
42,54 Kč / 1 vzkm
- výnosy na 1 vzkm
19,90 Kč / 1 vzkm

ČSAD Havířov a.s.
- náklady na ujetý kilometr tzv. vozidlový
kilometr (vzkm)
49,04 Kč / 1 vzkm
- výnosy na 1 vzkm
10,33 Kč / 1 vzkm
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Z rozdílu mezi výnosy a náklady vzniká ztráta na 1 km, kterou při přepočtu přes celkový
počet ujetých kilometrů autobusy po Šenově
město plně či částečně hradí ze svého rozpočtu.
V roce 2021 jsou plánovány náklady města
v detailu dle jednotlivých smluvních stran (viz
tabulka).
U autobusových linek, kde objednatelem je
Moravskoslezský kraj, je podíl města s úhra-

dou ztráty dopravců nejnižší, protože většinu
nákladů na provoz těchto linek hradí kraj ze
svého rozpočtu. U DP Ostrava a.s. je část ztráty z provozu linek i na území našeho města
dotována Statutárním městem Ostrava. Jedinou linkou, kde město hradí prokazatelnou
ztrátu z autobusové dopravy v plné výši, je
linka 418, kterou provozuje ČSAD Havířov a.s.

Ing. Tomáš Holuša, místostarosta

Plánované náklady města na zajištění dopravní obslužnosti v r. 2021
Moravskoslezský kraj - oblast Frýdecko-Místecko (autobusové linky 383, 387)
Moravskoslezský kraj - oblast Havířovsko I+II (linky 369, 440, 441 444, 446)
Statutární město Ostrava - DP Ostrava a.s. (autobusové linky 28,29,71)
ČSAD Havířov a.s. (autobusová linka 418)
CELKEM

Náklady v Kč
28 527 Kč
251 200 Kč
2 053 720 Kč
1 522 835 Kč
3 856 282 Kč

INFORMACE – ZPRAVODAJSTVÍ
Městská policie hlásí
MP Šenov:
Policie ČR:
Tísňová linka:
E-mail:
Http:
1. 4. V části Podlesí došlo k vloupání
do hospodářské budovy, kdy neznámý pachatel odcizil nářadí a další věci.
Věc šetří Policie ČR.
2. 4. U sběrného dvora zjištěna osoba,
která přijela omrknout obsah kontejneru na oděvy a přitom si zaházela
svoje věci, které nakonec nalezla při
následném úklidu. Strážníci na místě
věc vyřešili ve své kompetenci.

604 128 113
604 127 288
156, 158
mpolicie@mesto-senov.cz
www.mesto-senov.cz
14. 4. V části Volenství několik jednotek hasičů likvidovalo požár, který
vznikl v kuchyni rodinného domu.
Jedna osoba skončila v péči zdravotníků. Příčinu požáru šetří vyšetřovatel
hasičů.
14. 4. Na ulici V Úvozu si nezvaný host
chtěl prohlédnout prostory ČOV. Naštěstí nezpůsobil větší škodu, odneslo
to jen pletivo.

Prevence – ochrana majetku
V měsíci březnu a dubnu došlo k několika vloupáním do objektů a vozidel
na území města Šenov. Městská policie
proto upozorňuje občany, aby cenné
věci nenechávali viditelně ve vozidlech,
na zahradách apod. a svůj majetek si
lépe zabezpečili a předešli tak vykradení. K eliminaci těchto rizik můžete využít
pohybová čidla se zvukovou nebo světelnou detekcí, instalací alarmu, kamer,
fotopastí nebo „hlídače“ psa atd. Strážníci nemohou pokrýt ve stejnou chvíli
všechna místa ve městě, a proto pokud
v místě svého bydliště zjistíte podezřelý
pohyb osob (své sousedy každý dobře zná) nebo vozidel, tak neváhejte a
ihned nám zavolejte na tel. 604 128 113.
Při zavolání nám upřesněte popis osob,
typ vozidla, popř. registrační značku,
také nám pomůže pokud se vám podaří
vozidlo nebo osoby zaznamenat např.
mobilním telefonem.

M. Kretek, velitel MP

8. 4. Na šenovských mostech v ranních hodinách došlo na namrzlé vozovce k dopravní nehodě vozidla. Na
místě strážníci poskytli první pomoc
třem zraněným osobám, které předa- 17. 4. Neznámý pachatel vnikl na oploli do péče přivolaným zdravotníkům. cený pozemek a po rozbití zadního
Věc šetří Policie ČR.
okénka z vozidla odcizil věci. Věc šetří
Policie ČR.
10. 4. V nočních hodinách došlo na
kruhovém objezdu k dopravní nehodě, kdy řidič s vozidlem nezvládl řízení
a projel ním. Čtyřčlenná osádka vyvázla bez zranění. Věc šetří Policie ČR.

Strážníci městské policie v Šenově
přijali poděkování od šikovných dětí MŠ
Lipová a od skvělých kuchařek dostali
sladké překvapení. Tímto chceme poděkovat jak dětem, tak i personálu a s netrpělivostí čekáme na nejbližší možné
besedy. Děkujeme.

Pejskaři POZOR
Na základě stále se množících stížností vyzýváme pejskaře k dodržování jejich povinnosti – uklízení exkrementů po svém
pejskovi.
Pohled na trávníky ve městě svědčí o tom,
že je mezi námi spousta lidí, kteří povinnost
úklidu po svém čtyřnohém miláčkovi nevykonávají. Při porušení této povinnosti můžete být řešeni blokovou pokutou.
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Puberťáci poničili městský mobiliář a obtěžují mladší děti.
V minulém měsíci se parta puberťáků
rozhodla, že poničí kašnu na Radničním
náměstí a odpadkový koš. Městské policii
Šenov se úspěšně podařilo dopátrat vandaly a ti byli předáni správnímu orgánu

k dořešení. Nyní si skupinka starších dětí vyhlédla děti z nižších ročníků ZŠ a chovala se
k nim tak, že už to nemělo daleko k šikaně.
Konflikty probíhaly na workoutu v Šenově. Městská policie dohlíží i na bezpečnost
a chování na cvičišti, na které také dohlíží
pomocí kamerového systému, ovšem strážníci zde nejsou schopni dohlížet 24 hodin
denně. V nejbližší možné době má městská
policie v plánu zahájit na ZŠ besedy s dětmi,
kde bude probíhat i téma o šikaně a o obraně proti ní. Prosíme rodiče, aby s dětmi hovořili o tom, jak střetům předcházet.
Prosíme všechny obyvatele o ochranu majetku a prostor, který má sloužit

Jménem vedení města
Šenov děkuji všem zúčastněným dobrovolníkům za účast na neoficiální akci Ukliďme si
za humny Šenov 2021.
Velký dík patří občanům,
kteří nalezený odpad odvezli sami do sběrného dvora. Ale
i těm, kteří tuto možnost nemají. Sesbírali odpadky do pytlů
a nechali je odvézt MěPOS. Těším se na Vaši účast i v příštím
roce, snad už na společné oficiální akci…
Ing. Renáta Revendová

všem a pokud uvidíte nějakého vandala,
neváhejte kontaktovat městskou policii
604 128 113. Stejně tak prosíme rodiče, aby
vysvětlili svým dětem, že ničení majetku
není v pořádku a jedná se minimálně o přestupek, v horším případě o trestný čin.
Sportovní cvičiště, dětská hřiště, nebo
i lavičky slouží všem, proto buďte k sobě
ohleduplní a podělte se i s ostatními o tyto
prostory.
Záleží na každém z nás, budeme-li podobné chování tolerovat anebo upozorníme na chování, které nemá se slušností nic
společného.
Děkujeme

Pozvánka – uctění památky hrdinů
Dne 8. května 2021 proběhne v Šenově uctění památky válečných hrdinů - pana Gustava Spratka, pana Jana Bayera a pana Karla Kožaného. Pietní akt zahájí mše v kostele Prozřetelnosti Boží v 9 hod. ráno.
Poté se půjde na malý hřbitov, který přiléhá evangelické kapli v Šenově
Na Sedlácích. Dle momentální situace bude pietní akt posléze pokračovat návštěvou výstavy v Šenovském muzeu ve Staré škole. Pokud to
nebude možné, připravíme zájemcům podrobnou přednášku spojenou
s prohlídkou výstavy formou krátkého filmu.
Celá akce je mj. také upoutávkou na chystanou knihu pana Stanislava
Gryma věnovanou hrdinství četníků – policistů v době II. světové války.
Za organizátory akce Stanislav Grym a Šenovské muzeum.

ČINNOST SAMOSPRÁVY
59. schůze rady města dne
06.04.2021 m.j.:


vzala na vědomí zprávu o činnosti
a hospodaření MěPOS, příspěvkové organizace za rok 2020



schválila rozpočtová opatření č. 5 –
6/2021



schválila účetní závěrky příspěvkových
organizací a rozdělení zlepšených výsledků hospodaření příspěvkových
organizací za rok 2020 do peněžních
fondů příspěvkových organizací



schválila uzavření darovací smlouvy
mezi dárcem Liberty Ostrava a.s. a městem Šenov, jejímž předmětem je finanční dar ve výši 150 tis. Kč



schválila ceník pronájmu sportovišť
v Šenově pro sezónu 2021



rozhodla o rozdělení dotací z rozpočtu
města Šenov pro rok 2021 v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě
Šenov na rok 2021“





rozhodla o přijetí účelové dotace
ve výši 184 tis. Kč z rozpočtu MSK v rámci dotačního Programu na podporu poskytování sociálních služeb pro r. 2021

OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 5/2021

vydala vyjádření k dokumentaci záměru „ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky“
s doporučením řešit využití sušiny jinou
technologií (teplárny, spalovny apod.)
a zvážit umístění nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky v jiné lokalitě
(např. brownfieldy OKD)

60. schůze rady města dne
12.04.2021 m.j.:




rozhodla o pořadí uchazečů v zadávacím řízení pro veřejnou zakázku „Cyklolávka přes I/11 v Šenově“ na základě
„Písemné zprávy o hodnocení nabídek“
a vyhodnotila nabídku společnosti Metrostav Infrastructure a.s. s nabídkovou
cenou 48 887 103,47 Kč bez DPH jako
nejvýhodnější
souhlasila s uzavřením Smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infra-

struktury na rok 2021 na akci „Chodník,
ul. Petřvaldská včetně přechodu pro
chodce“

17. zasedání zastupitelstva
města dne 20.04.2021 m.j.:


vzalo na vědomí zprávu o činnosti
a hospodaření MěPOS, příspěvkové organizace za rok 2020



schválilo financování akce „Cyklolávka
přes I/11 v Šenově“ z investičního úvěru



schválilo rozpočtové opatření č. 7/2021



rozhodlo o poskytnutí dotace Farnímu
sboru Českobratrské církve evangelické
v Šenově ve výši 80 tis. Kč na zakoupení
elektrických statických varhan



rozhodlo uzavřít plánovací smlouvu
ke stavbě dopravní a technické infrastruktury v lokalitě „Nad Kaplí“, předloženou investorem SINTRO INVEST s.r.o.
tajem.

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
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MěPOS, příspěvková organizace – provozovatel vodovodů 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

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 odběratelům zásobovaných pitnou
vodou z vlastní studny:
• KANALIZACÍ ŠENOV – JIH
• KANALIZACÍ ŠENOV – SEVER
• KANALIZACÍ U ALEJSKÉHO DVORA,
že ve Vašem rodinném domě (nebytovém prostoru, chatce, bytě) bude proveden odečet
stavu vodměru(ů) ve dnech 4. a 5. června 2021 (tj. pátek a sobota) v době od 8.00
do 16.00 hod. V průběhu této doby je nutno vyčkat pracovníka MěPOS, příspěvková
organizace, který je povinen se Vám legitimovat firemním průkazem. Zpřístupnění
je možno zajistit i prostřednictvím sousedů, za jejichž přítomnosti bude odečet proveden a tito podepíší odečtený stav měřidel.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Správnost odečtu musí být vždy potvrzena podpisem ať již vlastníka nebo souseda (viz
výše). Je ve Vašem zájmu zkontrolovat stav počítadla vodoměru, aby tento odpovídal stavu
uvedenému na odečtovém formuláři. Není-li umožněn odečet skutečného stavu měřidla,
bude provozovatel při vyúčtování postupovat v souladu s Vyhláškou MZ číslo 428/2001 Sb.
k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění. K reklamaci nesprávně
uvedených a podepsaných odečtů se nebude přihlížet.

Telefonicky se odečty vodoměrů nepřijímají!
Konečná uzávěrka všech odečtů je 9. června 2021 (čtvrtletní odečet). Po tomto datu již
odečty nebudou prováděny a každé neodečtené odběrné místo bude považováno
za neměřené.
MěPOS, příspěvková organizace, čj. 184/Pa/2021 z 13.4.2021
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Můžu v neděli kosit trávu nebo řezat dřevo?
Někteří z nás vyráží na víkendy nebo ve svátky za aktivním odpočinkem do hor, ale většina
se věnuje zahradničení, grilování nebo svým koníčkům v okolí svého příbytku. Je logické,
že po celotýdenním pracovním vypětí a stresu si chceme v klidu odpočinout na zahradě. Město vyšlo vstříc připomínkám občanů a zakázalo „hlukovou“ vyhláškou o nedělích
a svátcích používání hlučných strojů a zařízení (motorové a elektrické sekačky, křovinořezy,
pily, sbíjecí a bourací kladiva, kompresory apod.) v odpoledních hodinách. Kdo nestihne
hlučné práce vykonat od pondělka do soboty, může tak učinit ještě v neděli nebo o svátcích, ale pouze v době od 8,00 do 12,00 hodin. Respektujme právo na klid a odpočinek
ostatních alespoň ve sváteční dny odpoledne, jak nám ukládá Obecně závazná vyhláška
č. 1/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku.
V Obecně závazné vyhlášce č. 1/2016 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku je dále uloženo vlastníkům nebo uživatelům veřejné zeleně na území města Šenov povinnost zeleň udržovat formou pravidelných sečí, minimálně 2x ročně.

Seče jsou stanoveny následovně:
•

první seč musí být provedena do 30. 6. kalendářního roku,

•

druhá seč musí být provedena do 30. 9. kalendářního roku.
Ing. Jan Blažek, starosta

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci květnu 2021 oslaví významná
životní jubilea tito šenovští občané:

Nejmladší občánci města
Patrik Daxner

Tereza Hrubá

Erik Giňa

Liya Uysal

Mikuláš Gebauer

Kristýna Mališová

BAYER RADOMÍR

ROZMANIT FRANTIŠEK

FIKÁČKOVÁ TAŤÁNA

RUSNÁKOVÁ JITKA

Tobiáš Szalay

Lukáš Knybel

Jakub Mališ

HAVELKA JOSEF

SEDLÁKOVÁ PAVLA

Adam Korbel

Zoe Detersová

Sebastian Banasinski

HOLEK STANISLAV

SIRÝ MIROSLAV

K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

HRICOV JÁN

SLANINA BŘETISLAV

KOŽUŠNÍK MIROSLAV

SLÍVA PETR

KOŽUŠNÍKOVÁ ALENA

ŠEBESTA ADOLF

Alena Sováková

Miroslav Gřibek

KROBOT OLDŘICH

ŠPETÍK ZDENĚK

Jiří Braczek

Anděla Wosková

KROČEK MIROSLAV

ŠTEFKO JAN

Jan Kolář

Jiří Meloun

KROČKOVÁ LUDMILA

ŠTIKA PETR

Herbert Oršulík

Jaromír Teper

KUBLOVÁ JANA

ŠTRUMFA JOSEF

Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast.

LIPINOVÁ JARMILA

TARABOVÁ EVA

MLČOCH BŘETISLAV

TRENCSÉNYIOVÁ PAVLA

MORCINKOVÁ JANA

URBANCOVÁ DANA

OBORNÝ JIŘÍ

VACKOVÁ JANA

PITUCHOVÁ JAROSLAVA

VANĚK LUDĚK

PJENČÍKOVÁ JANA

VAŠKOVÁ MARIE

PRZECZKOVÁ JANA

VÁVRŮ ZDEŇKA

Taťána Klimasová/SO
Odešla, jak si osud přál,
ale v našich srdcích žije dál.
Dne 6. 5. 2021 vzpomeneme nedožitých
70 let, a zároveň 9. 5. 2021 uplynul rok
co nás navždy opustila naše všemi milovaná

paní Květoslava Tošenovská.
S láskou vzpomíná celá rodina.

RAŠÍK IVAN

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/Taťána Klimasová
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Rozloučili jsme se …

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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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.

Ve dnech 1. 5. 2021 a 8. 5. 2021 bude sběrné místo z důvodu svátků uzavřeno.
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 2 m x 0,8 m x 0,8
m), 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.,
kovy – odpadní – (např. lehátko pouze konstrukce bez čalounění 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)
25 l (pytel)
400 l (malý vozík do rozměru 1,5m x 1,10m x 0,30m)
750 l (větší vozík do rozměru 2,3m x 1,30m x 0,35m)

20 Kč
40 Kč
650 Kč
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 pneumatiky.

Sdělení
Svozová firma na základě požadavku města dokončuje redukci velikosti individuálních odpadových nádob určených na směsný (zbytkový) komunální odpad (plechové nebo zelené plastové popelnice u jednotlivých rodinných domů).
Velikost individuálních sběrných nádob je stanovena pro 1-2 osoby 80 l, pro 3-4 osoby 120 l, pro 5-8 osob 240 l. V případě, že
topíte tuhými palivy, na vzniklý popel je možné si požádat o nádobu s vývozem od 1. 10. do 30. 4. (topná sezóna) dále zohledňujeme rovněž potřebu likvidace plen u inkontinentních osob a miminek do věku 3 let.
Kontakt: 596 805 955, ichrastkova@mesto-senov.cz
Po dokončení redukce nádob bude následovat označení všech nádob na směsný komunální odpad QR kódy, podobně jako u separace.
Nádoby na směsný (zbytkový) odpad jsou určeny pro následující odpady: maso, kosti, sáčky z vysavače, smetky,
popel, hygienické pomůcky, běžné žárovky, čistící utěrky a houby, keramika a porcelán, trus zvířat, silně špinavé a
mastné obaly.
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Ostatní odpady, které Vám v domácnosti vznikají je nutno vytřídit – separovat dle příslušných komodit (plasty, papír, BIO)
nikoli umisťovat do nádoby na směsný (zbytkový) komunální odpad.
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.

ROZHODNUTÍ O ROZDĚLENÍ DOTACÍ Z ROZPOČTU MĚSTA PRO ROK 2021
Rada města na své 59. schůzi dne 6. 4. 2021 pod bodem 59/f/1. rozhodla o rozdělení dotací z rozpočtu města Šenov pro rok 2021 v rámci vyhlášeného dotačního programu „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2021“ takto:
Poř. č. Název organizace / účel dotace
1.

TAJV, z.s.
II. SPORTOVNÍ DEN MLÁDEŽE S TAJV V ŠENOVĚ - mat. a technické zajištění akce

2.

Myslivecký spolek Václavovice u Frýdku-Místku, z. s.
II. DĚTI VIDÍ Z POSEDU, ZAJÍČKA NEPOSEDU - mat. a tech. zajištění stavby posedu - pozorovatelny pro děti

3.
4.

5.

Schválená
částka v Kč
0
9 500

Český svaz včelařů, z. s. , základní organizace Šenov
I. vlastní činnost – materiální zajištění činnosti spolku, udržování kvalitních a zdravých včelstev

30 000

Myslivecký spolek Šenov Obecní
I. vlastní činnost - nákup krmiva, hagopur pěny do ohradníků, pach. ohradníků, léčiv
III. nákup materiálu - vybudování a opravy stávajících budek, posedů, krmelců, zásypů, slanisek, sklápěcích nor

9 000
10 000

Český kynologický svaz ZKO Šenov - 164
I. vlastní činnost - materiání zajištění pro pravidelnou činnost a na tradiční akce, náklady na pronájmy, cestovné,
propagace
II. 10. ROČNÍK SPORT. KYNOLOG. ZÁVODŮ - mat. a technické zajištění akce
III. náklady na obnovu a údržbu výcvikového prostoru

0*
25 000

6.

Junák - český skaut, středisko Šenov, z. s.
I. vlastní činnost - materiální zajištění pro venkovní i vnitřní využití, zajištění akcí spolku

27 000

7.

Šachový klub Šenov, z. s.
I. vlastní činnost - materiání zajištění pro pravidelnou činnost a na tradiční akce, náklady na pronájmy, cestovné,
propagace, startovné
II. OPEN RAPID ŠACH ŠENOV 2021 - mat. a tech. zajištění akce

8.

9.

10.
11.

12.

13.

6 500

20 000
10 000

Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Šenov
II.Výstavy 2021 - materiální a technické zajištění výstav: přednášky, ukázky velikonočních a vánočních vazeb
II. ZÁJEZD PRO ŽÁKY ZŠ - doprava a vstupné účastníků
II. ZÁJEZD EXKURZE - doprava a vstupné účastníků

13 000
15 000
3 000

Sportovní klub Relax Šenov
I. vlastní činnost – materiální a technické zajištění činnosti spolku
II. RELAX PRO DĚTI - DĚTSKÝ DEN - materiální a technické zajištění akce
III. renovace a údržba areálu SK Relax

7 000
5 000
31 000

Pionýr, z. s. - Pionýrská skupina Šenov
I. vlastní činnost – materiální a technické zajištění tradičních akcí

13 000

Sportovní klub Lapačka, z. s.
I. vlastní činnost – materiální a technické zajištění tradičních akcí
II. LUKOSTŘELECKÉ ZÁVODY - materiální a technické zajištění akce
III. renovace a údržba areálu SK Lapačka

12 000
6 500
28 000

Český rybářský svaz, z. s., místní organizace Ostrava
I. vlastní činnost - vnadící směsi a nástrahy, terče, povolenky, startovné, výukový a vzdělávací materiál
II. BEZBARIÉROVÝ PŘÍSTUP K RYBNÍKU A DOKONČENÍ ODPOČINKOVÉ ZÓNY - lavičky okolo rybníku Odona Urbance v Šenově, vybavení kamerami, odpadkové koše
III. Oprava a údržba UNIMO buněk, areálu
Místní skupina ČČK Šenov
I. vlastní činnost – dovybavení lékárniček, materiální zajištění činnosti spolku, nepeněžní odměny pro důvěrníky a dobrovolné sestry
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7 000
12 500
5 000
11 000
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14.
15.

Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Šenov
I. vlastní činnost - materiální zajištění pro venkovní i vnitřní využití areálu, zajištění akcí spolku

30 000

Tělocvičná jednota Sokol Šenov
I. vlastní činnost - materiální a technické zajištění akcí spolku, nájemné, startovné

11 000

16.

AVZO TSČ ČR ŠENOV p. s.
I. vlastní činnost – materiální a technické zajištění činnosti a akcí spolku

17.

Spolek rodičů a přátel školy při MŠ Šenov Lapačka
I. vlastní činnost - materiální a technické zajištění činnosti a tradičních akcí spolku

15 000

Sportovní klub Šenov, z. s.
I. vlastní činnost - materiální a technické zajištění tradičních akcí, nájemné, startovné

45 000

Spolek rodičů a přátel dětí školy při ZŠ Šenov
II. DĚTSKÝ DEN + HALLOWEEN V ZÁMECKÉM PARKU - materiální a technické zajištění akce

20 000

18.
19.

CELKEM:

5 000

442 000

*) bude řešeno formou individuální dotace
Usnesením č. 59/f/2. Rada města Šenov pověřila finanční odbor uzavřením veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s jednotlivými
žadateli.
SO / Preinová

SČÍTÁNÍ LIDU 2021
BEZPEČNĚ, ONLINE, RAZ DVA. SČÍTÁNÍ 2021.
Online sčítání 27. 3. - 11. 5. 2021
Sčítání 2021 začalo rozhodným okamžikem o půlnoci z 26. na 27. 3. online sčítáním. Z důvodů epidemické situace byla možnost sečíst
se online prodloužena do 11. 5. Elektronický sčítací formulář naleznete na webu www.scitani.cz nebo v mobilní aplikaci Sčítání21, která je
dostupná v Google Play i App Store. Online formulář můžete jednoduše a bezpečně vyplnit z pohodlí domova i za ostatní členy domácnosti, ať už se jedná o rodinné příslušníky nebo o starší příbuzné.

Listinné sčítání 17. 4. - 11. 5. 2021
Kdo se nesečte online, má zákonnou povinnost od 17. 4. do 11. 5. vyplnit a odevzdat listinný sčítací formulář. Jeho distribuci zajišťují
sčítací komisaři, což jsou zaměstnanci České pošty, příp. Českého statistického úřadu. Vzhledem k současné epidemické situaci upravil
ČSÚ v součinnosti s Českou poštou distribuci a sběr listinných formulářů tak, že při nich dojde k výraznému omezení fyzických kontaktů
mezi sčítacími komisaři a obyvatelstvem. Distribuce formuláře spolu s odpovědní obálkou do domácností bude probíhat podobně, jako
nyní probíhá doručování doporučených poštovních zásilek, při dodržování přísných hygienických pravidel (respirátor, dezinfekce, fyzický
kontakt primárně venku, minimalizace doby kontaktu). Sčítací komisaři budou také pravidelně testováni na koronavirus. Z epidemických
důvodů však nebudou pomáhat s vyplňováním formulářů. V případě potřeby se můžete obrátit na infolinku 253 253 683, napsat dotaz na
e-mail dotazy@scitani.cz nebo chatbota a online chat virtuální poradny na webu scitani.cz a v elektronickém formuláři.
Vyplněné formuláře bude možné zdarma odeslat v odpovědní obálce prostřednictvím schránek České pošty nebo odevzdat na kontaktních místech sčítání (viz dále). Na kontaktních místech sčítání bude možné si formulář i vyzvednout. I po obdržení listinného formuláře
bude stále platit možnost využít praktičtější i jednodušší online způsob sečtení.

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 krátkodobým pobytem do 90 dnů.

Kontaktní místa
Kontaktní místa Sčítání 2021 najdete na cca 800 vybraných 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 listinné formuláře. Na kontaktních místech budou zavedena přísná hygienická opatření. Adresy a telefony kontaktních míst sčítání zjistíte na webu https://scitani.
ceskaposta.cz.

Ochrana dat
Bezpečnost dat sčítání je zásadní. Veškeré údaje jsou zpracovávány v souladu s příslušnými právními předpisy a používány jsou maximálně zabezpečené informační systémy.
Veškeré informace o sčítání naleznete na webu www.scitani.cz. Informace k vyplnění sčítacího formuláře jsou dostupné v sekci „Jak se
sečíst“. Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete v sekci „Časté dotazy“.
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Počítejte s námi.
Bezpečně. Online. Raz dva.

Sčítání je v plném proudu. Týká se nás všech. Každá odpověď může
ovlivnit, jak bude život v naší zemi vypadat. Děkujeme všem, kteří
se už sečetli. Pokud jste tak ještě neučinili, máte čas do 11. 5. 2021.

Jednoduše

Bezpečně

Ať jste doma nebo na cestách, nejlepší
je sečíst se online. Jde to odkudkoliv.
Sečíst můžete nejen sebe, ale také
celou rodinu.

Sečíst se lze zcela bezkontaktně přes internet,
nebo pomocí listinného formuláře při
respektování aktuálních hygienických opatření.
V bezpečí samozřejmě zůstanou i vaše údaje.

27. 3. – 11. 5.

Sčítání online na scitani.cz

Formulář lze vyplnit z počítače, tabletu či mobilu. Sečtěte celou domácnost přes internet
bez nutnosti kontaktu se sčítacím komisařem. Je to snadné a ušetříte čas. Přihlásíte se
pomocí osobního dokladu, přes elektronickou identitu (NIA) nebo pomocí datové schránky
fyzické osoby. Sčítací formulář můžete pomoci vyplnit i někomu, kdo to sám nezvládne.

17. 4. – 11. 5.

Sčítání pomocí listinného formuláře

Pokud se nesečtete online, budete vyplňovat listinný formulář.
Získáte ho spolu s odpovědní obálkou od sčítacího komisaře
a na kontaktních místech sčítání, která se nacházejí na vybraných
poštách. Sčítací komisař se dostaví v předem oznámeném
termínu a vyčká na váš příchod před vaším domem. Vyplněný
formulář v odpovědní obálce můžete vhodit do poštovní
schránky nebo odevzdat na kterémkoliv kontaktním místě.

scitani.cz | dotazy@scitani.cz | 253 253 683
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ŠKOLSTVÍ
Návrat dětí do ZŠ a testování
Od 12. dubna se do školních lavic mohli opět začít vracet kluci a holky z prvního
stupně. Podmínkou je ovšem samotestování žáků, z nějž jsme měli zpočátku obavy.
Po zhlédnutí instruktážního videa jsme ale
byli teoreticky připraveni. Děti se testovaly v určených místnostech, kde každý měl
své místo s připravenou testovací sadou.
Během prvního testování přišlo žákům po-

moct několik rodičů. Těm patří velké poděkování za vstřícnost a za zmírnění nejistoty
dětí. Nakonec všechno probíhalo v klidu
a s úsměvem – společně jsme měli pozitivní
náladu z toho, že jsme to zvládli a že jsme
negativní. Napodruhé už byl každý z nás
jistější.

ností a testovacích sad, vyrábění stojánků,
informování rodičů a žáků, to vše během
pár dní.

Dny školních příprav byly pro všechny
náročné – studium materiálů, chystání míst-

Veronika Lasoňová

Poděkování proto patří všem, kdo s přípravami a s testováním pomáhali a pomáhají. A také rodičům za důvěru, že to s námi
děti zvládnou.

Jak je důležité dodržovat pravidla
„Na dopravním hřišti nebo na silnici,
pravidla je nutné znát vždycky.“ Tak znělo
zadání výtvarné soutěže, kterou vyhlásil
Aktiv BESIP, pracovní skupina při odboru
dopravy Magistrátu města Ostravy. Žáci
museli uplatnit znalosti dopravních pravidel, ale také přemýšlet o perspektivě a barevnosti. Vybrané výkresy nyní poputují
do soutěže. Nezapomínejte, prosím, dbát
na bezpečnost na silnici, ať už se zrovna
proháníte na kole, skejtu, bruslích, nebo třeba jedete v autě.
Děkuji žákům za účast a soutěžícím držím palce.
Mgr. Martina Kozlová

Šárka P. 7.A

Loutky

Anna B. 6.C

Matematický klokan
I přes stále trvající epidemii proběhla
i letos soutěž Matematický klokan. V pátek
19. 3. 2021 jsme se “sešli” on-line s žáky, kteří
si chtěli otestovat své schopnosti přemýšlet,
řešit úlohy a používat vědomosti v nových
situacích.
Soutěžilo se ve 2 kategoriích - Benjamin
(6.-7.ročník) a Kadet (8.+9.ročník).

Jak to dopadlo?
V kategorii Benjamin
1. místo Bartoloměj B.

(7.B)

2. místo Lenka F.

(7.C)

3. místo Matyáš S.
a Julie M. (7.B)

(6.B)

V kategorii Kadet
Lukáš Ch. 9.A

Adriana K. 9.A

Žáci 9. ročníků si v rámci distanční výuky ve výtvarné výchově vyzkoušeli tvorbu loutky.
Materiál nebyl nijak omezen a kreativitě se meze nekladly. Podělím se s vámi o některé
originální výtvory. V 9.A Adriana K. vytvořila Krasomílu nebo Lukáš Ch. vytvořil energickou
fešandu. Snad vám tyto milé loutky vykouzlí úsměv na rtech stejně jako nám.
Mgr. Martina Kozlová, Mgr. Karla Polášková
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1. místo Mikuláš T.

(9.B)

2. místo Barbora Mu.

(8.C)

3. místo Barbora O.

(9.B)

Všem zúčastněným děkujeme a úspěšným řešitelům blahopřejeme.
Mgr. Pavla Mecová
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 5/2021

INZERCE

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
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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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„4. oddíl informuje“
Od začátku nového roku jsme ve čtvrtém
skautském oddíle začali pojímat schůzky
trochu jinak. Nebavilo nás sedět celé dny
u počítače a tak jsme po nějaké době snažení zavrhli online schůzky a pustili jsme
se místo toho do plnění výzev. Každý týden vyhlásíme výzvy a potom sbíráme body za jejich plnění. Už
jsme toho dělali spoustu upravovali jsme oblečení,
stavěli originální krmítka i
vyráběli výzdoby. Poslední výzvu vymyslela Anička
a jednalo se o FOOD ART.
Úkolem bylo vyrobit z jídla jakoukoliv věc, předmět
nebo zvířátko. Pokud vás
Aniččin výtvor inspiroval,
tak neváhejte a pusťte se
taky do tvoření!
Za 4.skautský oddíl
Šenov
Lukáš a Pipi

Frézování komínů
Vložkování komínů
Kontroly a čištění
spalinových cest
Tel.: 602 930 888

www.kominictvi-lukovsky.cz

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
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