Nejlepší žáci
zlepšovat se, pomoc
s organizací třídních
povinností, vzornou
reprezentaci ve sportovních i vědomostních soutěžích, ochotu pomoci ostatním
lidem, vynikající prospěch, zodpovědnost
a zdravou ctižádostivost.

Ke konci školního roku se vedení města a vedení základní školy opět sešlo s žáky, které
jejich třídní učitelé navrhli na ocenění. Ocenění proběhlo na Radnici v komornější atmosféře oproti minulým setkáním. Navrženi
na ocenění byli žáci devátých tříd M. Kolder,
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T. Hrabcová, S. J. Adamčíková, V. Mikl, O. Borový, D. Daňková, S. Filípková, T. Tomisová
a K. Zupko.
Třídní učitelé ocenili u dětí především jejich schopnost stmelit kolektiv, podpořit
spolužáky, smysl pro spravedlivost, snahu

Děti se nebály podělit o své zážitky ze
školních lavic, sdělit
své názory na život
ve městě a diskutovat
o dalším rozvoji města. Každé takovéto
setkání se žáky je přínosné jak pro vedení
města, tak i školy.
Přejeme všem dětem, studentům i učitelům
hezké prázdniny a příjemné letní dny.

Ing. Jan Blažek, starosta

INFORMACE – ZPRAVODAJSTVÍ
Městská policie hlásí
MP Šenov:
Policie ČR:
Tísňová linka:
E-mail:
Web:		

		
			
		
		

604 128 113
604 127 288
156, 158
mpolicie@mesto-senov.cz
www.mesto-senov.cz

23. 5. V pozdních nočních hodinách
strážníci na ulici Těšínská zadrželi pachatele vloupání do několika výdejních boxů. Muž byl předán policii spolu s jízdním kolem, které měl u sebe,
to bylo kradené. Věc šetří Policie ČR.

23. 5. Spor ohledně špatného parkování na ulici Frýdecká vyústil až k fyzickému napadení. Osoba byla předána do péče přivolaným záchranářům.
Věc šetří Policie ČR.

15. 6. Strážníci v části Podlesí v nočních hodinách zjistili u jednoho z rodinných domů zaparkované vozidlo,
které mělo otevřené zadní dveře. Následně se potvrdilo, že došlo k neoprávněnému vniknutí. Bohužel se nejednalo o ojedinělý případ v této části.
Věc šetří Policie ČR.
17. 6. Strážníci byli vysláni na ulici Ve
Strži k uvězněné srně, která uvázla ve
vstupní brance do zahrady. O její vyproštění se postarali hasiči.

25. 5. V části Škrbeň na železniční trati projíždějící vlak srazil osobu. Osoba
utrpěla zranění, která nebyla slučitelná se životem. Věc šetří Policie ČR.
8. 6. Na ulici Hlavní došlo k dopravní
nehodě mezi osobním vozidlem a skútrem. Řidiči skútru strážníci poskytli
první pomoc. Nehodu šetří Policie ČR,
které byl poskytnut kamerový záznam
k objasnění příčiny nehody.

UPOZORNĚNÍ
Pokud zjistíte v místě svého bydliště a jeho
okolí 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.
M. Kretek, velitel MP

Děti to natřely městské policii.
Ještě před prázdninami se potkali strážníci městské
policie v Šenově s dětmi základní školy. V prostorách
Staré školy byla dětem 4. a 5. tříd představena výbava
městské policie – služební vozidlo včetně vybavení záchrany první pomoci, odchytová klec s tyčí na pejsky
a také osobní výbava strážníka, jako jsou pouta nebo
teleskopický obušek. Dětem bylo v rámci bezpečnosti
o prázdninách připomenuto, jak správně jezdit na kole
nebo také, jak se chovat i zachovat k ostatním např. na
workoutovém hřišti. V rámci výuky si strážníci zahráli
s dětmi také na hřišti míčové hry, kde u holek převládala
vybíjená a u kluků fotbal. Děti daly strážníkům pořádně zabrat a rozhodně se s nimi nepáraly, proto byly na
konci dostatečně odměněny porcí sladkostí, ze kterých
měly radost. Přejeme tímto všem žákům krásné a dlouhé letní prázdniny a těšíme se na Vás zase v novém školním roce.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci červenci 2021 oslaví významná
životní jubilea tito šenovští občané:
BIKOVÁ ANNA

KVITOVÁ LUDMILA

BŘUSKA EVŽEN

MATEJKO OLDŘICH

DROZD KAREL

MOLDŘÍKOVÁ JIŘINA

FOLWARCZNÝ DUŠAN

MOTÁKOVÁ NADĚŽDA

GAZDÍK LADISLAV

OBORNÁ LIBĚNA

GÁLKOVÁ JIŘINA

POLEDNÍKOVÁ MILUŠE

HLISNIKOVSKÝ ZDENĚK

Nejmladší občánci města
Helena Glinzová

Matyáš Podzámský

Jakub Usnul

Dominik Doležel

Laira Andělová
K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

Rozloučili jsme se …
Věra Fajkošová

Josef Janulek

Květoslava Smékalová

Václav Faldyna

PONČA LADISLAV

Otakar Volný

Věra Tomčalová

JEDNICKI ERICH

SKUPEŇOVÁ HANA

JURÁŠKOVÁ HILDA

SLÍVOVÁ MARIE

Věra Jošková
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast.

JURČÁKOVÁ MILADA

ŠČIGLOVÁ HANA

JUREČKOVÁ DRAHOMÍRA

ŠEREDA STANISLAV

KOBIERSKI OTO

TALÁŠKOVÁ VĚRA

KRÁLOVÁ ANNA

TVRDÝ OTAKAR

KUBICZKOVÁ ALENA

VAŠÍČEK VLADIMÍR

KUBOŠOVÁ DANUŠE

VÁŇA BOHUSLAV

KUCHAŘ PETR

VOJTÍKOVÁ VLASTA

KUCHAŘOVÁ ANNA

ŽUCHA MIROSLAV

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. 774 122 750, 774 401 522) nejpozději do uzávěrky Oběžníku (do 20. dne daného měsíce).
SO/Taťána Klimasová

Taťána Klimasová/SO
Kdo v srdci žije, neumírá.
Dne 29. 8. 2021 vzpomeneme 1. výročí úmrtí

pana Josefa Hellsteina

ze Šenova
a zároveň 7. 7. 2021 si připomeneme
jeho nedožité 70. narozeniny.
Zůstaly nám jen vzpomínky a v srdci velký žal.
Vzpomíná manželka Dana, dcera a syn
s rodinami.

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 do 20. dne v daném měsíci.

ZPRÁVY, INFORMACE

Výběrové řízení
Starosta města Šenov vyhlašuje výběrové řízení na obsazení pracovního
místa
strážník Městské policie Šenov.
Místo výkonu práce: Šenov
Termín nástupu: 01.09.2021, případně dle dohody
Platová třída: 7 (dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb.)
Uzávěrka přihlášek: 29.07.2021
Bližší informace zveřejněny na www.mesto-senov.cz
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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.:
774 402 276.
SO/Sommerlíková
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ČINNOST SAMOSPRÁVY
63. schůze rady města dne 25.05.2021 m.j.:





schválila rozpočtová opatření č. 12 – 14/2021
schválila předloženou zadávací dokumentaci veřejné zakázky
na akci: „Nákup svozového vozidla pro Město Šenov“ a jmenovala komisi pro hodnocení a posouzení nabídek u této veřejné
zakázky
rozhodla o uzavření Smlouvy o zajištění umístění a provozu
pouťových atrakcí mezi městem Šenov a firmou Václav Lagron
pro Šenovský jarmark 2022

18. zasedání zastupitelstva města dne
26.05.2021 m.j.:




schválilo účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni
31.12.2020 a Závěrečný účet města za rok 2020
vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením města za rok
2020 s výhradami a přijalo opravná opatření
rozhodlo koupit nemovitou věc do vlastnictví města Šenov,
a to pozemek p.č. 56, jehož součástí je stavba č.p. 752 a pozemek p.č. 57, vše v k.ú. Šenov u Ostravy

64. schůze rady města dne 08.06.2021 m.j.:


schválila rozpočtové opatření č. 15/2021



schválila umístění staveb a zřízení věcných břemen na pozemcích města



schválila předloženou zadávací dokumentaci pro výběr zhotovitele stavebních prací na veřejnou zakázku „Víceúčelová hrací
plocha SK Lapačka“ a jmenovala hodnotící komisi



schválila ceník pronájmu víceúčelového sportoviště Základní
školy Šenov



nařídila odvod finančních prostředků z fondu investic MěPOS, příspěvková organizace, do rozpočtu města ve výši
9 100 000 Kč a jejich zapojení na financování pořízení svozového vozidla a nákupu nádob na komunální odpad



souhlasila s dočasným umístěním nadzemního vedení optické
sítě společnosti ŠenovNET s. r. o. na sloupy VO podél ul. Volenské, na maximální dobu 24 měsíců
tajem.

Cyklolávka?
Roky připravovaná stavba cyklolávky přes silnici I/11 u Staré
školy, která by měla propojit severní a jižní část města, dospěla
do fáze, kdy se nám podařilo konečně vysoutěžit zhotovitele stavby za přijatelnou cenu. Vítězná společnost byla vyzvána k podpisu
smlouvy o dílo. Bohužel jsme místo podepsané smlouvy obdrželi
sdělení, že vzhledem k celosvětovému problému s ocelí firma není
schopna zakázku realizovat. Rovněž další uchazeči o zakázku ztrácejí o zakázku zájem vzhledem k vývoji cen oceli.
Realizaci stavby vzhledem k tomu, co jsme již absolvovali – pozemkové vypořádání, získání stavebního povolení, získání dotace
– nevzdáváme. Hledáme řešení v částečné záměně ocelové konstrukce za železobetonovou, případně zvažujeme i ekonomicky
levnější variantu.
Ing. Jan Blažek, starosta

Vítání občánků

Starosta obvykle vítá nejmladší občánky města do 5 měsíců
od jejich narození. Poslední rok si pro nás všechny přichystal spoustu nástrah a omezení, a tak jsme se sešli s rodiči a jejich ratolestmi
ve fázi, kdy dítka již seděla nebo dělala první krůčky. Řekli jsme si, že
i když se zpožděním, tak nabídneme všem, kteří o to projeví zájem,
možnost sejít se a poznat se navzájem. V průběhu května a června
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se nám tak podařilo přivítat téměř 60 nejmladších dětí. Vašim dítětem přibyl nový občan do našeho krásného města Šenov a naší
vlasti. Za to Vám patří naše poděkování i blahopřání.
Ing. Jan Blažek, starosta
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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.
Dne 6. 7. 2021 bude sběrné místo z důvodu státního svátku uzavřeno.
odběr a uložení odpadů komunálních:


objemné odpady z domácností,



elektro, baterie, monočlánky,



zpětný odběr elektrozařízení-výrobky s ukončenou životností (kompletní spotřebiče a elektrotechnika bez rozdílu velikosti – lednice,
sporáky, pračky, mrazáky apod.),



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 (výhradně 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.
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 na ul. Na Sedlácích, kde lze zajistit jeho správné dotřídění.

UPOZORNĚNÍ
Křovinořez, motorová pila, motorová sekačka


nejedná se o elektrozařízení, které by patřilo do zpětného odběru. Do objemného odpadu také nepatří, protože obsahuje i nebezpečné odpady (benzín, olej). Řešením je nejbližší kovošrot/autovrakoviště.



na sběrném dvoře města Šenov je možné tato vysloužilá zařízení odevzdat v případě, že budou bez náplní (benzín, olej) a budou
zbavena plastových dílů.

Sběrný dvůr města Šenov není určen pro ukládání odpadů vznikajících z podnikatelské činnosti, a to ať právnických nebo
fyzicky podnikajících osob!!! Uvedené subjekty jsou povinny odpady likvidovat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech.

OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 7/2021
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Informace o postupu projednání návrhu změny č. 1 ÚPD Šenov
V souladu s ustanovení § 20 a § 52 odstavce 1 stavebního zákona bude návrh
Změny č. 1 Územního plánu Šenov - návrh
opatření obecné povahy s odůvodněním,
který se týká všech vlastníků nemovitostí,
které jsou řešením Změny č. 1 dotčeny, vystaven k veřejnému nahlédnutí
od 11. června 2021 do 21. července 2021
na Městském úřadu Šenov, odboru výstavby a životního prostředí, Radniční náměstí
300, 739 34 Šenov v úředních hodinách
a dále dálkovým přístupem na https://
mesto-senov.cz/mesto/uzemni-plan-senov/ v sekci „návrh Změny č. 1 Územního
plánu Šenov – veřejné projednání“.
Veřejné projednání návrhu Změny č. 1
Územního plánu Šenov – návrhu opatření obecné povahy včetně odůvodnění se
uskuteční
ve středu 14. července 2021 od 17 hodin
v sálu Restaurace Horakůvka, Hlavní 11,
739 34 Šenov.

Na veřejném projednání bude zajištěn
odborný výklad fyzickou osobou oprávněnou k projektové činnosti ve výstavbě (projektantem).
V souladu s ustanovením § 172 odstavce 5 správního řádu a podle ustanovení §
52 odstavce 2 stavebního zákona mohou
námitky proti návrhu Změny č. 1 Územního plánu Šenov podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení
Změny č. 1, oprávněný investor a zástupce
veřejnosti.
Podle § 22 odstavce 3 stavebního zákona se při veřejném projednání stanoviska,
námitky a připomínky uplatňují písemně
a musí být opatřeny identifikačními údaji
a podpisem osoby, která je uplatňuje.
Nejpozději do 7 dnů ode dne konání veřejného projednání tedy do 21. 7. 2021 může
každý uplatnit své připomínky a dotčené
osoby námitky, ve kterých musí uvést odůvodnění, údaje podle katastru nemovitostí

dokladující dotčená práva,
a především vymezit území
dotčené námitkou. Povinnost doložit údaje podle
katastru nemovitostí se nevztahuje na zástupce veřejnosti.
Podle ustanovení § 52 odstavce 4 stavebního zákona ke stanoviskům, námitkám
a připomínkám ve věcech, o kterých bylo
rozhodnuto při vydání zásad územního
rozvoje, nebo regulačního plánu vydaného
krajem, se nepřihlíží.
K později uplatněným připomínkám
a námitkám se nepřihlíží.
Adresa pro zasílání připomínek a námitek:
Městský úřad Šenov, odbor výstavby a životního prostředí, Radniční náměstí 300,
739 34 Šenov
SÚ – Ing. Procházka

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se z rozhodnutí
prezidenta republiky (sbírka zákonů č. 248/2020 ze dne 31. 12. 2020)
uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021.
V první den voleb – v pátek 8. 10. 2021 proběhne hlasování od
14:00 hodin do 22:00 hodin; druhý den v sobotu 9. 10. 2021 se bude
hlasovat od 08:00 hodin do 14:00 hodin.
VOLEBNÍ OKRSEK PRO VOLIČE S ÚŘEDNÍ ADRESOU:
Volič, který má trvalý pobyt na úřední adrese (Radniční náměstí
300, Šenov) je zapsán ve stálém seznamu voličů a tudíž může své
volební právo uplatnit ve volebním okrsku č. 3.
VOLIČSKÉ PRŮKAZY:
Ode dne vyhlášení voleb může volič, který nebude moci volit ve
svém volebním okrsku, požádat o voličský průkaz. Vydávat vyhotovené voličské průkazy bude možné nejdříve od čtvrtka 23. 9.
2021.
Volič může požádat o vydání voličského průkazu, a to:
•

OSOBNĚ u obecního úřadu, který vede stálý seznam voličů,
podle místa trvalého pobytu, nejpozději do středy 6. 10. 2021
do 16:00 hodin;

•

PODÁNÍM doručeným nejpozději 7 dnů přede dnem voleb
obecnímu úřadu, který vede seznam voličů pro volby do zastupitelstev krajů, podle místa trvalého pobytu, tj. do pátku 1. 10.
2021 do 16:00 hod.; toto podání musí být v listinné podobě
opatřené úředně ověřeným podpisem voliče1) nebo v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky (musí
být datová schránka fyzické osoby – voliče).

Obecní úřad voličský průkaz předá osobně voliči nebo osobě,
která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče1) žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle na uvedenou
Podle ust. § 8 odst. 2 písm. f) zák. č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích
je tento úkon (ověření podpisu) osvobozen od povinnosti hradit správní poplatek.
1)
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adresu (doporučeně do vlastních rukou výhradně adresáta – nutno
mít označenou schránku).
Právo hlasovat na voličský průkaz může při volbách do zastupitelstev krajů ve dnech voleb volič uplatnit v kterémkoliv volebním okrsku; v tomto případě vybírá volič z kandidátů uvedených
na hlasovacím lístku příslušného kraje, na jehož území se voleb
účastní.
VOLBY V ZAHRANIČÍ:
Při volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR je možno
hlasovat i v zahraničí na příslušných zastupitelských úřadech. Podrobné informace k možnosti volit v zahraničí naleznete na webových stránkách ministerstva vnitra: https://www.mvcr.cz/Informační servis/Volby.
Státní volební komise na svém 176. jednání dne 7. ledna 2021 určila losem podle § 8 odst. 2 písm. i) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR, Ústecký kraj krajem, kterému budou podřazeny všechny zvláštní stálé volební okrsky v zahraničí.
VOLBY V NEMOCNICI NEBO OBDOBNÉM ZAŘÍZENÍ:
Pokud se volič ve dnech voleb bude nacházet v nemocnici,
nebo podobném zdravotnickém či sociálním zařízení, kde nemá
trvalý pobyt ve volebním okrsku daného zařízení, může volič hlasovat:
a) na základě zápisu do zvláštního seznamu voličů, který vede
obecní úřad pro voliče, který není v jeho územním obvodu přihlášen k trvalému pobytu, popřípadě nemůže z důvodu, že je
ve zdravotnickém zařízení, volit ve svém volebním okrsku, v jehož stálém seznamu je zapsán. Správa zdravotnického zařízení
předá údaje voličů k zápisu do zvláštního seznamu obecnímu
úřadu nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. 1. 10. 2021 do
14:00 hodin a zároveň zašle potvrzení o zápisu voliče do tohoto
seznamu obecnímu úřadu, kde je volič zapsán k trvalému pobytu.
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b) na základě voličského průkazu, vydaného obecním úřadem
(viz kapitola VOLIČSKÉ PRŮKAZY).
V případě krátkodobé hospitalizace nebo v případě, že volič
neví, kde se přesně ve dnech voleb bude nacházet (např. předpokládaná hospitalizace), se jeví jako nejvhodnější řešení - vyřízení
voličského průkazu, na který volič může volit v kterémkoliv volebním okrsku. V případě, že si volič vyřídil voličský průkaz a ve dnech
voleb nakonec bude v nemocnici nebo v obdobném zdravotnickém zařízení, může na tento voličský průkaz v této nemocnici nebo
v tomto obdobném zdravotnickém zařízení hlasovat.

volebního okrsku, pro který byla okrsková volební komise zřízena. Tyto požadavky může ohlašovat osobně nebo telefonicky na
telefonním čísle 774 401 522, 596 805 931 popř. zaslat na e-mailovou adresu: bpreinova@mesto-senov.cz.
Informace k volbám naleznete také na webových stránkách
Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/Informační servis/
Volby nebo na webových stránkách města Šenov: mesto-senov.
cz/radnice/volby. Formuláře potřebné k vydání voličského průkazu
naleznete na webových stránkách města Šenov: mesto-senov.cz/
radnice/volby.

VOLBA DO PŘENOSNÉ HLASOVACÍ SCHRÁNKY:

Osoba zodpovědná za organizaci a průběh voleb:

Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů
obecní úřad a v den voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl
hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu

Ing. Blažena Preinová, kanc. č. 107, tel: 774 401 522

Informace - okrskové volební komise (OVK)
Dle § 14e odst. 3) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR může každá politická strana, politické hnutí a koalice, jejichž
kandidátní listina byla ve volebním kraji zaregistrována, delegovat
1 člena a 1 náhradníka do OVK.
Delegace se provede doručením seznamu, který volební subjekt
buď zašle v listinné nebo elektronické podobě (prostřednictvím DS
zmocněnce, nebo emailem, který je opatřený zaručeným elektronickým podpisem zmocněnce), nebo jej doručí osobně.
Delegace musí být obecnímu úřadu doručena NEJPOZDĚJI
do 8. 9. 2021 do 16:00 HOD.
SEZNAM / DELEGACE
Seznam dle § 14e odst. 4) zákona č. 247/1995 Sb. o volbách do Parlamentu ČR musí obsahovat:
• jméno a příjmení delegovaného
• datum narození delegovaného
• adresa místa trvalého pobytu/ID datové schránky delegovaného
• jméno a příjmení zmocněnce, která delegaci podává
• podpis zmocněnce
dalšími doporučenými údaji jsou:
• telefonní číslo delegovaného
• doručovací adresa delegovaného
• email delegovaného
• údaj, do které OVK má být delegovaný zařazen
Tyto doplňující údaje jsou důležité zejména z důvodů včasného doručení pozvánky na povinné 1. zasedání OVK (krátký časový interval mezi sestavením komisí a 1. zasedáním OVK).
Není-li takto dosaženo minimálního počtu členů OVK, jmenuje starosta města členy na neobsazená místa.
Zájemci o členství ve volební komisi se mohou přihlásit osobně, e-mailem popř. telefonicky NEJPOZDĚJI DO 7. 9. 2021 na
níže uvedeném kontaktu:

POVINNOSTÍ ČLENA OVK JE ZÚČASTNIT SE 1. ZASEDÁNÍ OVK!!!
Účast na 1. zasedání OVK je povinná a účast na zasedání je nezastupitelná!
MÍSTO A TERMÍN KONÁNÍ 1. ZASEDÁNÍ KOMISÍ:
• budova RADNICE - Městského úřadu v Šenově, Radniční náměstí
300, zasedací místnost v 2. poschodí
• středa 15. 9. 2021 v 16. 30 hod.
Oznámení o svolání 1. zasedání OVK (pozvánka) se mimo jiné zveřejňuje na úřední desce Městského úřadu v Šenově a pokládá se za
doručené dnem vyvěšení.
Výše zvláštní odměny za výkon funkce člena OVK:
Předseda

2 200 Kč*

Místopředseda / Zapisovatel

2 100 Kč*

Člen

1 800 Kč

* Zvýšená odměna pro předsedu, místopředsedu a zapisovatele náleží
pouze v případě účasti na všech povinných jednáních.
Členovi OVK, který není v pracovním nebo služebním poměru,
avšak je výdělečně činný, přísluší kromě výše uvedené odměny
paušální náhrada ušlého výdělku za dobu výkonu funkce člena OVK
ve výši 43 Kč/hod., nejvýše však 340 Kč/den.
V případě, že se člen OVK některého z jednání komise nezúčastnil
(bez ohledu na omluvu), obecní úřad celkovou výši odměny poměrně krátí, a to podle evidence o účasti na jednáních OVK.
Informace k volbám naleznete také na webových stránkách Ministerstva vnitra ČR: https://www.mvcr.cz/Informační servis/Volby
nebo na webových stránkách města Šenov:
mesto-senov.cz/radnice/volby.
Formuláře pro delegaci členů OVK naleznete na webových stránkách města Šenov:
mesto-senov.cz/radnice/volby.

Ing. Blažena Preinová, kancelář č. 107, tel. 774 401 522,
e-mail: bpreinova@mesto-senov.cz

Kontaktní osoba pro okrskové volební komise za Městský úřad Šenov:

KDO SE MŮŽE STÁT ČLENEM OVK:

Ing. Blažena Preinová, kancelář č. 107,
tel. 774 401 522,

Státní občan, který v den složení slibu dosáhl věku nejméně 18 let
(slib se skládá na 1. zasedání OVK -15. 9. 2021), u něhož nenastala
překážka k výkonu volebního práva a který není kandidátem pro
volby do Parlamentu České republiky.
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 7/2021

e-mail: bpreinova@mesto-senov.cz
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Kvalita pitné vody je v Moravskoslezském kraji výborná
Ostrava 26. 5. 2021 – Kvalita pitné vody v lokalitách, kam ji dodává SmVaK Ostrava, je jednou z nejlepších v naší zemi. Přispívají k tomu zdroje vody v podobě
údolních nádrží, moderní úpravárenský proces a pravidelná péče o kvalitu vody
v průběhu její distribuce. Z 21 845 laboratorně sladovaných ukazatelů v loňském
roce odpovídalo 21 812 z nich parametrům stanoveným příslušnou vyhláškou – tedy
99,85 %.
Kvalita pitné vody je pravidelným tématem společenské i mediální diskuze. Odborníci, veřejní představitelé nebo média často
upozorňují na to, že kvalitě pitné vody je
především s ohledem na lidské zdraví nezbytné věnovat odpovídající pozornost.
„Podle údajů z Českého statistického úřadu
bylo v roce 2019 v České republice pitnou
vodou z veřejného vodovodu zásobováno
10 090 190 obyvatel, tj. 94,6 % z celkového
počtu obyvatel. Budeme-li hodnotit kvalitu
pitné vody z pohledu statistických výsledků
monitoringu, můžeme s uspokojením konstatovat, že pitná voda z veřejného vodovodu je v ČR kvalitní a bezpečná. Kontrola kvality vody je dle legislativy České republiky
nastavena velmi přísně, kde řada ukazatelů
má limit nižší, než požaduje evropská směrnice pro pitnou vodu, a to dokonce i v aktuálním novelizovaném znění z konce roku
2020,“ píše ve své situační zprávě ke kvalitě
pitné vody z 24. května Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR (SOVAK ČR).
Jaká jsou tedy opatření v provozech
SmVaK Ostrava a při distribuci pitné
vody ke spotřebitelům, aby dosahovala
odpovídající kvality? Jak se kvalita pitné
vody kontroluje a jaké parametry musí
splňovat?
Pro kvalitu pitné vody a pro teplou
vodu jsou v České republice vyhláškou č.
252/2004 Sb. stanoveny hygienické limity.
Vyhláška zároveň udává četnost a rozsah
kontroly jejich dodržování. Tento předpis
je zároveň v souladu s evropskou směrnicí,
která definuje parametry kvality pitné vody
určené pro lidskou spotřebu. Kontrola se
týká chemických, fyzikálních i mikrobiologických parametrů pitné vody.
„Kontrola kvality vody ve vodárenském
procesu v SmVaK Ostrava začíná v centrálních úpravnách pitné vody v Podhradí,
Nové Vsi a Vyšních Lhotách hned při přítoku
surové vody z údolních nádrží do úpravny.
A to pro někoho možná trochu překvapivě.
Zajišťují ji pstruzi, siveni a podobné typy ryb
citlivé na kvalitu vody a přítomnost ropných,
toxických nebo jiných látek. V případě, že by
ryby v akváriu zareagovaly, začaly hromadně umírat, obsluha provozu okamžitě přijímá potřebná opatření a je nucena úpravnu
odstavit.,“ říká ředitel Ostravského oblastního vodovodu Jiří Komínek. Stejně pohotově
probíhají provozní rozbory v laboratořích
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v areálech úpraven, aby mohli technologové v případě potřeby okamžitě reagovat.
„Kontrola kvality vody probíhá v průběhu celého procesu výroby a úpravy vody
v centrálních zdrojích, ve vodojemech, kde
se pitná voda shromažďuje, ve vodovodním
potrubí i přímo u spotřebitele, kterému teče
voda z kohoutku. Místa u spotřebitelů jsou
vybírána náhodně a pravidelně se obměňují, aby byl náš zásah co nejširší. Velmi často
souvisí stížnosti na kvalitu, barvu nebo chuť
pitné vody spíše s rozvody v domech a bytech, než s tím, jaká voda k dané nemovitosti
přiteče,“ vysvětluje generální ředitel SmVaK
Ostrava Anatol Pšenička. Rozbory surové
a upravené pitné vody se provádí s četností
dle množství vyrobené vody a počtu zásobovaných obyvatel. Jen na kontrolu kvality
pitné vody v akreditované kanceláři společnost vynaloží ročně zhruba 18 milionů
korun.
Dle platné legislativy je provozovatel
vodovodní sítě povinen zajistit provádění rozborů u laboratoře, která je držitelem
osvědčení o akreditaci. V případě SmVaK
Ostrava se jedná o laboratoře společnosti
VodoTech, jejíž centrální a špičkově vybavená laboratoř sídlí v Ostravě. Výsledky
rozborů pitné vody jsou vkládány do centrálního systému hygienické služby (orgánu
ochrany veřejného zdraví) s poetickým názvem PiVo, jehož správcem je Ministerstvo
zdravotnictví ČR prostřednictvím Státního
zdravotního ústavu a příslušných hygienických stanic. Ročně se do tohoto systému uloží přes jeden milion hodnot jakosti
pitné vody. Z tohoto počtu pouze 1,5 %
překročí limitní hodnoty parametrů dané
vyhláškou, což je velice dobrý výsledek.
I z tohoto srovnání vychází oblasti zásobované společnosti SmVaK Ostrava skvěle.
„V roce 2020 bylo hodnoceno 21 845 ukazatelů a nevyhovělo 34 z nich, čímž se dostáváme na hodnotu 0,156 %. Čili zhruba
na desetinu toho, jaký průměr je vykazován
při pohledu na celou Českou republiku,“
popisuje ředitel vodovodů SmVaK Ostrava
Milan Koníř.
Často zmiňovanou problematikou bývá
přítomnost pesticidů a jejich metabolitů
v pitné vodě jako důsledek lidské činnosti. V roce 2015 byl výrazně navýšen rozsah
jejich sledování. Na většině území ČR se
provedl screening více než 60 pesticidních

látek a jejich metabolitů. V některých lokalitách si tento monitoring vyžádal potřebu
investic do technologií úpravy vody. SmVaK
Ostrava, které vyrábějí zhruba 95 % pitné
vody ve třech centrálních úpravnách v Podhradí u Vítkova, Nové Vsi u Frýdlantu nad
Ostravicí a Vyšních Lhotách, tento problém
díky zdrojům v podobě údolních nádrží
Slezská Harta - Kružberk, Šance a Morávka
řešit nemusí. Ty se nacházejí v horských oblastech s minimálním dosahem zemědělské
činnosti, při níž jsou pesticidy především
využívány a mohou mít vliv na kvalitu vody.
Výsledky jejich sledování jsou v případě
zmiňovaných zdrojů dlouhodobě pod mezí
stanovitelnosti jak v pitné vodě v úpravnách, tak v pitné vodě ve vodovodní síti.
Žádná opatření, jejichž cílem by mělo být
snížení obsahu pesticidů ve vodě, tedy nejsou nutná.
SmVaK Ostrava o kvalitě pitné vody
své odběratele pravidelně informují
na svých internetových stránkách. Tyto
informace jsou každý týden aktualizovány. Jednotlivé ukazatele jsou řazeny podle úpravny vody, kde se pitná voda vyrábí, ale také podle zásobované oblasti.
Každý spotřebitel se tak může přesvědčit,
že předepsané parametry jsou dodržovány a ubezpečit se o vhodnosti a bezpečnosti konzumace dodávané pitné vody.
V průběhu uplynulých destiletích se kvalita pitné vody v moravskoslezském regionu
prokazatelně zlepšila.
„Česká republika patří mezi země s vysokou kvalitou pitné vody a s dobře fungujícím systémem kontroly kvality vody
z vodovodu pro veřejnou potřebu. Často se
v souvislosti se způsobem distribuce a užíváním pitné vody hovoří o „vodním blahobytu“, kdy si můžeme dovolit distribuovat
do domácností a průmyslových podniků
vodu v kvalitě pitné vody a užívat ji i k dalším účelům nepřetržitě 24 hodin denně a 7
dní v týdnu,“ uvádí ve své zprávě SOVAK ČR.
Kontakt:
Mgr. Marek Síbrt, mluvčí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00
Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail marek.sibrt@smvak.cz
www.smvak.cz
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 7/2021

KNIHOVNA & ŠENOVSKÉ MUZEUM
„ …Na šenovských loukách zvonívaly
kosy, když tam ženci trávu kosili. O senách
tu kluci pobíhali bosi, holky kvítím si vlasy
zdobily. …“ Slovy z písně Václava Štývara
jsme zahájili již tradiční „Otevírání stodoly“. Areál naší milé Staré školy zaplnilo kolem sta hostů, kterým k dobré náladě hrála
country skupina Caballero a Vladimír Randy
Kuchař. Pro návštěvníky byly připraveny dvě
výstavy. V přednáškovém sále byla zahájena výstava krásných obrazů umělců z havířovské výtvarné skupiny KVAŠ, kterou vede
pan František Procházka. O činnosti skupiny
KVAŠ promluvila paní Milena Tvardíková.
V prostorách stálé expozice mohli návštěvníci shlédnout výstavu Hrdinové, kterou ve spolupráci s naším Šenovským muzeem autorsky připravil pan Stanislav Grym.

Pan Grym za svou nesmírně pilnou a důkladnou práci při pátrání po osudech našich
šenovských četníků pana Gustava Spratka a Jana Bayera obdržel z rukou starosty
města Šenov Ing. Jana Blažka cenu Hanuše
Lankočího, která mu byla udělena městem
Šenov a Šenovským muzeem za šíření kulturních hodnot a historického povědomí.
Hosté mohli obdivovat náš nově rekonstruovaný muzejní vůz a také nádherné
loutky pana Jiřího Poláška.
Jsem velmi ráda, že jsme mohli tuto
tradiční akci uskutečnit a všichni vy, kteří
jste nás navštívit nestihli, tak můžete učinit
i v době letních prázdnin (viz. leták s provozní dobou). Obě výstavy potrvají do konce měsíce srpna.

Starosta města blahopřeje p. Grymovi k udělené ceně

Simona Slavíková, ředitelka

letní provozní doba 1. 7. až 31. 8. 2021
Po: 8 až 16.30 hod.
Čt: 8 až 16.30 hod.
Výpůjčky e-knih pro čtenáře knihovny zdarma.
Muzeum-prohlídka výstav a venkovních expozic:
kdykoliv po předchozí objednávce (tel. 552 321 847 ; www.senov.cz)
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 7/2021
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ŠKOLSTVÍ
Jak si 2.A a 2.B vyčarovaly školu v přírodě

Když nás pan majitel penzionu na Morávce označil za průkopníky první letošní
“covidové školy v přírodě”, s úsměvem jsme
mu naznačili, že pro kouzelníky není nic
nemožné. Následujících pět dní jsme byli
obdařeni nejen kouzelným prostředím tamější přírody, ale především blahodárností
slunečných dnů, které nám přinesly veselou
mysl a radost ze společných aktivit.

V programu kouzelníka Abraxase, který
nás školou v přírodě provázel, si našel každý
to své. Do světa magie jsme vstoupili v malovaných čepicích a v batikovaných pláštích.
Dopoledne jsme se vzdělávali ve škole čar
a kouzel, odpoledne jsme se učili v lese
o lese, naháněli mudly nebo brodili řeku.
Učili jsme se psát dopisy, číst z knih, zahráli
jsme si vodní válku i srovnali své sportovní

Vážení rodiče a příznivci školy, milí žáci,
letošní školní rok opět dospěl ke svému závěru, dovolte nám
tedy malou rekapitulaci.
Dlouhé období distanční výuky bylo pro všechny zúčastněné
náročné, ačkoliv jsme oproti loňskému jaru byli lépe připraveni.
Chtěli bychom proto poděkovat rodičům za vstřícnost, trpělivost a podporu dětí. Učitelům za energii a úsilí, s nimiž se potýkali
s novými formami výuky a řešili nezvyklé problémy, které tato situace přinesla. Našim žákům pak vyslovujeme uznání za to, že se se situací snažili poprat, jak nejlépe dovedli, dokázali si udržet motivaci
a mnohdy nám zpříjemnili den či vyvolali úsměv na tváři. Přesto si
jistě všichni přejeme, aby se příští školní rok nesl opět v tradičnějším duchu…
Druhým významným faktorem, který letos ovlivnil chod školního roku, je rekonstrukce školy. V červnových dnech jsme se snažili využít hezkého počasí, učili se také venku, mnohé třídy vyrazily
na školní výlety a jiné akce, jelikož studijní podmínky nebyly úplně
komfortní.
Náš velký vděk proto patří také těm, kteří nám umožnili využívat prostory potřebné pro výuku. Děkujeme paní Simoně Slavíkové
za zpřístupnění budovy Staré školy, panu faráři Štěpánu Maroszovi
za to, že děti mohly využívat také prostor evangelického kostela.
Zázemí našim žákům poskytli také p. Martin Tesař a místní hasiči,
i jim patří veliký dík.
Letošní rok byl jistě náročnější než předchozí, ale v mnohém nás
posunul dopředu a současná omezení se zúročí v budoucnu nově
nabytými dovednostmi i zlepšením podmínek pro výuku.
Chtěli bychom vám popřát krásné léto plné zážitků, slunce, odpočinku, zkrátka úspěšné dobití baterek.
Více zpráv o dění ve škole (informace pro rodiče budoucích
prvňáčků, červnové akce tříd apod.) najdete na našich webových
stránkách.

dovednosti. Stavěli jsme domečky pro lesní
zvířata, instalovali pokusy a tvořili obrazy
z lesních přírodnin. Zazpívali jsme si s kytarou i zatančili na kouzelnické diskotéce.
Zkrátka jsme si vyčarovali dny plné zážitků,
na které budeme dlouho vzpomínat.
za kouzelný tým školy v přírodě
Mgr. Andrea Liolia

Lesní školka pokračuje…
Mateřská školka Šenov-Lapačka za krásného květnového počasí uskutečnila výlet do areálu „Lesní školky“ na václavovické myslivecké chatě Ve Forotě. Vzhledem k doznívajícím coronavirovým
omezením byly na výletě jen čtyři „žabičky“ pod vedením hodných
učitelek paní Hany Olšákové a paní Markéty Jiráskové, ale za to je
čekalo milé překvapení….
Děti se za odměnu projely lodičkou „Kačutkou“ po krásném
rybníku Kamenec. Přitom navštívili na ostrově vodníka Kamínka,
podívaly se na hnízdící kačenky, spočítaly všechny rybičky ve vodě
a viděly rychlého ledňáčka, který jim málem sednul na nos. Vůbec
se nebály…
Myslivecký spolek Václavovice je rád, že „Lesní školka“ nadále
pokračuje, a proto ochotně vypomůže s programem pro děti. Děti
se naučí lépe vnímat přírodu a stanou se tak její velcí ochránci. A to
si myslím, že je také cílem „Lesní školky“.
Ing. Ivan Hoch, předseda spolku

Budeme se těšit na shledání v září!
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SPORT

Hráči týmu mužů SK Šenov se zapojili do fotbalové ankety.
Vybrali jsme odpovědi dvou hráčů a zde jsou jejich zajímavé odpovědi.
Filip Pinkava
Jaké byly tvé fotbalové začátky? Moje
fotbalová mládežnická kariéra začala v 5.
třídě ZŠ, kdy jsem začal hrát za tým TJ Dolní
Datyně, kde jsem působil až do konce dorosteneckého věku. Na Datyně stále vzpomínám, protože jsem zde prožil krásných 8
fotbalových let.
Jaké máš fotbalové ambice? Nikdy jsem
dlouhodobé ambice neměl, vždycky
jsem chtěl odehrát zápas co nejlépe. Nyní
ve svých 24 letech jsem se rozhodl, že bych
se chtěl stát alespoň kvalitním průměrným
fotbalistou, takže musím makat a makat.
Co tě kromě fotbalu baví? Základem zábavy jsou dobří přátelé, se kterými trávím
spoustu času. Mimo toho si rád poslechnu jakoukoliv hudbu. Přes léto rád jezdím
na kole a v zimě si užívám jízdu na snowboardu nebo lyžích.
Oblíbené číslo dresu? Oblíbené a zároveň
i mé osudové číslo je 9. Alternativou k devítce je dres s číslem 6.
Oblíbený fotbalový klub? Již od střední školy fandím AC Milán a nyní se blýská
na lepší časy, což mi dělá radost.
Oblíbené jídlo a pití? Takové věci nejsou
pro mě v životě klíčovým tématem, proto
moje nejoblíbenější jídlo jsou špagety s kuřecím masem a jako pití voda, když nepočítám pivo.
Oblíbený hráč/spoluhráč? Jednoznačně
Zlatan Ibrahimovič, který zároveň teď hraje za AC Milán. Oblíbeným spoluhráčem je
Dominik, který je ohromný srdcař.

Přípravný zápas SK Šenov U9 - TJ Sokol Václavovice U9
Proč SKŠ? Vnitřně jsem cítil, že po mé
dvouleté fotbalové pauze, bych musel hodně bojovat, abych si zahrál v krajské soutěži za Dolní Datyně. Chtěl jsem se fotbalem především bavit, ale zároveň podávat
dobré výkony. Jasnou volbou bylo SKŠ, kde
jsem měl většinu svých kamarádů v bývalém B – týmu, kde jsem se chtěl angažovat
a začít znovu.

Ondřej Kaiser
Jaké byly tvé fotbalové začátky? Začínal
jsem v Šenově v přípravce pod trenérem
Markem Goreckým, začal jsem hrát v poli,
kde mi to moc nešlo, tak mě zkusili dát
do brány, kde jsem vydržel dodnes.

Jaké máš fotbalové ambice? Určitě bych
chtěl chytat v Šenově, co nejdéle to jen půjde.
Co tě kromě fotbalu baví? Rád se projedu
na kole, zahraju si basket nebo se s partou
kamarádů vydám na výlet.
Oblíbené číslo dresu? 21
Oblíbený fotbalový klub? Real Madrid
Oblíbené jídlo a pití? Hranolky se smaženým sýrem a kola.
Oblíbený hráč/spoluhráč? Mým oblíbeným hráčem je Thibaut Courtois z Realu
Madrid.
Proč SKŠ? SKŠ je klub, ve kterém jsem začínal, a také proto, že máme skvělou partu.

KULTURA

Bojujeme za dostupnější živou kulturu!
Vážení občané Šenova, troufám si říct, že uplynulo těžké období
nás všech a nyní jen doznívají jeho poslední tóny. Na ministerstvu
kultury jsme dělali všechno proto, aby umělci, hudebníci, divadelníci, výtvarníci, spisovatelé, herci apod., zůstali u svého řemesla. Ano,
doba nám hodně dala i vzala.

živé kultury co nejširšímu spektru občanů – bezpečně, avšak bez
diskriminačních pravidel. V přiložené grafice vidíte plán rozvolnění
opatření. Vypadá to, že nás čeká kulturně nabité léto, které doufám
bude pokračovat bez větších omezujících opatření už od začátku
září.

Naučili jsme se vystupovat online, streamovat, hledat cesty, jak
dostat kulturu i tam, kde to dříve nebylo úplně možné – přímo do
Vašich domovů. Během této doby jsme pomohli tisícům lidem i organizacím díky podpůrným programům Covid-Kultura 3, kteří se
už nemohou dočkat živého vystupování. Upřímně mě překvapilo,
kolik umělců skrývá i Vaše obec – malíři, kapelníci, kouzelníci ... a to
zdaleka ne všichni si podali žádost o poskytnutí podpory.

Dovolte mi Vám touto cestou popřát léto Vašich snů. Pokud si
najdete čas, určitě navštivte hrady, zámky, výstavy, koncerty a další
kulturní akce ve Vašem okolí, neboť pandemie prokázala, že jste to
právě Vy, kdo dotváří tu pravou kulturní atmosféru, která dodává
elán a chuť tvořit všem umělcům.

Dennodenně usilovně pracujeme a vyjednáváme s ministerstvem zdravotnictví a hlavní hygieničkou ohledně zpřístupnění
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 7/2021

S úctou
Jiří Vzientek, náměstek ministra kultury
jiri.vzientek@mkcr.cz
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INZERCE

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

www.kominictvi-lukovsky.cz

OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 7/2021

ZNALECKÉ POSUDKY
pro veškeré převody nemovitostí, pozůstalostní řízení,
tržní ocenění bytů a nemovitostí, přiznání k dani
z nemovitých věcí 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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INZERCE

DÁRCI KRVE,
POTŘEBUJEME VÁS VŠECHNY!

POHŘEBNÍ SLUŽBA

Krevní centrum FN Ostrava vyzývá všechny zdravé dárce krve
- přijďte co nejdříve k odběru!

NONSTOP & 596811231,
725 108 646, 602 544 149

Operace se opět rozjely naplno, spotřeba krve je opravdu
velká a zásoby rychle ubývají. Navíc se blíží léto a s ním každoročně i mnoho úrazů. Akutně pro naše pacienty proto potřebujeme všechny krevní skupiny.
Darováním krve zachráníte život. Děkujeme!
Objednejte se prosím předem telefonicky na čísle 800 260 004
nebo e-mailem krevni.centrum@fno.cz<mailto:krevni.centrum@fno.cz> nebo online přes webový formulář<https://
kceobj.fno.cz/> na konkrétní datum a čas. Dárci, kteří se rozhodnou darovat poprvé, mohou přijít bez objednání.
Více informací na https://www.fno.cz/krevni-centrum.
Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava

MARIE MEJSTŘÍKOVÁ

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

Mladý pár hledá v Šenově pozemek
ke koupi k výstavbě rodinného domu.
Budeme rádi za jakoukoliv nabídku. Děkujeme.
Tel: 725067913 / vachutka.vojtech@seznam.cz

OBĚŽNÍK města Šenov – periodický tisk územního samosprávného celku, měsíčník, č. 7/2021, reg. č. MK ČR E 12336. Vydavatel: město Šenov,
Radniční náměstí 300, Šenov, IČ 00297291, příjem inzerce 596 805 930, podatelna@mesto-senov.cz, www.mesto-senov.cz. Den vydání: 1. 7. 2021,
uzávěrka příštího čísla: 20. 7. 2021, tisk: Jesenické nakladatelství JENA Šumperk. Prodejní cena Oběžníku města Šenov: 11 Kč.
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