Milí spoluobčané,
pojďme se společně ohlédnout za rokem
2021 a říci si, co občany Šenova čeká
v roce 2022.
Život a dění ve městě, stejně jako v naší
republice, ovlivňoval covid a opatření
proti jeho šíření. Názory, jak epidemii
zvládnout, rozštěpily naši společnost
na odpůrce a příznivce očkování a jakýchkoliv opatření. Pohled zdravotníků, kteří
v nemocnicích bojují o záchranu holého
života, je jiný než lidí, kteří si chtějí žít život plnými doušky a nechtějí být ničím
a nikým omezováni.
Situace, kdy nová vládní garnitura jinak
pohlíží na zdravotnictví, školství, ekonomiku, průmysl a další oblasti než ta minulá, vnáší pro jedny naději na spravedlivější budoucnost, pro druhé nejistoty. Ať si
to připouštíme nebo ne, všechny aspekty
posledních let se podepisují na podrážděnosti jednání, psychice a zdraví lidí.
Našemu městu se podařilo v loňském
roce hospodařit s vyrovnaným rozpo-
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čtem. Město čerpá výhodné úvěry na investiční akce a zároveň má vlastní prostředky minimálně ve stejné výši uloženy
na účtu. Při nejistých daňových příjmech
obcí, dodatečném proplácení dotací, rostoucích cenách energií, služeb a stavebních prací nelze ani jinak postupovat.
V minulém roce se podařilo z investičních
akcí dokončit výstavbu chodníku podél
ulice Petřvaldské. Začaly přípravné práce
na výstavbu chodníku a zastávek podél
ulice Škrbeňské, kde bychom chtěli letos
vybudovat úsek od Frýdecké po Okružní.
Byly obnoveny asfalty na částech ulic Zahradní, Na Šutrovině, K Šajaru, Okružní.
Již na jaře bychom chtěli pokračovat v asfaltování ulic Obecní, Bartovická, U Alejského dvora.
Tlaková kanalizace byla loni vybudovaná
v lokalitě Šutrovina, letos chceme odkanalizovat i objekt Staré školy a začít s budováním kanalizace od ulice V Družstvu
směrem k hájence.

Dokončena byla rekonstrukce školy
na Podlesí včetně venkovního sportoviště. Novou střechu, zateplení fasády
a rekuperaci vzduchu dostal 1. pavilon
základní školy v centru města. Pro tento
rok je projekčně připravena venkovní přístavba výtahu základní umělecké školy,
s čímž souvisí i úprava střechy a zateplení
budovy.
V loňském roce byly zahájeny práce na rekonstrukci hřiště na Lapačce. Pro obnovu
lávky pro pěší přes Datyňku jsou nyní připravovány ocelové konstrukce v halách
dodavatele. Obě tyto akce by měly být
dokončeny v létě tohoto roku.
Ani v loňském roce se nepodařilo vysoutěžit zhotovitele stavby cyklolávky přes
I/11. Protože se jedná o stavbu nadregionálního významu, jednáme o novém spolufinancování akce jak s SFDI, tak zástupci
kraje.
pokračování na str. 2

dokončení

Městu se podařilo koupit pozemky kolem
hasičárny, kdy výjezd hasičské techniky,
stejně jako točna autobusů, byl částečně
na soukromém pozemku. Získaný pozemek za hasičárnou rozšíří v budoucnu
možnost parkování v centru města. Koupě nemovitostí sousedících s náměstím
umožní městu rozšířit poskytované služby a utvářet postupně budoucí podobu
náměstí.
Čtvrtou etapou pokračovala výměna
svítidel veřejného osvětlení na Šimšce
a Škrbni za ledková svítidla. Na svou výměnu čekají svítidla na rondelu, ulici Petřvaldské, Těšínské i Kaštanové.

Kolem smuteční síně byla zahájena obnova zeleně, která je rozdělena do tří let.
Úpravy trávníků proběhnou kolem DPS
a před zdravotním střediskem. Na jaře
proběhne i nová výsadba zeleně na rondelu. Budou probíhat přípravy na zahájení výsadby aleje podél ulice Škrbeňské.
V sociální a zdravotní oblasti se nám daří
držet nadstandard oproti okolním obcím.
Ve městě máme všeobecné i odborné
ambulance, ke kterým letos přibyla i oční
ambulance. Zdravotně postižení a senioři nad 70 let mohou za mírný poplatek
využívat senior taxi k přepravě k lékaři či
na úřady.

měl Šenov přes 6550 obyvatel a nově bylo
kolaudováno 36 domů, přiděleno bylo již
2077 popisných čísel.
Na prosincovém zastupitelstvu byl schválen vyrovnaný rozpočet na tento rok. Návrh rozpočtu byl zveřejněn v Oběžníku
i na úřední desce a nebyla k němu vznesena jediná připomínka od občanů.
Vážení spoluobčané, děkuji zaměstnancům úřadu i zastupitelům, že i v této
složité a náročné době vykonali hodně
dobrého pro další rozvoj našeho krásného města. Přeji nám všem do další práce
hodně elánu, pozitivního myšlení, dobré
nálady a zdraví.

Zájem o výstavbu a bydlení v Šenově trvá
nadále. V době uzávěrky tohoto Oběžníku

Ing. Jan Blažek, starosta města

ČINNOST SAMOSPRÁVY
74. schůze rady města dne 23.11.2021 m.j.:


vzala na vědomí protokol z jednání
hodnotící komise pro hodnocení nabídek na akci „Převzetí odpadu pro město
Šenov – část I SKO a část II BIO“



rozhodla o uzavření smlouvy mezi
městem Šenov a společností Frýdecká
skládka, a. s., Frýdek-Místek, k veřejné
zakázce „Převzetí odpadu pro město
Šenov – část I SKO a část II BIO“



schválila znění Smlouvy o využití obecního systému odpadového hospodářství



schválila dotační program „Podpora
a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov
na rok 2022“



schválila rozpočtová opatření č. 35 –
39/2021 dle předloženého návrhu





schválila Plán práce rady města Šenov
na rok 2022

schválila Plán zimní údržby a opatření na sezónu r. 2021/2022 pro město
Šenov – místní komunikace, chodníky
a průjezdní úseky silnic

22. zasedání zastupitelstva města dne 07.12.2021 m.j.:


vzalo na vědomí zprávy o činnosti finančního a kontrolního výboru
a schválilo plány práce finančního
a kontrolního výboru na I. pololetí 2022



schválilo rozpočet
na r. 2022

města

Šenov



schválilo Plán práce zastupitelstva města Šenov na r. 2022



schválilo střednědobý výhled rozpočtu
města Šenov na r. 2023 – 2024



vydalo obecně závaznou vyhlášku
č. 6/2021 o stanovení obecního systému odpadového hospodářství
tajem.

Vyhlášení 8. ročníku ankety
„Ocenění za reprezentaci města Šenova za rok 2020 - 2021“
• Město Šenov ve spolupráci se sociální a volnočasovou komisí vyhlašuje výše uvedenou anketu již poosmé. Jak už z názvu vyplývá, před
časem jsme se rozhodli tato ocenění udělovat v periodě dvou let, s cílem zajistit větší počet nominací. Anketa je od roku 2014 spojena
i s udělováním titulu „Významná osobnost města Šenova“ a titulu „Čestného občanství“.
• Proto od této chvíle až do středy 19. 1. 2022 do 17:00 hodin můžete nominovat žáky, juniory i dospělé, jednotlivce či kolektivy působící
jak na území města Šenov, tak i mimo něj, a to vše z oblasti sportu a kultury za roky 2020 a 2021. Můžete ale také opět nominovat důležité
osobnosti města Šenov, o kterých si myslíte, že by si za svůj významný přínos městu Šenov, ať už byl dosažen v jakémkoliv čase a oblasti
působení, ocenění zasloužily.
• Návrhy na ocenění podávejte, prosím, prostřednictvím formuláře, který naleznete na webových stránkách města na adrese https://mesto-senov.cz/radnice/formulare/spravni-odbor/. Ten doručte na podatelnu šenovského městského úřadu nebo zašlete poštou. Na webových
stránkách města Šenov si také můžete přečíst „Pravidla pro udělování ocenění městem Šenov“, kde je vše potřebné shrnuto.
• Mockrát Vám předem děkujeme, že se aktivně zapojíte do navrhování ocenění a nějaké nominace nám pošlete. Není v našich silách vědět
o všech všechno. Ale na druhou stranu chceme všechny, co si to zaslouží, odměnit minimálně našim uznáním a posléze také na slavnostním
zasedání zastupitelstva města, které proběhne na jaře roku 2022. Už teď jste na něj všichni srdečně zváni.

Za sociální a volnočasovou komisi Martin Vaculík.
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
V měsíci lednu 2022 oslaví významná
životní jubilea tito šenovští občané:
BERNATÍKOVÁ ALENA

PAVLÁSEK KAREL

BROSKEVIČ LUMÍR

RÝDLOVÁ DAGMAR

BYSTROŇ ARNOŠT

SLIVKOVÁ ZDENKA

ČERNÁ BOŽENA

ŠKUTOVÁ RŮŽENA

DRAPOVÁ MILADA

ŠPETÍKOVÁ HELENA

DROZD MIROSLAV

ŠPETÍKOVÁ ZDEŇKA

KOLÁŘOVÁ ZDEŇKA

TĚLECKÁ MARIE

KRAVČÍK LUMÍR

ULEHLOVÁ MÁRIA

KROČEK JAN

VALKO FRANTIŠEK

KŘÍŽ JAROSLAV

VAŠEK JAN

KUBÍČKOVÁ MARIE

VAŠÍČEK JIŘÍ

LABUDA FRANTIŠEK

VAŠÍČKOVÁ DRAHOMÍRA

LIPINOVÁ MARIE

WENCLOVÁ HANA

MIKLICOVÁ LIDIA

WIESNER ROSTISLAV

MOKROŠOVÁ JIŘINA

ZAHRADNÍKOVÁ MILUŠE

Nejmladší občánci města
Antonín Válek
Ella Pavlasová
Vojtěch Gwuzd
Viktor Vašíček
Matěj Haraším
K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

Rozloučili jsme se …
Blažena Králová

František Vacek

Zuzana Tomicová

Jan Šajer

Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou soustrast.

Odešla, jak si osud přál,
ale v našich srdcích žije dál.
Dne 21. 1. 2022 vzpomeneme
1. výročí úmrtí paní Jarmily Štefčákové.
S láskou vzpomíná manžel Josef
s rodinou.

Dne 1. 2. 2022 vzpomeneme 30. výročí,
kdy nás opustil náš milovaný

pan Jaroslav Peter.

NYTRA VLADISLAV

S láskou vzpomíná rodina Peterová.

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. 596 887 147) nebo na ohlašovně
(tel. 774 122 750, 774 401 522) nejpozději do uzávěrky Oběžníku (do 20. dne daného měsíce).
Taťána Klimasová/SO

Dne 11.01.2022 vzpomeneme nedožitých
80 let pana Antonína Válka.
S láskou vzpomíná
pozůstalá rodina.

Loučení žádné – už nezbyl čas,
jen bolest zanechal jsi v nás.
Vzpomínky v srdcích se uchovají,
kdo rádi Tě měli, stále vzpomínají.
Ruku Ti už nepodáme, abychom mohli
k narozeninám přát, jen kytičku na hrob
dáme a budeme tiše vzpomínat….
Dne 6. ledna 2022 vzpomeneme
nedožité 80. narozeniny
našeho dědečka a pradědečka,

pana Antona Krajča,

který náhle odešel v květnu 2021.
Vzpomíná Alena a vnuci
Radka a David s rodinami.
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 01/2022

„Jak tiše žil, tak tiše odešel, skromný ve svém
životě, velký v lásce a dobrotě.“
Dne 27. ledna 2022 si připomínáme
nedožité 95. narozeniny
pana Františka Sládka, rodáka ze Šenova.
S úctou a láskou vzpomíná
manželka Františka s rodinou.

Dne 1. 1. 2022 vzpomínáme
5. výročí úmrtí paní Oľgy Harokové.
S láskou vzpomínají vnučky a vnuci s rodinami
a syn Oldřich s manželkou.
Zároveň dne 7. 1. 2022 vzpomínáme
3. výročí úmrtí naší drahé
maminky, tetičky, babičky, sestry a tchyně,

paní Darji Krejčí.

S láskou vzpomínají dcera Natálie, syn Josef
a bratr Oldřich 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 měsíci.
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INFORMACE – ZPRAVODAJSTVÍ
Městská policie hlásí
MP Šenov:
Policie ČR:
Tísňová linka:
E-mail:
Web:		

		
			
		
		

22. 11. V ranních hodinách si kolemjdoucí
žena všimla na zahradě ležící osoby. Strážník
na místě zjistil, že muž je silně podchlazený
a špatně komunikuje. Muži byla strážníkem
poskytnuta první pomoc. Zabalen byl do izotermické fólie a předán do péče přivolaným
zdravotníkům.

15. 11. S žádostí o pomoc se na hlídku obrátil
senior, který si nevěděl rady s prasklým vodovodním potrubím v domě. Telefonicky byl
strážníkem instruován, jak má postupovat.
Před příjezdem hlídky se seniorovi podařilo
uzavřít hlavní přívod vody. O opravu se postarala vyrozuměná poruchová služba.

25. 11. Dopravní nehoda dvou vozidel na ulici
Hlavní se obešla bez zranění. Řidič se plně nevěnoval řízení a při jízdě naboural do zaparkovaného vozidla. Věc šetří Policie ČR.

19. 11. Na výjezdu ze silnice I/11 od Ostravy na ulici Frýdecká došlo k dopravní nehodě dvou vozidel. Jedna zraněná osoba byla
předána do péče přivolaným zdravotníkům.
Na místě zasahovaly všechny složky IZS. Strážníci usměrňovali provoz do ukončení šetření
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

4

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

14. 11. Odpoledne si dvě nezletilé osoby pro
svou hru vybraly frekventovanou ulici Frýdeckou v místní části Lapačka, přes kterou
si házeli nefunkčním mobilním telefonem.
Naštěstí vše dopadlo dobře. Strážník pak dětem vysvětlil, že silnice není vhodným místem
ke hraní.

15. 11. Muž a žena házeli kameny do oken jednoho z rodinných domů v místní části Volenství. Před příjezdem hlídky MP a hlídky Policie ČR se jim v dalším házení snažili zabránit
dva náhodní kolemjdoucí muži, ale vzhledem
k agresivitě osob se to podařilo až s pomocí
přivolané hlídky MP. Věc šetří Policie ČR.

uhašení za pomocí několika kbelíků s vodou.
Strážníci tak zabránili rozšíření požáru.

25. 11. Požár sazí v komíně byl příčinou zásahu hasičů v místní části Podlesí. Strážníci před
jejich příjezdem vyvedli v pořádku ze zakouřeného domu dva seniory. Na místo se také
dostavil jejich rodinný příslušník, který se o ně
přišel postarat a při pomyšlení na to co by se
mohlo stát, na místě omdlel. Strážníci s hasiči
mu poskytli první pomoc. Příčinu požáru šetří
vyšetřovatel hasičů a Policie ČR.

25. 11. Na železniční trati za vlakovou stanicí
Šenov ve směru na Havířov došlo ke srážce
člověka s vlakem. Osoba utrpěla zranění neslučitelná se životem, kterým na místě podlehla. Na místě zasahovaly všechny složky IZS.
Věc šetří Policie ČR.
29. 11. Pravděpodobně některý z obyvatel
bytových domů v části Škrbeň nasypal horký
popel do plastové popelnice, z které začal vycházet kouř. Strážníci na místě provedli jeho

4. 12. Seniorka si na pomoc nepřivolala strážníky, když na své zahradě zjistila podezřelé
osoby. O této skutečnosti jsme se dozvěděli
až za několik hodin od rodinného příslušníka,
který informoval strážníky.
Senioři neváhejte a ihned nám volejte na tel.
604 128 113, abychom mohli rychle zasáhnout.
5. 12. V místní části Šimška poškodil vyvrácený strom dráty elektrického vedení, které se
po kontaktu přepálily a spadly na zem. V místě
dopadu drátů následně začal vycházet kouř.
Vzhledem ke špatné dostupnosti strážnici navedli hasiče na místo a zamezili vstupu nepovolaných osob. O nápravu se postarali přivolaní pracovníci poruchové služby energetiků.

10. 12. U seniora zazvonili cizí lidé, kteří mu
začali nabízet „pochybné“ zboží ke koupi, které si od nich koupil. Když si senior uvědomil
své pochybení, už bylo pozdě, byli pryč.
I když jsou senioři preventivně o této skutečnosti
informováni strážníky nebo v médiích, i tak podlehnou přesvědčování cizích osob, které jsou velmi vynalézavé, přesvědčivé a využívající důvěřivosti a dobrosrdečnosti seniorů, kteří pak udělají
stejnou chybu.
Pár rad pro seniory:
1. neznámým lidem nedůvěřujte, nevpouštějte
je do svého bytu,
2. dveře neotvírejte nikdy hned, nevíte-li, kdo
za nimi stojí,
3. zazvoní-li u dveří či branky opravář, pracovník úřadu nebo jiných služeb (odečet plynu,
vody, elektřiny apod.), nechte si předložit
jeho služební průkaz, nebo ještě lépe zavolejte na úřad nebo instituci, na kterou se tato
osoba odvolává,
4. v případě jakýchkoliv pochybností trvejte na
tom, že o nabízené zboží či službu nemáte
zájem,
5. máte-li pochybnosti, ihned volejte městskou
polici 604 128 113, strážníci osobu prověří.
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INFORMACE – VYHLÁŠENÍ DOTAČNÍHO
PROGRAMU PRO SPOLKY
Rada města Šenov na své 74. schůzi dne
23.11.2021 schválila dotační program „ Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov
na rok 2022“. Podrobnější informace k tomuto
programu (kompletní znění dotačního programu, formulář žádosti a formulář vyúčtování dotace) naleznete na webových stránkách
města Šenov: https://mesto-senov.cz/ v sekci

Úřední deska, popř. v sekci Aktuality a Poradna
občana / Dotace.
Upozorňujeme, že dle vyhlášeného dotačního
programu maximální výše požadované dotace
v jednotlivém případě (tj. v případě jednoho
žadatele) je ve všech třech oblastech vymezena celkem ve výši 50 000 Kč.

Ztráty a nálezy
Aktuální stav nalezených věcí najdete
vždy na našich webových stránkách
města Šenov https://mesto-senov.cz/
obcan/ztraty-a-nalezy/, případně
tel.: 596 887 147, 774 402 276.

SO/Preinová

SO/Sommerlíková

Sběrný dvůr města Šenov, ul. Na Sedlácích
Otevírací doba sběrného dvora na ul. Na Sedlácích Ceník				
Cena (včetně DPH)
v lednu 2022
12 l (kbelík)
20 Kč
04.01. úterý 		
14:00 – 17:45 hod.
25 l (pytel)
40 Kč
08.01. sobota		
09:00 – 12:00 hod.
400 l (malý vozík do rozměru 1,5m x 1,10m x 0,30m)
650 Kč
18.01. úterý 		
14:00 – 17:45 hod.
750 l (větší vozík do rozměru 2,3m x 1,30m x 0,35m)
1200 Kč
22.01. sobota 		
09:00 – 12:00 hod.
Otevírací doba od 04.02. do 17.12.2022
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,



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.,

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.

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.


Výpůjčka další nádoby na směsný
komunální odpad
Občané, kterým v roce 2022 nebude stačit stávající nádoba na komunální odpad, si mohou za poplatek pronajmout další nádobu.
Schválena výše ročního poplatku zastupitelstvem města na rok 2022 je:
1. nádoba na směsný komunální odpad 120 l 		
2. nádoba na směsný komunální odpad 240 l		

kovy – odpadní – (např. lehátko pouze konstrukce bez čalounění, apod.).

O další nádoby je možné požádat na Městském úřadě v Šenově. Kontaktní osoba:

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:

• Bc. Ida Chrástková, tel. 733 605 280, ichrastkova@mesto-senov.cz. v případě nedostupnosti
zastupuje:
• Ing. Petra Slívová, tel. 774 417 878, pslivova@
mesto-senov.cz
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500 Kč
1000 Kč
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Vodné, stočné na rok 2022
Ceny vodného Kč/m pro odběratele pitné vody z vodovodu:
3

39,15 Kč

včetně DPH
10%
43,07 Kč

45,91 Kč

50,50 Kč

45,91 Kč

50,50 Kč

45,91 Kč

50,50 Kč

39,40 Kč
39,40 Kč

43,34 Kč
43,34 Kč

bez DPH
vodovod Šenov-Lapačka
Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s.
vodovod Šenov - Václavovická
Šenov, prodloužení vodovodu do ul. Do
Dědiny
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
vodovod Šenov – Šenovská

Ceny stočného Kč/m3 pro odběratele připojené na kanalizaci:

Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s.
Ostravské vodárny a kanalizace a.s.
Šenov-JIH
Šenov-Sever rozšíření
Alejský dvůr-kanalizační stoky

bez DPH

včetně DPH
10%

40,79 Kč

44,87 Kč

41,02 Kč
40,79 Kč
40,79 Kč
40,79 Kč

45,12 Kč
44,87 Kč
44,87 Kč
44,87 Kč

Hrst faktů k odpadům
Vlnu nevole rozpoutalo u části občanů navýšení poplatku za odpady a úprava četnosti
svozů. Průměrné náklady na likvidaci odpadů
za jednoho občana stouply na 1500 korun. Občan platil posledních 5 let stejný poplatek 600
korun. Tenkrát pro připomenutí byl od domů
odvážen pouze 26x ročně komunál. Nyní
k tomu přibyl 13x papír, plast i bio. Rozsah služeb se znásobil, ale cena zůstala stejná.

Cestou, jak se těmto číslům přiblížit, je co nejvíce třídit a do komunálu nedávat sklo, kovy,
papír, plast, stavební odpad, trávu a podobně.
Naplnit přísné odpadové směrnice nelze bez
razantních opatření. Z krátkodobého pohledu
to může a bude bolet, ale je to jediná cesta
k dlouhodobému úspěchu, pokud chceme
v budoucnu hradit přijatelné náklady za odpady.

Neznám obchod nebo firmu, kde bych si
do košíku naložil zboží nebo službu za 1500
korun a platil jen 600 korun. Firma by mě asi
neobsloužila, pokud ano, pak by asi brzy zkrachovala. Ale po městu se to chce se zdůvodněním: však platím daně. Dlouhodobým řešením
není to, že město bude trvale doplácet za likvidaci odpadů 5 a více milionů ročně na úkor
svého rozvoje.

Změna četnosti vývozu vychází ze statistiky
naplněnosti nádob, hmotnosti obsahu a kapacity svozové techniky, kterou máme k dispozici. Proto se plasty budou svážet častěji, interval
u ostatních se prodlužuje.

V souladu s platným zákonem o odpadech
mohl být poplatek stanoven sazbou do 1200
korun na osobu, případně do 6 korun za odevzdaný kg nebo 1 korunu za litr předaného
odpadu. Zvláště ti, kteří topí pevnými palivy,
by se divili, kolik zaplatí za výklop jedné popelnice dle váhy. Podél cest by rychle zmizely popelnice, aby mi tam někdo něco nehodil. Nový
svozový systém je připraven i na tuto variantu.
Aby nedošlo ke skokovému růstu, byl roční
poplatek pro rok 2022 navýšen o 120 korun,
tj. na 720 korun na poplatníka a zbytek opět
doplatí město. Rozhodli jsme o změně poskytovatele služeb na místní MěPOS, který na rozdíl od velkých svozových firem negeneruje zisk
a směsný i separovaný odpad bude předáván
k likvidaci či dalšímu zpracování dle aktuálních
cen, nikoliv dlouhodobě fixovaných. Inspirovali jsme se u měst naší velikosti, kde s tímto
mají velmi dobré zkušenosti. Již na provozování sběrného dvora MěPOSem v roce 2021 se
ukázalo, že služba může být o ¼ levnější.
V současné době šenovský občan vyprodukuje ročně průměrně 190 kg komunálního odpadu, což je na horní hranici platných předpisů.
Legislativa EU a ČR ukládá toto množství snižovat ročně o 10 kg, takže v roce 2029 budeme
moci vykázat v základní sazbě pouze 120 kg.
Za každé kilo navíc si výrazně připlatíme. Navíc
od roku 2030 hrozí zákaz skládkování.
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V domácnostech byly vytvořeny podmínky pro kompostování (zapůjčeno přes 2000
kompostérů) a kompostovalo se. Pokud chtěl
někdo prostřednictvím OZO navíc odvážet
bio, připlatil si 800 a loni již 1000 korun za 240
litrovou popelnici za sezónu (služby využilo
přes 100 domácností). OZO již tuto službu nechce dále poskytovat. Většina domácností má
od města zapůjčenou nádobu na bio a nyní
chtějí další a častější vývozy. Ta bio nádoba
byla přednostně určena na plevele, špatně
kompostovatelné bio a přebytky trávy, které
nevejdou do kompostéru. Pro mnoho občanů
je pohodlnější zakoupit si substráty a hnojiva
na zahradu v marketu než kompostovat doma,
takže traviny předávají městu k likvidaci.
Několik příkladů z minulého měsíce, kdy si
rozhořčení občané stěžovali, že jim nebyly
vyvezeny popelnice. Po prověření na místě:
nevyvezený komunál – stavební suť, nevyvezené bio – v nádobě vyhozené muškáty
včetně plastových truhlíků, nevyvezený papír
– v plastových pytlích vyhozen firemní archív.
Nádoby, které zapůjčilo město, jsou určeny
k odkládání odpadů od občanů Šenova – fyzických osob. Podnikatelé, i když jsou šenovskými občany, nebo firmy jsou povinny evidovat a likvidovat odpady v souladu se zákonem,
nikoliv využívat svozového systému města
a zatěžovat rozpočet města.
Někomu se mohou kroky města zdát nelogické. Občané posuzují situaci jen ze svého
pohledu bez znalosti dalších návazností, podepisují petice a brání se zuby nehty změnám.

Město učinilo všechny kroky pro předcházení
vzniku odpadu – separace v domácnostech
a modernizovaný sběrný dvůr. Dále město
schválilo záměr stát se akcionářem spolku pro
nakládání s odpady. Pokud budou podmínky
výhodné a k tomuto spolku přistoupíme, společně se podaří vybudovat linku pro kvalitnější
separaci a recyklaci, pak pouze část odpadů
půjde na energetické využití nebo skládku
a v budoucnu bychom odpady mohli likvidovat za přijatelné ceny.
Jsou obce, které mají nižší nebo také vyšší roční poplatek na občana za odpady.
Některé obce mají stanoven koeficient daně
z nemovitostí 5 a poplatky za odpad nevybírají
vůbec.
Vážení poplatníci, jako vedení města i zastupitelé budeme rádi, pokud se s námi podělíte
o konkrétní nápady a návrhy, jak lépe a zodpovědněji třídit a během cca 8 let snížit o 1/3
množství vyprodukovaného odpadu (jak nám
ukládá zákon) a zároveň nezvyšovat poplatky za odpady. Při svých návrzích vycházejte
i z toho, že město by nemělo coby správný
hospodář dotovat odpadové hospodářství.
Vezměte v úvahu i to, že náklady na likvidaci
odpadu budou v čase stoupat.
Opatření učiněná v posledních letech ukazují,
že jdeme správným směrem. Snižuje se množství směsného komunálního odpadu a zvyšuje
se podíl vytříděných složek. Jde o to, aby se
zodpovědně chovali všichni. Děkuji všem, kteří již tak činí.

Ing. Jan Blažek, starosta
OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 01/2022

Bobři se činí
V Šenově jsou již několik let zabydleni chránění bobři. Tentokrát si staví své sídlo v klidném
místě na Frýdeckém potoku před soutokem
s Datyňkou.
Že to jsou pečliví mistři ve svém oboru, svědčí
neustále se rozšiřující laguna, která je pozorovatelná z ulice Volenské. Potok je ve správě
Povodí Odry. Jedině správce toku je na základě
povolení příslušných orgánů oprávněn usměrnit jejich aktivity.

Ing. Jan Blažek, starosta

ŠKOLSTVÍ
Čertíci, Mikulášové a andělky v družině na Podlesí
V pondělí 6.12. byli v družině na Podlesí malí čertíci, Mikulášové a andělky. Odpoledne jsme si
náramně užili.

Vánoční nadílka
Jedno obrovské „DĚKUJEME“ patří všem rodičům, kteří na jaře opět věnovali školné za své děti,
které kvůli lockdownu nemohly navštěvovat školní družinu. Velmi si toho vážíme, protože díky
štědrému obnosu mohl Ježíšek dětem nadělit spoustu krásných, zajímavých i netradičních dárků a mnoho z nich už se těší na leden, aby si všechny hračky mohly dostatečně užít.

Silvie Valová vedoucí ŠD

Poděkování
Vánoční stromečky firmy Pavel Zápalka každoročně pomáhají navodit
krásnou vánoční atmosféru na naší základní škole. Majiteli srdečně děkujeme. Jemu i všem zaměstnancům přejeme mnoho úspěchů v další
činnosti.

ZŠ Šenov

OBĚŽNÍK MĚSTA ŠENOV 01/2022
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ŽIVOT VE MĚSTĚ
Sportovní Klub Lapačka informuje
V pátek 28. 1. 2022 v 18.00 hodin
se uskuteční v restauraci Na Lapačce

VÝROČNÍ ČLENSKÁ SCHŮZE
Sportovního Klubu Lapačka, z.s.

Zve výbor SKL www.sklapacka.cz
Vážení rodiče a příznivci skautingu,
přejeme vám do nového roku, ať vás obklopuje pravda, věrnost, přátelství,
zdvořilost, ať neklesáte na mysli a jste ochotni pomoci druhým tam, kde
je třeba.
Vaše skautské středisko

ZAHRÁDKÁŘI INFORMUJÍ
VÝBOR ZO ČZS ŠENOV PŘEJE V ROCE 2022
VŠEM SPOLUOBČANŮM HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ,
SPOKOJENOSTI A ZAHRÁDKÁŘSKÉ ÚSPĚCHY.
TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ S VÁMI NA AKCÍCH, KTERÉ
PŘIPRAVUJEME NA TENTO ROK A VĚŘÍME, ŽE
RŮZNÁ OPATŘENÍ JIŽ POMINOU.
JAN LAMPART-PŘEDSEDA ORGANIZACE.

INZERCE
VYBRANÉ ZÁJEZDY CK A-Z TOUR 2022

AUTOKAROVÉ POHODOVÉ POZNÁVACÍ ZÁJEZDY S PRŮVODCEM

Hledáme řidiče (skupina B) k občasnému rozvozu zboží
dodávkou, vhodné i pro důchodce.
Dále nabízíme k prodeji palety na pálení nebo na desky
- rozměr 110 x 100 cm - 40 Kč/ks.
Další informace na tel. čísle 602 754 499.

A – maturita
ČJ, M – přijímací zkoušky na SŠ

Přípravu nabízí Mgr. I. Částečková
Tel.: 736 150 119

Jižní Morava, památky, víno, 3* HB
Českosaské Švýcarsko, 3* HB
Vídeň a její skvosty, 3* hot. BB
Kokořínsko a Máchův kraj, 3* HB
Neziderské Jezero, 3* hotel, HB
Východní Slovensko, 3* h., HB
Krušné Hory se SRN, 3* hotel, HB
Varšava a okolí, 3* hotel, HB
Lago di Garda a okolí, 3* h., HB
Černá Hora, příroda, historie, 3* HB
Jizerské hory s PL, př., hist. 3* HB
Slovinsko od severu k jihu, 3* HB
Baltské Moře (PL), 3-4* HB + bazén
Okruh Rakouskem, 3*hot. HB
Orava, Roháče + term. Oravice, HB
Šumava se SRN, příroda, hist. 3* HB
Baltské Moře (PL), 3* HB, 7-8. měsíc
Švýcarsko, nejkrásnější místa, 3* HB

01.05.
08.05.
20.05.
22.05.
27.05.
29.05.
29.05.
02.06.
05.06.
11.06.
12.06.
19.06.
26.06.
03.07.
10.07.
17.07.
17.07.
24.07.

– 06.05.
– 13.05.
– 22.05.
– 27.05.
– 29.05.
– 03.06.
– 03.06.
– 05.06.
– 11.06.
– 20.06.
– 17.06.
– 25.06.
– 03.07.
– 08.07.
– 16.07.
– 23.07.
– 24.07.
– 30.07.

6650 Kč
7950 Kč
4450 Kč
7450 Kč
5450 Kč
7450 Kč
7450 Kč
5950 Kč
10450 Kč
13950 Kč
6950 Kč
11950 Kč
13950 Kč
11950 Kč
7450 Kč
8250 Kč
11950 Kč
14950 Kč

Szaflary, 4* hotel, HB + term. bazény
Szaflary, 4* hotel, HB + term. bazény
Luhačovice, 3* Harmonie. HB+proc.
Mosonmagyaróvár, HB+ ter. baz.
Velký Meder, 3* hotel Elenka, HB
Podhájska, p. Energy, HB + bazény
Dudince, 3* Jantár, HB + baz. +proc.
Hajdúszoboszló, BB+ termály
Snovik, Kam.-Sav. Alpy, HB+ termály

24.04.
08.05.
08.05.
15.05.
21.05.
30.05.
05.06.
12.06.
19.06.

– 27.04.
– 14.05.
– 14.05.
– 21.05.
– 26.05.
– 05.06.
– 11.06.
– 18.06.
– 25.06.

5450 Kč
9750 Kč
8950 Kč
9250 Kč
8450 Kč
8750 Kč
7950 Kč
7950 Kč
11950 Kč

LÁZNĚ A TERMÁLY - AUTOKAREM S PRŮVODCEM

Kompletní nabídku zájezdů, aktuální ceny a slevy najdete na
www.ckaztour.cz - Katalog 2022 zasíláme poštou zdarma.

BB – snídaně v ceně, HB – polopenze v ceně (snídaně a večeře).
Nástupní místa: Třinec, Č. Těšín, Karviná, Havířov, Fr.-Místek, Ostrava.

Přeji všem klientům vše nejlepší v novém roce 2022.
I nadále se na vás budu těšit na stejné adrese:
Radniční náměstí 30, Šenov
/budova nákupního střediska/
Ivana Klegová – poradce expert, tel: 776790159
Potravinářská společnost Astrafood a.s. hledá zaměstnance
OZZ/OZP do Šenova: pracovníky výroby, manipulační dělníky
a skladníky, pomocné kuchaře, kuchaře.
Kontakt: Lucie Stolaříková
Tel.: 605 237 395, e-mail: personalista@astrafood.cz.
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CK A-Z TOUR tel: 558 986 800-2, e-mail: info@ckaztour.cz

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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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

•

Hledám pronájem bydlení pro 2 zodpovědné, spolehlivé osoby.
Tel. 608 635 160.
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NAŠE DLOUHOLETÉ ZKUŠENOSTI NÁS ZAVAZUJÍ POMOCI VÁM V NEJTĚŽŠÍCH CHVÍLÍCH
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Dar od společnosti Liberty Ostrava a.s.
Město Šenov v roce 2021 obdrželo od společnosti Liberty Ostrava a.s. dar ve výši 150 000 Kč, jehož využití bylo vázáno
na projekt Sadové úpravy kolem smuteční síně v Šenově – I. etapa. Firma vzešlá z výběrového řízení provedla výsadbu
zeleně v druhé polovině roku 2021.
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