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Setkání sedmdesátníků

Dne 13. 11. 2019 proběhlo 
v prostorách školy tradiční setká-
ní spoluobčanů, kteří v roce 2019 
dosáhli nebo dosáhnou životního 
jubilea 70 let. Na setkání ročníku 
1949 se ze 71 pozvaných dostavilo 
45 občanů, 5 se omluvilo a zbývají-
cí nereagovali. 

Před oficiálním zahájením si ju-
bilanti mohli prohlédnout prostory 
základní školy a společně zavzpo-
mínat, jak se škola od jejich dět-
ských let změnila a zavzpomínat 

i na společná léta strávená v la-
vicích. Ve školní jídelně pak na 
jubilanty čekali nejmladší děti ze 
základní školy, kteří si pro jubi-
lanty připravily hudební vystoupe-
ní. Vystoupení nejmladší generace 
se oslavencům líbilo a odměnili ho 
potleskem. 

Blahopřání jubilantům a pří-
pitek přednesl starosta města za 
doprovodu přítomných členů rady 
města. Starosta ve svém projevu 
seznámil jubilanty s aktualitami 

a připravovanými aktivitami ve 
městě a s fungováním Aktivu pro 
občanské záležitosti. 

Během podávání občerstvení 
probíhala diskuze, kdy se občané 
ptali na záležitosti ve městě, které 
ve svém životě řeší. Poté již byl čas 
na povídání a vzpomínání. V upo-
mínku na společné setkání obdr-
želi všichni při odchodu drobný 
dárek.

Ing. Tomáš Holuša,  
místostarosta

Vážení a milí spoluobčané,
přejeme Vám spokojené  

a pohodové Vánoce. 

V novém roce 2020 hodně zdraví, 
štěstí, úspěchů i splněných přání. 

Vedení města a zaměstnanci MěÚ Šenov
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Městská policie hlásí
ZÁSAHY – INFORMACE

ZPRAVODAJSTVÍ
Přímé tel. číslo: 604 128 113
PČR Vratimov: 604 127 288
Tísňová linka: 156, 158
E-mail: mpolicie@mesto-senov.cz
Http: www.mesto-senov.cz

3. 11. – Neshody v jednom  
z RD, které vyústily ve slovní a 
fyzické napadání, museli řešit při-
volaní strážníci. Věc postoupena 
správnímu orgánu pro podezření  
z přestupku proti občanskému 
soužití.

5. 11. – Pravděpodobně tech-
nická závada byla příčinou požá-
ru osobního vozidla na silnici I/11. 
Požár museli likvidovat přivolaní 
hasiči. 

7. 11. – O podomního prodej-
ce, který obcházel domy a zvonil 
na domovní zvonky, se nejednalo. 
Osoba přivolaným strážníkům tvr-
dila, že je bez prostředků a tímto 
způsobem se pokoušela „půjčit“ si 
peníze. Osoba poučena a vykázána 
z místa.

11. 11. – Součinnost s Policií 
ČR při pátrání po podezřelé osobě, 
když došlo k vloupání do RD v čás-
ti Volenství. Věc šetří Policie ČR. 

18. 11. – Podezřelá osoba byla 
vyrušena při vloupání do domu na 
okraji katastru města. Strážníci 
spolu s policisty a psovodem pro-
hledávali přilehlý les a část Přer-
valiny. Případ šetří Policie ČR.

18. 11. – Patrně nevěnování se 
řízení bylo příčinou DN dvou vozi-
del na křižovatce ulic Hlavní–Frý-
decká (foto), při níž se lehce zrani-

ly dvě osoby. Na místě zasahovaly 
všechny složky IZS. Věc šetří Poli-
cie ČR. 

20. 11. – Strážníci poskytli prv-
ní pomoc starší osobě, která upad-
la na chodníku na ulici Kaštanová 
a způsobila si krvavé poranění v 
oblasti hlavy. Osoba předána do 
péče přivolané RZS.

l l l
Městská policie má zájem na 

vytvoření bezpečného a klidného 

prostředí pro každého obyvatele 
města a na tom, aby žádný pacha-
tel přestupku nebo trestného činu 
nezůstal bez postihu. 

l l l
Pokud máte nějaký dotaz, 

postřeh, kritiku, stížnost atd., mů-
žete ji zaslat písemně na adresu: 
Městská policie Šenov, Radniční 
náměstí 300, 739 34 Šenov nebo 
na e-mail: mpolicie@mesto-senov.
cz.          M. Kretek, velitel MP

l l l
Prevence – BESIP
Řidiči, nestůjte svými vozidly na chodnících ve městě. Omezujete tím 

chodce v jejich bezpečném pohybu po chodníku např. seniory, školáky, 
maminky s dětskými kočárky nebo osoby pohybující se pomocí invalidní-
ho vozíku. Sankce za porušení hrozí až do výše 2000 Kč, popř. oznámení 
správnímu orgánu.

Zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: § 53 odst. 2 „Jiní účastní-
ci provozu (např. řidič, který řídí vozidlo dle § 2 písm. d) tohoto zákona) 
na pozemních komunikacích, než chodci nesmějí chodníku… užívat, po-
kud není… stanoveno jinak.“ 

l l l
Prevence – MAJETEK
Na svých zahradách, pozemcích nenechávejte volně ležet věci – např. 

zahradní nábytek, gril, sekačku. Raději věci uložte do uzamykatelných 
prostor (garáže, kůlny). Pokud odcházíte z domu, byť jen na krátkou 
chvíli, vždycky zavřete všechna okna a uzamkněte dveře.

Pokud zjistíte v místě svého bydliště a jeho okolí pohyb podezře-
lých osob nebo vozidel, neváhejte a ihned volejte hlídku MP Šenov 
na telefonním čísle 604 128 113, které upřesněte popis osob, typ vozi-
dla, popř. registrační značku. 

l l l

Prevence – ČIPOVÁNÍ PSŮ 
Městská policie Šenov upozorňuje chovatele psů, aby neodklá-

dali čipování svého psa na poslední chvíli, a zašli co nejdříve k ve-
terináři. Od 1. 1. 2020 vstupuje v platnost novela veterinárního zákona  
č. 302/2017 Sb., kterou se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinár-
ní péči, kdy pes musí být označen aplikací transpondéru (mikro-
čipem), s výjimkou psa, který byl označen čitelným tetováním prove-
deným před 3. červencem 2011. Doporučujeme, abyste si očipovaného 
psa nechali bezplatně nebo za poplatek zaregistrovat do některé online 
databáze zvířat např. backhome.cz, identifikace.cz, czpetnet.cz nebo na-
rodniregistr.cz. Bližší informace také naleznete na webových stránkách 

Státní veterinární správy ČR. Ve 
vlastním zájmu také sdělte správ-
ci poplatku za psa, tzn. finanční-
mu odboru MěÚ Šenov, číslo čipu 
popř. telefonický kontakt. Usnad-
níte tak rychlejší komunikaci při 
nalezení psa. Strážníci při odchy-
tu psů používají čtečku mikročipů 
(foto), tím se ověří, zda je pes čipo-
ván.        (pokračování na str. 3)
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Městská policie hlásí
(pokračování ze str. 2)

MP Šenov na akci „Šenov 
žije IZS“

Městská policie Šenov se dne 
24. 10. 2019 zúčastnila projektové-
ho dne s názvem „Šenov žije IZS“, 
který pořádala místní ZŠ Šenov 
pro své žáky. Byla zde prezento-
vána nejen činnost MP Šenov, ale 
i dalších složek IZS a organizací. 
Městská policie viz (foto) měla cel-
kem tři stanoviště: ukázka techni-
ky MP (služební vozidlo, motocykl, 
radar, defibrilátor, odchytové pro-
středky, výstroj atd.), dopravní vý-
chova v praxi: dopravní značky a 
výbava jízdního kola. Dětem jsme 
také rozdávali reflexní předměty 
(pásky na ruku, přívěsky atd.). Žá-
kům se akce líbila a velmi aktivně 
se podíleli na plnění daných úkolů. 

Chtěli bychom tímto poděkovat žá-
kům a učitelům ZŠ Šenov za pří-
jemně strávený den s nimi. Další 

informace a fotografie z této akce 
můžete zjistit na webových strán-
kách školy.

Zveřejnění návrhu rozpočtu města na rok 2020
V souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 

zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů zve-
řejňuje město Šenov 15 dnů přede dnem jeho projed-
nání v zastupitelstvu města dne 10. 12. 2019

n  Návrh rozpočtu na rok 2020
 Příjmy 116 158 100 Kč
 Výdaje 135 938 000 Kč
 Financování 19 779 900 Kč

n  Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021 – 
2023

Návrh rozpočtu a střednědobý výhled rozpočtu 
jsou zveřejněny od 25. 11. 2019 do 10. 12. 2019

l na úřední desce MěÚ Šenov u Obecního domu,
l na internetových stránkách města na adrese 

http://www.mesto-senov.cz/rozpocet v sekci „Rozpoč-
tové hospodaření“,
l ve vývěsních skříňkách městských částí,
l v listinné podobě jsou k dispozici na finančním 

odboru MěÚ Šenov.

Připomínky k návrhu rozpočtu na rok 2020 a 
střednědobému výhledu rozpočtu na roky 2021 – 
2023 mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě od 
25. 11. 2019 do 10. 12. 2019 nebo ústně na zasedání 
zastupitelstva města dne 10. 12. 2019.   

finanční odbor
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Šenovské muzeum – „Obrazy – poezie – křest knih“

(pokračování na str. 5)

Dne 13. listopadu 2019 proběhla v prostorách Sta-
ré školy vernisáž výstavy obrazů paní Jarmily Durá-
kové, spojená s vystoupením členů literárních klubů 
Petra Bezruče a Karviná ke dni poezie a s křtem 
dvou knih, za účasti pana starosty Ing. Jana Blaž-
ka. Tou první byla kniha Josefa Bilana Šinovského 
„Knížka o Šenově – Vzpomínky a dokumenty o lidech 
a obci“, která vyšla po dlouhých 48 letech na DVD  
a byla obohacena množstvím dobových fotografií. Dík 
za tento mimořádný počin patří panu Petru Bilanovi 
(synovi autora) a především bratrům Bednářovým. 
Tento nesmírně zajímavý dokument si můžete zakou-
pit v naší knihovně v Šenově. Jako poslední se křtila 
pohádková kniha Žofie Zejdové „U čtyř dubů, tří vrb, 
pod zelenou střechou“, jejíž děj se odehrává v Šenově 
a také se v ní mluví i našim šenovským nářečím. Kni-
hu doprovází půvabné obrázky pana Františka Pro-
cházky a taktéž si ji můžete koupit v naší knihovně. 
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Šenovské muzeum – „Obrazy – poezie – křest knih“
(pokračování ze str. 4)

Něžné obrazy paní Jarmily jsou již bohužel pou-
hou vzpomínkou na malířku, která nás těsně před 
plánovanou výstavou navždy opustila. Její obrazy  
k nám však mohou stále promlouvat a můžete je  
u nás v muzeu vidět, či případně zakoupit až do kon-
ce měsíce ledna. Velmi děkujeme rodině za uspořádá-
ní výstavy.

Celou akci hrou na kytaru a zpěvem svých písní 
doprovázel, jako vždy výborný, Vladimír Randy Ku-
chař. 

O návštěvníky nemají akce našeho muzea nouzi, 
ale tato byla velmi výjimečná, neboť náš přednáškový 
sál Staré školy přivítal úžasných sto hostů. 

Přejeme krásný čas adventní a sváteční a budeme 
se na Vás těšit u některé z našich prosincových akcí.

Simona Slavíková, ředitelka 

Knihovna & Šenovské muzeum – otevírací 
doba v měsíci prosinci

Ve dnech 20. 12., 21. 12., 23. 12., 27. 12.,  
28. 12. a 31. 12. 2019 bude pro veřejnost 

zavřeno. Otevřeno bude do 19. 12. 2019 dle 
řádné pracovní doby a pak už pouze v pondělí 

30. prosince 2019.

Činnost samosprávy
23. schůze rady města dne 5. 11. 2019 mimo jiné:
– vzala na vědomí plnění rozpočtu města k 30. 9. 2019;
– vzala na vědomí výsledky veřejnosprávních kontrol příspěvkových organizací na místě k 30. 6. 2019;
– schválila Plán inventur města Šenov k 31. 12. 2019 a jmenovala ústřední inventarizační komisi měs-

ta, ústřední inventarizační komise příspěvkových organizací a dílčí inventarizační komise města;
– schválila rozpočtová opatření č. 43 – 46/2019;
– rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na Doplnění řídicího systému veřejného osvětlení ve městě Šenov na 

svítidla z dotačního programu EFEKT 2018 s firmou ENIS Solutions s. r. o.

8. zasedání zastupitelstva města dne 19. 11. 2019 mimo jiné:
– vzalo na vědomí zprávu o činnosti odboru investic, MH a dopravy;
– schválilo Akční plán investičních akcí v roce 2020, po úpravě;
– rozhodlo o poskytnutí účelové dotace v částce 102 800 Kč Sportovnímu klubu Šenov, určenou na za-

vlažování travnaté plochy fotbalového hřiště v areálu SK Lipová v Šenově.

24. schůze rady města dne 26. 11. 2019 mimo jiné:
– schválila rozpočtová opatření č. 47 – 52/2019;
– schválila Plán práce rady města Šenov na rok 2020 a postoupila zastupitelstvu města ke schválení 

Plán práce zastupitelstva města Šenov na rok 2020;
– schválila dotační program „Podpora a rozvoj aktivit spolků ve městě Šenov na rok 2020“;
– schválila poskytnutí dotace z rozpočtu města žadateli Mobilní hospic Ondrášek, o. p. s., Ostrava ve 

výši 15 000 Kč a žadateli DELPHINUS DELPHIS, s.r.o., Raškovice ve výši 10 000 Kč;
– rozhodla uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě na akci Oprava místních komunikací 2019 v Šenově se spo-

lečností EUROVIA CS a.s. s cenou 4 126 662,80 bez DPH;
– schválila Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku na zajištění dopravní obsluž-

nosti území města Šenov městskou hromadnou dopravou společností Dopravní podnik Ostrava a.s., pla-
tební podmínky pro rok 2020: 1 818 175 Kč.         tajem.

Pozvánka
Dne 10. 12. 2019 v 16.00 hodin se v zasedací místnosti Radnice koná

9. zasedání zastupitelstva města
PROGRAM:

v zpráva výstavby a ŽP
v činnost finančního výboru
v činnost kontrolního výboru
v návrh rozpočtu města pro rok 2020

v kontrola plnění uložených úkolů
v zpráva o činnosti rady města
v organizační záležitosti

Zveme všechny občany a členy zastupitelstva města!        Ing. Jan Blažek, starosta
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Poznámka k naší rubrice:
Požadavek na nezveřejnění jména je nutno uplatnit  
u redakční rady (tel. 596 805 931) nebo ohlašovně  

(tel. 596 805 938, 596 805 941) nejpozději do uzávěrky  
Oběžníku (do 25. dne daného měsíce).

SO / T. Klimasová

V měsíci prosinci 2019 oslaví významná životní jubilea  
tito šenovští občané
BĚGOŇ JAN

BLAHOVSKÁ SOŇA
BLAŽKOVÁ JIŘINA

DROZD KAREL
FIKÁČEK JOSEF

GLINZOVÁ BRONISLAVA
GRYM VÍTĚZSLAV

HALEŠ ŠTĚPÁN
KACZOROVÁ VĚRA
KOLÁŘOVÁ LYDIE

KONÍČKOVÁ MIROSLAVA
KOTOVÁ BEDŘIŠKA

KOVÁŘ PAVEL
KYŠKOVÁ ELIŠKA

LAPIŠ LIBOR
LIPINOVÁ OTILIE

MIKUDÍK JAROMÍR
MUCHOVÁ MILUŠE
PEICHL ANTONÍN

PERÁČKOVÁ MARGITA
PETRUSOVÁ EVŽENIE

RAMPA FRANTIŠEK
SUCHÁČKOVÁ BOŽENA

ŠIGUT JOSEF
VAŠEK KAREL

VICHERKOVÁ OLGA
ZUPKOVÁ EVA

K Vašemu významnému životnímu jubileu Vám přejeme 
hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.

A láska zůstává, ta smrtí nekončí…

V listopadu 2019 by oslavila  
své 30. narozeniny naše dcerka

Jana Kučerová, 
která již přes 20 let není mezi námi.

Zároveň v prosinci uplyne rok od úmrtí jejího bratra

Jiřího Kučery
Milé děti, odpočívejte v pokoji. 

Nikdy nezapomenou rodiče a sourozenci 
s rodinami.

Ty, které milujeme, nikdy neodchází z naší blízkosti.
Chodí po našem boku každý den… neviděni, neslyšeni…
Stále blízko, stále milováni, stále postrádáni,
tak jako Ty…

Dne 4. 12. 2019 uplynulo již 10 let, co 
nás náhle a navždy opustil můj drahý 

manžel, tatínek a dědeček, pan 

Josef Rochl 
ze Šenova,

který náhle odešel ve svých 53 letech. 
S láskou a úctou vzpomíná manželka Alena,  

dcera Radka a syn David s rodinami. 

Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

Odešla…
Jediná na světě, jež nikdy nezradí.

Na ni nám zůstane nejhezčí vzpomínka,
to byla nejdražší, to byla maminka.

Dne 24. 12. 2019 vzpomeneme nedožité 
81. narozeniny naší drahé družky, 

maminky, babičky a prababičky, paní 

Valerie Bytčánkové
ze Šenova 

a zároveň 29. 12. 2019 si připomeneme 2. smutné výročí, 
kdy nás navždy opustila po dlouhé a těžké nemoci. 

Nikdy nezapomene dcera Alena s dětmi a druh Tonda

Dne 11. 12. 2019 uplyne 20 let,  
kdy nás navždy opustil pan

Jan Dvořák
S láskou vzpomínají manželka, 

dcera a syn s rodinami.

Dne 12. 12. 2019 by se dožil 90 let pan 

Antonín Kroček
bývalý předseda MNV v Šenově, který se významným způsobem 

zasloužil o rozvoj Šenova v letech 1971 – 1981.

Zároveň 10. 3. 2020 vzpomeneme  
24. výročí jeho úmrtí.

Kdo jste ho znal, vzpomeňte s námi.
Kdo miloval, nezapomíná.

Manželka, děti a vnoučata

Dne 18. prosince 2019 vzpomeneme 
1. smutné výročí od úmrtí pana 

Miroslava Špila
S láskou vzpomínají manželka  

a dcery s rodinami.

Dne 5. 12. 2019 vzpomeneme 1. smutné 
výročí úmrtí naší drahé manželky a maminky, 

paní 

Marie Kuchařové
Děkujeme všem, kdo s úctou vzpomenou  

s námi.
S láskou vzpomínají manžel Jiří, dcera Jana 

a syn Zbyněk s rodinami

Osud ti nepřál s námi déle být,
ale v našich vzpomínkách budeš stále žít.

Dne 25. 12. 2019 s bolestí v srdci vzpomeneme 1. smutné výročí 
úmrtí našeho milého manžela, tatínka, dědečka a pradědečka, 

pana 

Zdeňka Fukaly
ze Šenova

Děkujeme všem, kdo s námi s láskou a vděčností vzpomenou.

Rodina Fukalova
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Komunální odpad 
Samostatně přistavované kontejnery 
(VOK)

PROSINEC: nepřistavují se
LEDEN: 30. a 31. 1. 2020 – Škrbeňská (u Hori-

zontu), Václavovická (bytovky), Nová, Lapačka 2x (u 
obch.)

Sběrné místo komunálních odpadů 
ul. Na Sedlácích
n objemné odpady z domácností;
n elektro, baterie, monočlánky; 
n EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika 

bez rozdílu velikosti); 
n vyřazená, kompaktní úsporná svítidla, zářivky, 

výbojky;
n nebezpečné složky komunálních odpadů od ob-

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

obalů nejlépe plastových lahví). U olejů a tuků z ku-
chyní není nutné odstranit z přepálených tuků roz-
ptýlené zbytky;
n separovaný odpad (sklo, papír, plasty);
n bio / tráva, listí, měkké části rostlin – příjem 

odpadů i v zimních měsících;
n oděvy, obuv a textil;
n dřevo (odřezky z masivního dřeva, palety, ná-

bytkové dřevo, dřevěné obaly, bedny, trámy, prkna, 
demoliční dřevo, OSB desky, překližka).

Nejsou přijímány odpady vzniklé ze stavební 
činnosti – např. cihly, drobný beton, omítka, kachlič-
ky, zemina, kamení, keramické střešní tašky, asfal-
tová lepenka, izolační materiály, azbest, skelná vata, 
umakart, sádrokarton, záchody, vany, umyvadla, suť 
smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva, skla...  
a pneumatiky.

Otevírací doba – prosinec 2019
Po, St, Pá: 12.00 – 16.00 hod.; So: 9.00 – 12.00 

hod. 
20. 12. 2019 bude poslední provozní den sběr-

ného místa v roce 2019.

Otevírací doba leden 2020
11. 1. sobota – od 9.00–12.00 hod. pouze EEZ, 

TV, PC, NO, bio-listí, měkké části rostlin, papír,  
plast a sklo.

Ve dnech 24. 12., 
25. 12. a 26. 12. 2019 
bude svoz komunálních 
odpadů ve městě Šenov 
za jišťovaný společností 
OZO Ostrava s.r.o. pro-
bíhat bez omezení, jako 
by se jednalo o všední 
den.

Výjimkou je pouze svoz komunálních odpadů v pá-
tek 3. 1. 2020, který bude realizován o den poz ději,  
a to v sobotu 4. 1. 2020.

Harmonogram sběru 2020 – velkoobjemové kontejnery

Kam s nefunkční zářivkou?
Většina z nás musí občas řešit, co s úspornou zá-

řivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé li-
neární či úsporné kompaktní zářivky a výbojky totiž 
nepatří do popelnice na směsný odpad, kde z nich při 
rozbití mohou unikat nebezpečné látky. 

V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová 
žárovka se prostě vyhodila do popelnice na komunál-
ní odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012 
se ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evrop-
ské unii prodávat, a tak v posledních letech postup-

(pokračování na str. 8)



8 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 12/2019

MěÚ informuje

Komunální odpad 2019
(pokračování ze str. 7)
ně přecházíme na ekonomicky a ekologicky šetrnější 
světelné zdroje. Podle místnosti a svých preferencí 
volíme kompaktní a lineární zářivky či LED žárovky. 
Vybíráme různou intenzitu a charakter světla – vý-
běr moderních světelných zdrojů je opravdu pestrý. 
Má to ale jeden háček: pokud taková úsporka či LED 
žárovka dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepa-
tří ani do tříděného skla. 

Důvodem jsou druhotné suroviny, které lze díky 
recyklaci znovu využít a také jedovatá rtuť, kterou 
zářivky (trubicové i kompaktní) v malém množství 
obsahují. Při špatném či neodborném zacházení a ve 
vyšších koncentracích může rtuť ohrozit lidské zdraví 
a životní prostředí. Nejjednodušší je vzít starou zářiv-
ku či LEDku a odevzdat ji v obchodě při nákupu té 
nové. 

Další možnost, jak správně naložit s nefunkčním 
světelným zdrojem, je odevzdat ho ve sběrném mís-

tě na ul. Na Sedlácích v Šenově. Obsluha sběrného 
místa ho od vás zdarma převezme a uloží do speciální 
sběrné nádoby, aby nedošlo k jeho rozbití. Zpětný 
odběr světelných zdrojů i dalších elektrozařízení pro 
naše město zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, 
který nejen přispívá na náklady provozu sběrného 
místa, ale navíc plně hradí veškeré náklady na pře-
pravu a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obec-
ního rozpočtu část prostředků, které bychom jinak 
museli použít na ekologickou likvidaci nebezpečného 
odpadu. 

Menší nepohodlí spojené se správnou likvida-
cí úsporné zářivky nám vynahradí nižší spotřeba 
elektrické energie a vědomí, že společně přispíváme  
k ochraně životního prostředí okolo nás. 

Více se o nakládání s nefunkčními světelnými 
zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP do-
čtete na www.ekolamp.cz.

Vyhlášení 7. ročníku ankety
„Ocenění za reprezentaci města Šenova za rok 2018 – 2019“

Město Šenov ve spolupráci se sociální a volnoča-
sovou komisí vyhlašuje výše uvedenou anketu již po-
sedmé. 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 „Význam-
ná osobnost města Šenova“ a titulu „Čestného občan-
ství“. Jelikož jsme těchto ocenění udělili na podzim 
roku 2018 u příležitosti oslav 100. výročí naší repub-
liky větší množství, letos se tato ocenění udělovat ne-
budou a vyhlašuje se tudíž pouze anketa „Ocenění za 
reprezentaci města Šenova za rok 2018 – 2019“. Zá-
leží to také na Vás, milí spoluobčané. Pomozte nám 
dobře vybrat a nominujte kandidáty, o nichž si myslí-
te, že si ocenění za reprezentaci zaslouží. To vše pro-
střednictvím formuláře, který naleznete na webových 
stránkách města (http://www.mesto-senov.cz/formula-

re/spravni-odbor). Ten doručte na podatelnu šenov-
ského městského úřadu nebo zašlete poštou. Mezní 
termín podání nominací je pátek 31. 1. 2020 do 13.00 
hod. (v případě podání na podatelnu městského úřa-
du). Na webových stránkách města Šenova si také 
můžete přečíst „Pravidla pro udělování ocenění měs-
tem Šenov“, kde je vše potřebné shrnuto.

Každopádně můžete nominovat žáky, juniory i do-
spělé, jednotlivce či kolektivy působící jak na území 
města Šenova, tak i mimo něj. A to vše z oblasti 
sportu a kultury (toto pouze za roky 2018 a 2019). Na 
slavnostním zasedání zastupitelstva města na jaře 
příštího roku proběhne vyhlášení výsledků a ocenění 
nejlepších. 

Pomozte nám ocenit ty, kteří si to zaslouží. 
Často se o nich neví a je to škoda! Děkujeme.

Martin Vaculík – předseda komise

Evidence obyvatel
ROZLOUČILI JSME SE

Marie Kubinová, Irena Kičmerová, Tomáš Hulín, 
Pavel Englisch, Miroslav Kopec, Vilma Šumská, 

Jaromír Šebesta, Jaroslav Sládeček
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou 

soustrast.

NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA
Ema Folvarčná, Michal Čupík, Michal Pola,  

Lukáš Slíva, Tereza Štefková, Samael Borský, 
Gabriel Borský, Julie Kotlářová

K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.
T. Klimasová / SO

Kalendář města Šenov  
na rok 2020

Kalendář města Šenov si můžete zakoupit na po-
datelně městského úřadu za cenu 40 Kč. Mimo jiné 
v něm naleznete termíny akcí šenovských spolků, 
organizaci nového školního roku a strukturu úřadu  
s kontakty.     I. Sommerlíková/SO

Upozornění
Uzávěrka příspěvků do lednového 
Oběžníku bude již dne 12. 12. 2019. 
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Orelský míček 
OREL Jednota Šenov uskutečnila v sobotu 9. listopadu 2019 turnaj ve stolním tenise „Orelský míček“, kte-

rý byl letos již 23. ročník. Současně probíhal Den sportu pro každého se soutěžemi ve sportovní všestrannosti 
s míčem. Obě části akce byly určeny pro širokou veřejnost a také zařazeny do plánu župy Kadlčákovy. Největ-
ší zájem byl v dorostu a mužské kategorii, kde se hrálo ve třech skupinách, ze kterých dva nejlepší postoupili 
do finálového turnaje. Za nejlepší výkony byli odměněni a oceněni dále uvedení účastníci. Vítězové ve stolním 
tenise mužů a žen obdrželi již tradiční putovní poháry.

Sportovní všestrannost
předškolní mladší žákyně 
1. Matouš Kovařík  1. Johana Drozdová  
2. Benjamin Přibyl  2. Jitka Drozdová 
3. Alex Rotygel  3.–4. Tereza Revendová 
 3.–4. Barbora Revendová   

starší žákyně  dorostenky, ženy
1.–2. Adéla Spratková  1. Markéta Holcová 
1.–2. Helena Drozdová  2. Markéta Revendová 
 3. Michaela Kutáčová 

mladší žáci starší žáci dorost, muži
1. Jakub Kutáč  1. Jaroslav Drozd  1. Jaromír Gryžboň 
2. Jakub P. Labaj  2. Jan Rozbroj  2.–3. Jaromír Cygoň 
3. Viktor Kutáč  3. Josef Pečka  2.–3. Ludvík Kovařík 

Stolní tenis
žákyně dorostenky, ženy
1. Helena Drozdová 1. Petra Kutáčová 
2. Johana Drozdová  2. Helena Sládková 
 3. Lenka Blažková 

mladší žáci starší žáci 
1. Jakub Kutáč  1. Jan Rozbroj  
2. Jakub P. Labaj  2. Jaroslav Drozd  
3. Viktor Kutáč  3. Josef Pečka  

Finálová skupina dorostu a mužů měla po velice vyrovnaných bojích konečné pořadí:
1. Jaroslav Sanyter, 2. Daniel Václavek, 3. Pavel Holec, 4. Dominik Burkot, 5. Aleš Fajkus, 6. Ludvík Ko-

vařík. 

Na závěr děkujeme všem účastníkům a všem, kteří se podíleli na organizaci a zajistili průběh celého Dne 
sportu a Orelského míčku a také vedení šenovské knihovny za podporu.

Zároveň Vám všem přejeme krásné a požehnané svátky vánoční a do nadcházejícího nového roku 2020 
hodně porozumění, zdraví, pohody, Božího požehnání a štěstí. 

A těšíme se na Vás na našich akcích v příštím roce.                 Orel jednota Šenov

Úřední dny v prosinci 2019
02.12.2019 – pondělí  – 08.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.
04.12.2019 – středa  – 08.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.
05.12.2019 – čtvrtek  – 08.00 – 11.30 hod.
09.12.2019 – pondělí  – 08.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.
11.12.2019 – středa  – 08.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.
12.12.2019 – čtvrtek – 08.00 – 11.30 hod.
16.12.2019 – pondělí  – 08.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.
18.12.2019 – středa  – 08.00 – 11.30 hod., 12.30 – 17.00 hod.
19.12.2019 – čtvrtek  – 08.00 – 11.30 hod. – poslední úřední den v roce 2019
Zrušen úřední den
23.12.2019 – pondělí  – provozní doba městského úřadu 08.00 – 13.00 hod.
30.12.2019 – pondělí  – provozní doba městského úřadu 08.00 – 13.00 hod.
31.12.2019 – úterý   – Silvestr, městský úřad uzavřen
V ostatních dnech – provozní doba městského úřadu 08.00 – 13.00 hod.
02.01.2020 – první úřední den roku 2020               tajem.
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Halloween
Každým rokem pro vaše děti SRPDŠ při ZŠ Šenov 

připravuje několik akcí, tak tomu bylo i 7. 11. 2019, 
kdy jsme se mohli nejen my, ale i vaše děti vyřádit na 
Halloweenu v Zámeckém parku. Pro děti byla připra-
vena nasvětlená stezka, která vedla od ZUŠ a končila 

u Staré školy, zde děti plnily úkoly v halloweenském 
pojetí. Trochu jsme se pobáli, ale i zasmáli. Vše bylo 
krásně nasvětleno a nazdobeno. Halloween v tomto 
prostředí má své magické kouzlo. Pevně věříme, že 
všem zúčastněným se to moc líbilo a rodiče dětí při-
jdou s nimi nejen na další akci, ale i mezi nás. 

Děkujeme za výpomoc městu Šenov, paní ředitelce 
ZŠ Šenov, učitelům, školní družině, paní Simoně Sla-
víkové, školní jídelně, zúčastněným členům SRPDŠ, 
rodičům a žákům vyšších ročníků.

Za SRPDŠ při ZŠ Šenov – Bc. Lucie Kusáková

Skauti a skautky Šenov informují
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Klub českých turistů se představuje
Jsme Klub českých turistů Petřvald, máme více 

než sto členů, kromě obyvatel Petřvaldu jsou mezi 
námi turisté i z Karviné, Havířova, Šenova, Ostravy. 
Organizujeme pravidelné výšlapy, zejména do Bes-
kyd, Jeseníků a příhraničních slovenských a polských 
hor.

Jezdíme svým autobusem – výhodou této dopra-
vy je, že se dostaneme i do odlehlejších míst, kam 
bychom se veřejnou dopravou neměli šanci dostat. 
Další výhodou je to, že z autobusu vystoupíme na 
jednom místě a do autobusu nastoupíme na jiném 
místě (např. na druhé straně kopce), takže není nut-
né vracet se na výchozí místo, jako když člověk jede 
svým autem. Autobus odjíždí vždy od Penny marketu 
v Petřvaldě a od nádraží v Havířově v dohodnutou 
hodinu. V případě zájmu může autobus zajíždět i do 
Šenova.

Výšlapy jsou vhodné pro všechny věkové a výkon-
nostní kategorie, včetně rodin s dětmi. Každý výlet 
má vždy minimálně dvě varianty tras – jedna je krat-
ší (kolem 10 – 12 km) a jedna je delší (20 – 25 km), 
takže každý má možnost si vybrat trasu podle svých 
možností a zájmů. Zároveň jsou výlety přizpůsobeny 
ročnímu období, resp. délce dne tak, abychom v cíli 
byli s dostatečnou rezervou před setměním. 

Rádi mezi sebou uvítáme nové turisty, členství  
v KČT není podmínkou. Jet s námi může kdokoliv, 

třeba i jen na zkoušku na jeden či několik výletů, 
může s námi jezdit občas nebo pravidelně, jak to 
komu vyhovuje. Stačí předem zatelefonovat (tel. 702 
177 456) a domluvit se. 

Posledním výšlapem letošního roku bude 7. pro-
since trasa z Hrčavy do Mostů u Jablunkova a nový 
rok začneme 4. ledna túrou na Ondřejník. Už nyní 
máme připraven plán turistických výletů na celý 
rok 2020 – najdete ho na webových stránkách http://
www.kct-petrvald.cz/.

A ještě jedna poznámka – jezdíme za každého po-
časí, podle hesla „není špatné počasí, je jenom špatně 
oblečený turista“.        Jarmila Dolejší, KČT Petřvald

Radhošť                Lysá hora
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SK Šenov – kopaná informuje – zhodnocení podzimu 2019 
Jak jistě víte, šenovský fotbal na podzim 2019 

skončil ostudou. „A“ mužstvo mužů opustilo z růz-
ných důvodů většina hráčů, kteří v minulých letech 
dotáhli Šenov až do Krajského přeboru. Podařilo se 
sice přivést do Šenova nové mladé hráče, ale nově 
poskládaný tým na soutěž nestačil. Po několika vy-
sokých porážkách předseda SK Šenov a vedoucí muž-
stva mužů rozhodl, že tým mužů ze soutěže odhlásí. 
„B“ tým mužů, který na jaře hrál Městskou soutěž 
MěFS Ostrava nebyl do soutěže přihlášen a v podsta-
tě se také rozpadl. Navíc z výboru odstoupili z osob-
ních nebo jiných důvodů dlouholetí členové a patrioti 
SK Šenov pánové Tomeček, Stibor a Král. 

Co bude dál s „dospělým“ šenovským fotbalem, se 
snad dovíme na několikrát odkládané členské schůzi 
„Valné hromadě“, která by měla být svolána v sou-
ladu se stanovami Sportovního klubu SK Šenov, z.s. 
(text. znění najdete na webu SK Šenov). Doufejme, 
že šenovští fanoušci uvidí v Šenově fotbal i v dalších 
letech.

V Šenově tedy zůstaly pouze mládežnické týmy, 
které na podzim 2019 dosáhly podstatně lepších vý-
sledků než v předcházejícím fotbalovém ročníku. Že 
fotbal v Šenově funguje alespoň na mládežnické úrov-
ni, je třeba poděkovat pp. Ringošovi, Kunčickému, 
Sedlaříkovi, Gazdíkovi, Pittnerovi, Šlachtovi, Kutá-
čovi a dalším, včetně aktivním rodičům nejmladších 
šenovských hráčů.

Výsledky a tabulky mládežnických týmů 
SK Šenov po podzimní části soutěžního 

ročníku 2019/2020

Mladší žáci SK Šenov jsou po podzimní části 
na 3. místě.

V říjnu pokračovali mladší žáci SK Šenov ve vý-
borných výkonech, přesto několik zápasů klukům vý-
sledkově úplně nevyšlo. Postupně na domácím hřišti 
porazili mladší žáky Václavovic 4:0, hráče Řepišť 10:2 
a hráče Vratimova 6:2. Poslední domácí zápas se moc 
nepovedl a kluci ho prohráli 1:5. Z výsledků je vidět, 
že se šenovským střelcům v domácím prostředí da-
řilo, zejména Lukášovi Kozielovi. Zatímco doma byli 
kluci úspěšní, na hřištích soupeřů přišly dvě smol-
né porážky. Po dobrém výkonu prohráli naši mladší 
žáci v Třebovicích nešťastně 2:3 a v odvetě na hřišti 
ve Vratimově remizovali 1:1. Následoval penaltový 
rozstřel, který hráči SK Šenov prohráli 2:3, takže zís-
kali jen jeden bod. V listopadu šenovští mladší žáci 
zvítězili na hřišti SK Řepiště 10:2 a trochu nečekaně 
remizovali v Michálkovicích 0:0, na penalty prohráli 
1:2. I když některé výsledky nedopadly podle před-
stav trenéra Mariana Pittnera, vedoucího mužstva 
a fanoušků, přesto musíme ocenit kvalitní výkony 
mladších žáků, kterými se prezentovali v podzimní 
části soutěže. V dresu SK Šenov nastupovali Matěj 
Valový, Lukáš Koziel, Nicolas Urbanec, Martin Jan-
czar, Adam Krajíček, Max Pittner, Ondřej Sedlařík, 
Martin Niniczka, Dominik Přeček, Manuel d‘Agosti-
ni, Jan Vlček, David Ringoš, Dan Maršálek a bran-

kář Vojtěch Cáhlík. Nejlepší střelci: Lukáš Koziel – 
26 gólů, Matěj Valový – 11 gólů.

Tabulka MěP mladší žáci (7+1) sk. B

Rk.	 Družstvo	 Záp.	 +	 0	 –	 Skóre	 Body	 Pen.+	 Pen.–

1	 Třebovice		 11	 11	 0	 0	 71:19	 33	 0	 0
2	 Václavovice		 11	 8	 0	 3	 51:27	 24	 0	 0
3 Šenov  11 7 0 4 57:18 23 0 2
4	 Rychvald		 11	 5	 0	 6	 28:32	 13	 2	 0
5	 Stará	Bělá	„C“		11	 4	 0	 7	 33:48	 12	 0	 0
6	 Vratimov		 11	 3	 0	 8	 20:39	 9	 1	 1
7	 Michálkovice		 11	 3	 0	 8	 21:58	 8	 1	 0
8	 Řepiště		 11	 2	 0	 9	 26:72	 7	 0	 1

Přípravka U11 je po podzimní části na 4. 
místě.

Přípravka U11 odehrála na podzim celkem  
7. utkání, z toho 3. na domácím hřišti. Ve čtyřech 
zápasech zvítězila a ve třech zápasech prohrála. Za 
tuto přípravku nastupovali zejména: Kořínek Petr – 
Romančík Jan, Dobiáš Rostislav, Labudek Josef, Trč-
ka David, Koziel David, Ulík Alex, Šputa Dominik, 
Kutáč Jakub, Šlachta Adam, Sedlařík Ondřej, Horák 
Karel. Nejlepšími podzimními střelci se stali: Kutáč 
Jakub – 12 gólů, Ulík Alex – 11 gólu.

(pokračování na str. 13)
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Tabulka MěS U11 (5+1) sk. C:

Rk.	 Družstvo	 Záp.	 +	 0	 –	 	Skóre	 Body

1	 Vratimov	U11		 7	 7	 0	 0	 67:35	 21
2	 Baník	Ostrava	-	dívky		 7	 5	 0	 2	 61:26	 15
3	 Václavovice	U11		 7	 5	 0	 2	 48:32	 15
4 Šenov U11  7 4 0 3 53:47 12
5	 Ludgeřovice	U11		 7	 3	 1	 3	 45:37	 10
6	 Markvartovice	U11		 7	 1	 1	 5	 49:53	 4
7	 Koblov	U11		 7	 1	 0	 6	 8:47	 3
8	 Ostrava	Lhotka	U11		 7	 1	 0	 6	 28:82	 3

Mladší přípravka MěS U9 sk. „A“ (4+1):
Přípravka U9 odehrála na podzim také 7. utkání, 

z toho 3. na domácím hřišti. Ve čtyřech zápasech 
zvítězila a ve třech zápasech prohrála. Získala cel-
kem 12. bodů s aktivním skórem 97:48. Tabulku pro 
tuto věkovou kategorii MěFS nevydává. Za mladší 
přípravku nastupovali zejména: Vládek David - Frí-
dl Jakub, Skýba Ondřej, Dobiáš Daniel, Frídl Jan, 
Navara Richard, Kozák Josef, Bereš Patrik, Červe-
nec Milan, Szarowski Ondřej. Nejlepšími podzimními 
střelci se stali: Szarowski Ondřej – 32 gólů, Červenec 
Milan – 17 gólů, Bereš Patrik – 17 gólů.

Autor: Otakar Slíva a Jiří Sedlařík

SK Šenov – kopaná informuje – zhodnocení podzimu 2019 
(pokračování ze str. 12)

SK ŠENOV PŘEJE VŠEM OBČANŮM  
A FANDŮM SK ŠENOV KRÁSNÉ VÁNOCE, 
HODNĚ ZDRAVÍ A OSOBNÍCH ÚSPĚCHŮ  

V NOVÉM ROCE.

Senior klub Šenov
Jako každý rok i letos v tomto 

čase informujeme o činnosti naše-
ho klubu. Neměnným pravidlem 
je, že se scházíme jednou měsíčně, 
kde se členové dovídají o různých 
akcích, zároveň gratulujeme k na-
rozeninám, členové dostanou dá-
rek, u jubileí pak květiny a malou 
pozornost.

V tomto roce jsme vzpomína-
li 25leté výročí založení klubu, o 
slavnostní schůzi a jejím průběhu 
jsme vás již informovali. Naši čle-
nové se zúčastnili setkání se zá-
stupci města Rabča, toto setkání 
organizovalo město Šenov. Také 
jsme se ve větším počtu zúčastni-
li akce „Senior bez nehod“, i tuto 
akci organizovalo město Šenov.

V květnu jsme byli na zájezdě 
ve Vsetíně, navštívili jsme Výrob-
ní družstvo IRISA-ruční malování 
vánočních baněk, účastníci měli 
možnost si je zakoupit za sníženou 
cenu. Po obědě jsme se přemístili 
do Valašského Meziříčí, kde jsme 
si prohlédli gobelínovou manufak-
turu, a ve hvězdárně byla prohlíd-
ka s komentářem.

Koncem srpna byla opět společ-
ná dovolená (viz foto) v Penzionu 

Zátiší v Komorní Lhotce, počasí 
nám přálo a všichni byli spokojeni.

V letošním roce jsme se bavili 
na setkáních okolních klubů dů-
chodců, se kterými jsme v kontak-
tu již několik let. Zástupci klubů 
důchodců Bruzovice, Horní Bludo-
vice, Kaňovice, Lučina, Soběšovice, 
Sedliště a Václavovice nás pak na-
vštívili v září v Restauraci Lapač-
ka, kde nám vystoupily Havířov-
ské Babky, jejich vystoupení bylo 
moc pěkné.

Naše poděkování patří těm, 

kteří nám pomohli při uskutečnění 
naší činnosti, je to město Šenov, p. 
Miroslava Harašímová – potraviny 
na Lapačce, Květinářství Irma, p. 
Radim Zalejský s kolektivem – Re-
staurace Lapačka, pneuservis Ka-
ras, tiskárna Harok, firma Hanyz 
a p. Tomáš Mec, všem moc děkuje-
me a věříme, že nám budou nápo-
mocni i v příštím roce.

Závěrem přeji všem pěkné dny 
do konce letošního roku a v roce 
2020 zdraví, štěstí, pohodu.

Emilie Daxnerová



Život ve městě

14 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 12/2019

Malé nahlédnutí do pestrého dění základní školy
Naši druháčci

Ve druhém díle našeho nekonečného seriálu 
(vlastně konečného) si rozebereme letošní druháky.

Tentokrát už budeme konkrétnější a povíme si  
o některých dětech něco více.

V letošním školním roce máme tři druhé třídy. 
Dvě jsou umístěny na Radničním náměstí a jedna se 
vyučuje na Podlesí.

Začínáme II.A. O této třídě základní informace 
poskytla třídní učitelka Mgr. Nina Pončová: „Ve třídě 
je nás celkem 21, z toho 10 dívek. Jsme hodně tem-
peramentní, někdy nápadně zvídaví a hlavně máme 
bujnou fantazii. Na vlastní názor má právo každý, 
ale jak vybrat ten nejlepší? A právě toto je téma, 
kterému v letošním roce věnujeme velkou pozornost. 
Proto je náš třídní program naplněn stmelovacími 
aktivitami a vším, co je potřebné pro fungování dob-
rého kolektivu. Pokud jde vše podle plánu, dopřejeme 
si něco navíc – exkurzi nebo třeba projektový den.

Naší silnou stránkou je výborná spolupráce v ho-
dinách a schopnost plodně diskutovat téměř o čem-
koliv... Protože jsme spolu už druhým rokem, leccos 
o sobě víme. Máme mezi sebou výborné recitátory – 
Zuzka a Filip vloni postoupili ze školního kola do okr-
skového, kde Zuzka získala 3. místo. Tobiáš kromě 
florbalu hraje spolu s Davidem šachy, Zuzka se ještě 
věnuje lezení po stěnách a její bratr Ondra přibral 
k lezení judo, ze Šimona nám roste plavec, Franti-
šek kromě atletiky navštěvuje i keramiku. Deniska 
s Emou rády tancují, někteří z nás hrají na klavír. 
Míša, Bea a Týnka chodí do gymnastiky a Vanesska 
do košíkové. S Ondrou (máme tři Ondřeje!) málo-
kdo udrží krok ve znalostech o přírodě a o pravěku, 
máme mezi sebou výborné počtáře – hlavně kluky  
a z holek by zase byly vynikající písmomalířky. Té-
měř všichni rádi malujeme, zpíváme a cvičíme, Te-
rezku, Vanessku a Beatku baví vaření. A hlavně – už 
teď se některým z nás rodí v hlavě představa o tom, 
čím budeme, až vyrosteme. To je námět pro náš další 
projektový den.“

Pokračujeme třídou II. B, ve které je třídní uči-
telkou Mgr. Tamara Zálejská. „Třídu navštěvuje 20 
dětí, z toho 10 dívek. Je to třída začínajících spor-

tovců, z čehož vyplývá, že děti ve škole nejvíc baví 
tělocvik. Spousta jich navštěvuje sportovní kroužky, 
ať už organizované naší školou, nebo kroužky v okolí 
bydliště. Tancujeme, hrajeme fotbal, košíkovou, vo-
lejbal a v rámci vyučování milujeme míčové hry, a to  
i o přestávkách, míčem „hadrákem.“ Umění nám taky 
není cizí – navštěvujeme kroužky hudební i výtvarné. 
Dokonce mezi sebou máme nadějného šachistu, který 
už jako prvňák dokázal, že dobře hrát se může v kaž-
dém věku.

I když už třetí měsíc chodíme do školy, přesto je to 
ale krátká doba k ohlédnutí se za výsledky naší prá-
ce. Sice už máme za sebou dva třídní projektové dny 
– připomenutí integrovaného záchranného systému 
(IZS) a Halloween pro naše mladší kamarády, jeden 
mega školní projekt: „Šenov žije IZS,“ výlet na zámek 
Raduň s programem, který z nás udělal designéry – 
stavěli a vybavovali jsme vlastní zámek.

V prosinci vyrazíme „do světa“ zjistit, jak se vyrá-
bějí skleněné baňky, a jednu si taky vyrobíme. Ani 
kultura nám není cizí, vždyť jsme už letos navštívili 
loutkové divadlo v Ostravě. Vypadá to, že se neučí-
me? Vždyť přece cestou čteme, ptáme se na cestu, 
zpíváme, v obchůdku se suvenýry počítáme, naku-
pujeme, malujeme, učíme se samostatnosti, poradit 
si ... A kde jinde bychom se to naučili, než v lavicích. 
Ve výuce používáme mnoho metod, uvedu jen někte-
ré, které máme rádi: didaktické hry, názorně demon-
strační, vyprávění, práci s textem, brainstorming, 
skupinovou práci, ale bez frontální výuky by to taky 
nešlo. Tak zatím ahoj II.B!“

Poslední druhou třídou je II.C s třídní učitelkou 
Mgr. Evou Draisaitlovou. Tato třída se nachází na 
odloučeném pracovišti na Podlesí a navštěvuje ji 22 
dětí, z toho 6 dívek. „Do výuky často zařazujeme al-
ternativní metody, skupinovou práci aj. aktivizující 
činnosti. V loňském roce se nám v rámci sebehodno-
cení a práce s chybou vydařil „měsíc bez známek“, 
který bychom si rádi letos zopakovali.

Od října jsme do výuky zařadili pravidelné čte-
nářské dílny, ve kterých rozvíjíme čtenářskou gra-
motnost. Máme svého třídního maskota a píšeme si 
s ním třídní deník. V rámci třídy také hrajeme již 
druhým rokem na zobcové flétny, kroužek navštěvuje 

(pokračování na str. 15)
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(pokračování ze str. 14)

Malé nahlédnutí do pestrého dění základní školy
17 dětí. Z jiných zájmových činností školy jsou mezi 
dětmi oblíbené sportovní kroužky a keramika.“

A co na závěr? Ve všech druhých třídách je celkem 
66 dětí. Už mají více zájmů, oblíbených činností, sna-
ží se najít na škole pozitiva… Učitelé kladně hodnotí 
výkony dětí, jejich samostatnost v rozhodování, pří-
stup ke vzdělání.

Vždy se snažíme, aby se dítě mohlo seberealizo-
vat, aby si vážilo sebe i ostatních. Tím se snažíme 
podporovat vznik osobností, které budou připraveny 
a vybaveny znalostmi a dovednostmi pro jejich další 
etapu života. Zatím prožívají druhý rok své školní 
docházky a jak je vidět, celkem se jim daří. S přáním 
dobře nastoupené cesty se s nimi loučíme ... a těšíme 
se na žáčky o rok zkušenější ...

Mgr. Vladimíra Kravčíková

Projektový den
Čtvrteční den s IZS začal tím, že se celá škola 

sešla v šenovském parku, ve kterém jsme potom celý 
den chodili po různých stanovištích. Naše třída – 7.A 
– začínala v úseku policie. Na prvním stanovišti nás 
policista seznámil s pravidly jízdy na kole (až na to, 
že já na kole nejezdím, a ani kolo nemám). Na dalším 
stanovišti nám řekli, jak se ve které situaci zachovat 
a co naopak dělat nemáme. Velmi mě bavila chůze  
s brýlemi, ve kterých jsme viděli, jako bychom měli 
dvě promile alkoholu. Tedy, já jsem v těch brýlích 
dokázala udělat sotva pár kroků. A teď si vezměte, že  
v tomhle stavu někteří lidé řídí. Ale pro mě nejza-
jímavější část z úseku policie byla ukázka, jak jsou 
policejní psi vycvičení a jak dokážou zaútočit na zlo-
čince. Bylo to fascinující a děsivé, a když jsem potom 
viděla ty stejné psy běhat po parku, přemýšlela jsem, 
co bych dělala, kdyby na mě nějaký zaútočil a já ne-
měla chrániče. Naštěstí měli policisté psy vycvičené, 
takže jsme si je mohli i pohladit a oni svoje pány 
poslouchali na slovo. Ti pejsci byli ve skutečnosti cel-
kem roztomilí.

Když jsme prošli stanoviště policie, před kostelem 
jsme se nasvačili a potom nás čekala další stanoviště. 
Další část byla ve znamení záchranářů. Musím říct, 
že záchranářem bych být nemohla, protože nesnáším 
krev a představa, že bych někomu musela poskytnout 
umělé dýchání, mě zrovna neláká. Záchranáři nás ale 
nejen naučili, jak správně provádět masáž srdce a jak 

postupovat, když najdeme bezvládného člověka, ale 
předvedli nám i vybavení sanitky a jak se používá. 
Upřímně, spoustu věcí jsem viděla poprvé.

(pokračování na str. 16)

Poslední byli na řadě hasiči. Vyzkoušeli jsme si, 
jak funguje přístroj hledající zdroj radioaktivity, stří-
kali jsme hadicí (nikdy by mě nenapadlo, že udržet 
hadici s tak silným proudem bude takový problém)  
a podívali se na hasičská auta.

Celkově ten den byl výborný, plný učení, ale i her 
a zábavy.     Sofie Bradáčová, 7.A

Projektový den očima našich žáků:
Nella Havránková (6.C) Den s IZS byl skvělý. Nej-

lepší byl zásah policie.
Ema Růžičková (6.A) Moc se mi líbili psovodi. 

Byla to skvělá zkušenost. Mohli jsme vidět, jak pes 
dokáže například najít člověka.

Mobilní telefony – fenomén dnešní doby! 
Znáte FOMO?

Zkratka FOMO vznikla z anglického slovního 
spojení fear of missing out což v překladu znamená 
strach z opomenutí. Jedná se o sociální úzkost, 
která je charakterizována touhou zůstat neustále ve 
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spojení s tím, co dělají ostatní. S rozvojem internetu  
a sociálních sítí se lidé, kteří se původně setkávali 
tváří v tvář, mnohdy „setkávají“ pouze přes sociální 
média.

Moderní technologie (mobilní telefony) a sociální 
sítě (Facebook, Instagram) nám poskytují výbornou 
příležitost jak se sociálně zapojit, ale na straně druhé 
takto zprostředkovaná komunikace podporuje zvýše-
nou závislost na internetu.

Psychologická závislost „být stále online“ by moh-
la vyvolat úzkost, pokud bude jedinec od „online svě-
ta“ odpojen. V důsledku toho má FOMO negativní 
vliv na psychické zdraví a pohodu lidí, protože by 
mohlo přispívat k negativní náladě a depresivním po-
citům.

     Mgr. Lenka Mischingerová

A co si o mobilních telefonech myslí naše 
děti?

Dominik Přeček (6.C) Myslím, že mobily jsou su-
per, ale já mám mobil hlavně pro kontrolu rodičů. Ve 
škole se snažím telefon nevytahovat a mám více času 
na kamarády.

Cheryl Šárka Polehňová (6.A) Já jsem svůj první 
mobil dostala teprve nedávno a musím říct, že mi ani 
nechyběl. Myslím si, že někteří kamarádi se spolu bez 
mobilu ani nedokážou bavit. Zajímalo by mě, jestli 
by zvládli velkou přestávku bez mobilu…

Osvětim
V úterý 5. listopadu navštívili žáci devátého roč-

níku v doprovodu svých učitelů muzeum holokaustu 
v polské Osvětimi. Návštěva židovského muzea se na 
naší škole stala nedílnou součástí osnov dějepisu a 
mnozí žáci se na ni, pokud se to tak dá říci, těší 
od samotného začátku školního roku. Návštěva ex-
pozic židovského muzea proběhla s nelíčenou pietou, 
žáci se seznámili s reáliemi života lidí internovaných  
v koncentračním táboře a vytvořili si tak představu  
o nesmírných životních útrapách židovského obyva-
telstva Evropy během II. světové války.

Mgr. Tomáš Huťka

Planetárium
Jedním z témat výuky předmětu Člověk a jeho 

svět jsou i poznatky o vesmíru. A tak se žáci 4.B  
a 5.B vydali v pondělí 21. října 2019 do planetária  
v Ostravě, aby si své dosavadní znalosti prohloubili.

Součásti exkurze byla prezentace podzimní oblo-
hy včetně průvodního slova odborníka, následova-
lo zhlédnutí výukového filmu „Dobrodružná cesta  
k planetám“, kdy se děti dozvěděly řadu zajímavostí 
o planetách sluneční soustavy, a poté se děti vydaly 
prozkoumat experimentárium, kde si přečetly řadu 
zajímavostí o vesmíru a vyzkoušely některé přístroje.

Během prohlídky si děti psaly poznámky, které 
následně využily při přípravě zábavného kvízu pro 
své kamarády.

(pokračování ze str. 15)

Malé nahlédnutí do pestrého dění základní školy
Exkurze se opravdu vyvedla, dětem se líbila a těší 

se na další dobrodružství.           Mgr. Petra Mališová

Drakiáda v družince
V úterý 22. 10. 2019 se uskutečnila Drakiáda po- se uskutečnila Drakiáda po-Drakiáda po- po-

řádaná naší ŠD na bývalém hřišti DTJ. Drobné počá-
teční komplikace, vítr nám nefoukal, si děti vynahra-
dily spoustou her. Všem dětem, rodičům, rodinným 
příslušníkům a známým touto cestou děkujeme za 
hojnou účast. Bez Vás a Vaší spolupráce by akce ne-
měla tu správnou atmosféru.

Velmi děkujeme panu starostovi za zajištění ob-
čerstvení pro všechny zúčastněné žáky.

Za organizační tým vedoucí vychovatelka  
– Silvie Valová
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Mezinárodní taneční škola Palas dance
V termínu od 14. do 20. 10. 2019 jsme organizo-

vali další šňůru mezinárodních tanečních, vokálních 
a instrumentálních koncertů společně se soubory  
z Ukrajiny. Tento unikátní projekt Tanec pro Ukra-
jinu vznikl před šesti lety na podporu výjezdu ta-
lentů z Ukrajiny a jako morální podpora Ukrajiny 
během válečného konfliktu.

Na koncertech se nám představili národní soubor 
lidového tance Serpanok pod vedením Valentiny Var-
tovnik. Jako druhý přijal pozvání vítěz Super star 
Ukrajiny Nazar Savko se svým národním souborem 
Džerelo ze Lvova. Nejdále k nám (1600 km) to měl ví-
těz talentmánie Ukrajiny Vladislav Gritsun z města 
Tok Mak ze Záporožské oblasti. Přesto, že má Vladi-
slav 13 let, tak se svým dokonalým uměním a virtuo-
zitou ohromil veškeré publikum od 4 do 90 let. 

Celý program koncertů 
byl naprosto famózní a dyna-
mický a nenechal publiku ani 
jedinou hluchou sekundu. Bě-
hem krátké doby jsme zreali-
zovali koncerty pro postižené 
děti, domy seniorů, základní 
a střední školy a veřejnost 
v Havířově, Šenově, Vrati-
mově, Hlučíně a Ostravě. 
Tady jsme zorganizovali na 9 

SILVESTR v tanečním stylu začíná 31. 12. ve 20 
hodin v penzionu Chavík Životice. Po celý večer je 
studený a teplý bufet, teplá večeře a nealko v ceně 
večera. K dokoupení samozřejmě je čepované pivo  
a další. Skvělá hudba a silvestrovský taneční pro-
gram. Kapacita je omezena, rezervace je možno podat 
do 30. 11.

Těšíme se na vás. Za taneční školu předseda Josef 
Macura.

Tel.: 702 914 717, e-mail: macura@tspalas.com, 
www.tspalas.com

koncertů během 4 dnů. Celou šňůru koncertů jsme 
ukončili třemi koncerty v Polsku ve městě Namyslow  
a Ligotka. Po týdnu koncertů byli všichni účinkující  
i organizátoři zcela vyčerpáni, ale šťastni, že se jejich 
záměr, a to ukázat svou kulturu, opravdu povedl.  
Z každého koncertu jsme se vraceli s nádherným po-
citem dobře vykonané práce a publikum to umělo 
ocenit. Aplausy potlesku ve stoje hovořily o všem.  
A očekávání diváků jsme dalece předčili.

Již nyní připravujeme další koncerty na květen 
2020, na které vás již nyní zveme. Jsme rádi, že se 
nám naše publikum rozrůstá a sály máme zcela plné. 
Děkuji za podporu projektu Tanec pro Ukrajinu pře-
devším městu Ostrava, které nás podpořilo nejvíce, 
dále restauraci Šenovská bašta – Karlu Dvořákovi, 
restauraci Lapačka – Radimu Zálejskému, tiskár-
ně Šenov – Oldřichu Harokovi, firmě Alcom, BPA  
a všem, kteří nás podpořili na dobrovolném vstup-
ném, dobrovolnými dary a děkuji všem organizáto-
rům, kteří byli vždy připraveni pomoci Janu Klego-
vi, Mariánu Godlovi, Evě Skybové, Simoně Slavíkové 
a dalším. Těšíme se společně na další mezinárodní 
akce.

MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA se nám rychle blíží, 
proto si rychle rezervujte místo na naši již tradič-
ní nadílce s vynikajícím programem. Nadílka začne  
5. prosince v 17 hodin ve Staré škole. Program je 
dynamický a odpovídá tradici mikulášské nadílky.  
S sebou si vezměte dobře popsaný dárek pro dítě. 
Občerstvení je zajištěno. Kapacita akce je omezena. 
Rezervace míst končí 3. 12. Čerti, Mikuláš i anděl se 
na vás těší. Akce je vhodná pro děti do 8 let s rodiči.
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ZUŠ Viléma Wünsche v Šenově informuje
Rádi bychom touto cestou informovali širokou veřejnost o akcích, které připravujeme v 1. pololetí školní-

ho roku 2019/2020.  Přesné termíny jednotlivých akcí naleznete také na webových stránkách školy www.zus 
-senov.cz.

Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Den Datum  Začátek Akce  Pedagog

po   2.12.2019 17.00 Třídní koncert Petr Kupka
út   3.12.2019 17.00 Třídní koncert Bohumila Učníková
st   4.12.2019 17.00 Třídní koncert David Papala
po   9.12.2019 17.00 Třídní koncert Martin Tomeš
út 10.12.2019 17.00 Třídní koncert Vlasta Urbášková
st 11.12.2019 17.00 Třídní koncert Eva Czerná
po 16.12.2019 17.00 Třídní koncert Monika Rozsypalová
st 18.12.2019 17.00 Třídní koncert Karel Smyček
po 20.01.2020 17.00 Třídní koncert Martin Tomeš

Základní umělecká škola Viléma Wünsche v Šenově děkuje zastupitelům a vedení města za spolupráci, fir-
mě MěPOS za vstřícnost a firmě Harok za sponzorské dary.            Vlasta Urbášková, ředitelka školy

VÝBOR ZO ČZS POŘÁDÁ DNE 15. 2. 2020 ZAHRÁDKÁŘSKÝ PLES – NA LAPAČCE.
ZAČÁTEK PLESU 19.00 HOD,, HUDBA – DUO JANS, BOHATÝ PROGRAM, ZAJÍMAVÁ TOMBOLA.

VSTUPNÉ + VEČEŘE 300 KČ.
INFORMACE O VSTUPNÉM NA TEL. 739 930 376 OD 1. 12. 2019.

VÝBOR ZO ČZS V ŠENOVĚ PŘEJE VŠEM SPOLUOBČANŮM PŘÍJEMNÉ PROŽITÍ VÁNOČNÍCH 
SVÁTKŮ, HODNĚ ŠTĚSTÍ, ZDRAVÍ A OSOBNÍ POHODY V ROCE 2020. ZÁROVEŇ SE TĚŠÍME  

NA SETKÁNÍ S VÁMI PŘI AKCÍCH NAŠÍ ORGANIZACE.

LAMPART JAN – PŘEDSEDA ORGANIZACE

Informace – vyhlášení dotačního programu pro spolky
Rada města Šenov na své 24. schůzi dne 26. 11. 

2019 schválila dotační program „Podpora a rozvoj ak-
tivit spolků ve městě Šenov na rok 2020“. Podrob-
nější informace k tomuto programu (kompletní znění 
dotačního programu, formulář žádosti a formulář vy- 
účtování dotace) naleznete na webových stránkách 
města Šenov: http://www.mesto-senov.cz/ v sekci 
Úřední deska, popř. v sekci Aktuality a Formuláře/
Správní odbor. 

Upozorňujeme, že dle vyhlášeného dotačního 
programu maximální výše požadované dotace v jed-
notlivém případě (tj. v případě jednoho žadatele) je 
ve všech třech oblastech vymezena celkem ve výši  
50 000 Kč.       SO/Preinová

Elmano a Enter  
v sametovém roce

Na začátku měsíce se sešli skauti a skautky z En-
teru a Elmana, aby si připomněli události listopadu 
1989 vedoucí k nastolení demokracie v naší zemi. Po 
začáteční seznamovací hře nás čekala první projekce 
večera – dokument pohlížející na poslední rok komu-
nismu očima čerstvé maturantky. Následně se z nás 
při noční bojovce stali demonstranti s transparenty, 
kteří prchali před policií, která se naopak snažila 
„narušitele veřejného pořádku“ co nejrychleji zpaci-
fikovat. Současně se sušením mokrých ponožek pak 
probíhala tematická diskuze shrnující předchozí dění. 
Posledním bodem řízeného programu bylo promítání 
dílu seriálu Vyprávěj, po němž už následovala volná 
zábava, pro rozumnější jedince spánek. Ráno jsme se 
společně nasnídali a rozešli se domů.

Za 2. oddíl Elmano Klára Jarošová – Polár

Zveme širokou veřejnost  
do evangelického kostela v Šenově

24. 12. 2019  v  22.00 hod.   
– Štědrovečerní bohoslužba – k oslavě narození 
Ježíše Krista

25. 12. 2019  v  9.30 hod.   
– Boží hod vánoční

29. 12. 2019  v 15.00 hod.   
–  Předsilvestrovské setkání  v přístavbě kostela

1.   1. 2019   v  9.30 hod.   
– Novoroční bohoslužba v kostele
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Po stopách československého projektu

(pokračování na str. 20)

Příspěvky, popisující projektové dny naší školy  
v rámci programu INTERREG V-A se Základní ško-
lou v Rabči na Slovensku jste mohli v našem Oběžní-
ku zaznamenat již v lednu tohoto kalendářního roku. 
Ať se to zdá neuvěřitelné, čas je opravdu neúprosný  
a naše společná celoroční práce se blíží ke konci. 

Z pohledu krátké rekapitulace jsme v průbě-
hu několika měsíců realizovali čtyři projektové dny  
a propojili tak dva projektové celky. Rabčická škola 
se v projektu „Hej Goraľu“ SK/FMP/11b/01/004 
postarala o připomenutí blízkosti českého a sloven-
ského jazyka, tradice lidového léčitelství v podobě 
bylin a poznávání společného dědictví našich měst  
v oblasti kultury, historie i nářečí. Šenovská škola se 

prezentovala v projektu „Poznej mne i sám sebe 
aneb co v nás je” CZ/FMP/11b/017. Cílem naše-
ho projektu byla tvorba a realizace tří interaktivních 
dílen. V oblasti sportu jsme vytvořili škálu aktivit, 
které podtrhují důležitost zastoupení pohybu v životě 
člověka jako součást zdravého životního stylu. Vý-
tvarné a literárně-dramatické aktivity daly prostor 
především sebevyjádření, sebepoznání a spolupráci, 
které jsou tolik nezbytné pro kladnou sociální inter-
akci. Dílny byly koncipovány tak, aby přinášely nejen 
prožitek, ale také možnost vlastního sebehodnocení 
a pojmenování toho, pro co mají žáci předpoklady  
a v jaké oblasti by se mohli ve svém volném čase či  
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v budoucnu realizovat. Oba projekty se nám podařilo 
citlivě propojit v ucelený celoroční program, jehož vý-
stupem je díky grantům pro obě školy nejen rozšíření 
materiálního a technického zázemí v oblasti sportu  
a uměleckých předmětů na české straně a tvorba by-
linkové zahrady a vybudování multimediální míst-
nosti na straně slovenské. Podstatným odkazem obou 
projektů je připomenutí si blízkosti obou zemí, její 
společné i vlastní identity, odbourávání komunikač-
ních a sociálních bariér a navazování nových přá-
telských vztahů. Odkazy na budování těchto postojů 
a hodnot najdeme v evaluačním pocitovém stromě, 
v listu z proběhlé galerijní animace či na českoslo-
venské velkoformátové mapě, která je výsledkem po-
sledního projektového dne, který proběhl na sklonku 
měsíce října. 

Po stopách československého projektu
(pokračování ze str. 19) Opět jsme se setkali v duchu sportovních, výtvar-

ných a dramatických aktivit, které jsme tématicky 
vzájemně propojili a transformovali do zábavně-sou-
těžní show. Nechyběl tedy kvíz s hudebními a filmo-
vými ukázkami pro obě země společné, odhalování 
známých československých osobností, sportovní hry, 
soutěže a aktivity z oblasti sportu a zdravého život-
ního stylu, jehož výstupem bude motivační brožura, 
pro kterou jsme sbírali data po celý rok. V programu 
byl prostor také pro barevné mapování, kdy účastníci 
vycházeli z vlastního nitra a museli postupnými kro-
ky dojít ke společnému dílu, společné mapě a využít 
tak nejednu dovednost pro spolupráci. Podařilo se. Ze 
Slovenska jsme si odvezli nejen malebnou mapu pl-
nou hodnotné zpětné vazby, ale také vazby přátelské 
a v neposlední řadě přibyl do vzpomínek dětí zase 
jeden zážitek na školní léta.        Mgr. Andrea Lioli

Christmas Cards Exchange
Christmas Cards Exchange – je název mezinárod-

ního projektu, do kterého se zapojili žáci Anglického 
klubu z 8.B a žáci semináře v AJ z 8.C. Díky aktivitě 
Evropské komise eTwinning jsme si našli partnerské 
školy ve Španělsku, Rumunsku, Francii, Moldávii, 
Polsku, Německu, Slovensku a Řecku. Žáci všech za-
pojených škol si navzájem zašlou vlastnoručně vyro-
bená vánoční přání (text je vždy v anglickém a také 
mateřském jazyce) a dopisy, ve kterých popíší vá-
noční zvyky a tradice své země. A když už jsme byli 
v té předvánoční náladě, napsali jsme rovnou také 3 
přání členům britské královské rodiny. Třeba přijde 

odpověď i od královny Alžběty, kdo ví? Moc se těšíme, 
až nám přijdou psaní z ostatních evropských zemí  
a dovíme se, jak se slaví Vánoce v jiných koutech  
Evropy. 

Cílem projektu byla především motivace ke komu-
nikaci v angličtině, ale také sdílení tradic a posílení 
kompetencí občanství. Podívejte se, jaká krásná přá-
ní jsme vyrobili my. 

Mgr. Karla Polášková

Poděkování
Místní skupina Českého červeného kříže v Šenově děkuje všem, kteří v průběhu roku 2019 přispěli do sbírky ošacením, obutím, 
hračkami pro děti. Donesené věci si převzal Oblastní spolek ČČK ve Frýdku-Místku, který je předal Azylovému domu pro muže  

a matky s dětmi ve Frýdku-Místku.
Pokud budete i v průběhu příštího roku vyřazovat použitelné oblečení, obutí, nádobí nebo hračky, můžete je předat paní Evě Uxové, 

telefon – 739 665 669. Prosíme, aby oblečení bylo čisté a zabalené. Oblastní spolek ve Frýdku-Místku je za Vaši pomoc velmi 
vděčný.

Za	pomoc	potřebným	v	nouzi	Vám	děkuje	MS	ČČK	v	Šenově.



ZNALECKÉ POSUDKY
pro veškeré převody nemovitostí, pozůstalostní řízení,  

tržní ocenění bytů a nemovitostí, přiznání k dani  
z převodu nemovitostí Vám vypracuje

MARIE KRUŠINOVÁ
znalec z oboru ekonomika, odvětví ceny 

a odhady nemovitostí.
U Společenského domu 3/1042, Vratimov 

tel. 596 732 520, 603 530 963; marie.krusinova@volny.cz
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Inzerce

Právní záležitosti
denně vč. soboty od 9 do 18 hod.

advokátní kancelář v Havířově, Na Fojtství 8

JUDr. Marcela Žoričová
poradenství, listiny, žaloby, smlouvy, převody nemovitostí,

věcná břemena, rodinné právo apod.
Kontakt tel. č. + fax 596 810 741, mobil 603 447 219 

e-mail: zoric@atlas.cz

n Starší manželé koupí domek v Šenově k okamžitému nastě-
hování. Platba v hotovosti. Telefon: 737 810 011.

n Hledám v Šenově byt 3+1 nebo dlouhodobý pronájem domu. 
Tel. 731 604 855.

n ZŠ Šenov, Radniční 1040, nabízí pronájem tělocvičen a gym-
nastického sálu. Informace na stránkách školy a u správce, e-mail: 
spravce@zs.senov.cz.

TAXI ŠENOV – NONSTOP
602 52 00 00 

Přijmeme řidiče

Přeje svým štamgastům, 
zákazníkům i známým

Veselé prožití  
vánočních 
svátků 

Možnost využití pivovarských prostor k pořádání různých oslav, schůzí, 
posezení, školení. 

Pro uzavřené společnosti připravíme kvalitní gastronomické akce

Přijímáme objednávky na vánoční balíčky našich pivních speciálů
Neprovozujeme pohostinství, z provozních důvodů vše předem po telefonické 
domluvě. 

Kontakty: GSM 774 249 570, www.pivovar-senov.cz
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