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Listování šenovskými kronikami minulého století
Máme tady listopad, čas na-

hých stromů, padaného listí a be-
zesporu také čas vhodný ke čte-
ní. Tak proč ne zrovna Oběžník? 
Vždyť první, nač narazíte, je náš 
úvodník. Letos listujeme starými 
kronikami, které nejsou až tak 
známé a ani to dnešní povídání 
nebude výjimkou. Společně se 
podíváme do sousedních Barto-
vic. 

V roce 2010 na CD vyšla ve 
velmi malém nákladu a v podsta-
tě nejspíše jen pro přátele kniha 
Historie zámeckého dvora a zám-
ku v Bartovicích, kterou napsal 
pan Ing. Jiří Jokel. „V součas-
nosti nesou ty ulice ještě pojme-
novány „Dvorová“ a „U Statku“,  
i když původní budovy postavené 
v době feudálního zemědělského 
hospodaření zanikly a na jejich 
místě se rozkošatila velká stro-
jírenská firma Smart Trading 
Company a.s. Komplex moder-
ních hal narýsoval novou domi-
nantu bartovického návrší. Není 
tu ani stopa po nějakém statku. 
A tak v běhu času se názvy obou 
ulic zcela určitě změní. Zpráva 
o tom, že v těchto místech stá-
val před dávnými roky dvůr a 

také zámek, bude pro zájemce  
o historii zachována v bartovické 
kronice – v tomto poněkud roz-
šířeném vydání. …. Obecně lze 
konstatovat, že dvory byly jed-
ním z nejdůležitějších článků 
organizační struktury feudální 
společnosti. Správce panství se 
nazýval zámecký hejtman. Kro-
mě hejtmana byli v čele správy 
panství důchodní, písař, purkra-
bí a polesný. Každý z nich dostá-
val od vrchnosti plat a naturální 
požitky. Kromě úředníků a jejich 
rodin žili v komorách a v chalu-
pách v podzámčí hlásný, trubač, 
kuchaři, panský myslivec, kočí, 
pážata, komorná zámecké paní, 
podkoní, služebné a pacholci. Ve 
většině, avšak s nepatrným vli-
vem na dění panství a zámku, 
byli obyvateli zámku sloužící, po-
druhové a čeleď. Zdarma sloužit 
na zámku byli povinni ti, kte-
ří přišli o rodiče a vychovávali 
je poručníci, a později i vybra-
ní mladíci a děvečky od třinácti  
let. …“ 

Kniha je doplněna množstvím 
dobových fotografií, nákresů 
a map, které vypovídají mno-
hé o své době. Mimo dějinných 

událostí se dozvíte nejen to, jak 
dvůr pravděpodobně vypadal, 
kdo a kdy tam žil, ale také různé 
„drobničky z bartovického dvora“ 
tak, jak je sám autor sepsal.

„O tom, že v Bartovicích exis-
tovala zámecká kaple, svědčí 
báseň uveřejněná ve Škarniclo-
vě zpěvníku, dějem umístěna do 
Bartovic a otitulovaná předlou-
hým názvem: „Nábožná a oprav-
dová píseň o jedné chudé vdově, 
kterak od P. Marie skrze růženec 
od velikého hladu zachráněna 
byla.“ Otištěna byla v roce 1880, 
měla 32 slok a její obsah byl ná-
sledující: chudá vdova v Barto-
vicích byla nemocí připoutána 
na lůžko, a pro nedostatek pe-
něz nemohla nakrmit svá dítka. 
Slíbila však robátkům, že zítřek 
již bude lepší a jala se vroucně 
modlit růženec. Její nejstarší sy-
nek, když maminka vyčerpáním 
usnula, napsal prosbu o pomoc 
P. Marii a odnesl ji do zámecké 
kaple. Tam se však dennodenně 
chodívala modlit bartovická hra-
běnka, která neprodleně strádají-
cí rodině pomohla“.

Milý kolega a přítel pan Jiří 
Jokl už není mezi námi, ale po-
kud si budete chtít jeho knihu 
přečíst, tak máte možnost u nás 
v Šenovské knihovně. 

Užijte si, milí čtenáři, krásné-
ho konce podzimu, který vystří-
dá zima, a vězte, že každé období 
má své kouzlo, ať už v životě, tak 
také v přírodě. 

Ze Staré školy  
Simona Slavíková 

Perokresba Rafaela Hesse: Pohled na dvůr z jihozápadní strany – 
sýpka stavení čp. 1 (r. 1963)
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Městská policie hlásí
ZÁSAHY – INFORMACE

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

Mìstský úøad informuje

1. 10. – Ke spánku na cestě se 
uložil silně podnapilý muž, které-
ho se strážníkům dlouho nedařilo 
probudit a přimět k odchodu. Na-
konec mu byl poskytnut doprovod 
do „ubytovny“ zřízené pro tyto pří-
pady. 

6. 10. – O dva spadlé stromy 
v části Vráclav se postarali místní 
hasiči. Jejich rychlým zásahem byl 
v krátké době obnoven bezpečný 
průchod pro pěší. 

9. 10. – Asistenci složkám IZS 
a následné usměrňování dopravy 
si vyžádala nehoda se zraněním 
na ulici Frýdecká. Jedna zraněná 
osoba byla převezena do nemocni-
ce RZS. 

11. 10. – Spadlé dráty elektric-
kého vedení na ulici K Haltýřům 
způsobily výpadek energie na ně-
kolik hodin. Odstranění závady 
zajistila přivolaná energetická spo-
lečnost. 

18. 10. – Několik pytlů kostí a 
vnitřností odložil neznámý pacha-
tel v blízkosti odpočívadla u cesty 
I/11 ve směru na Ostravu. K likvi-
daci silně páchnoucího biologické-
ho materiálu musela být přizvána 
specializovaná firma. 

l Prevence 

Z důvodů množících se případů 
spalování rostlinných materiálů 
upozorňujeme občany, že zastupi-
telstvo města Šenov schválilo vy-
hlášku č. 1/2017 za účelem ochra-
ny vnějšího ovzduší na svém úze-
mí. Tato vyhláška stanovuje pod-
mínky pro nakládání se suchým 
rostlinným materiálem. 

l Městská policie má zá-
jem na vytvoření bezpečného a 
klidného prostředí pro každé-
ho obyvatele města na tom, aby 
žádný pachatel přestupku nebo 

trestného činu nezůstal bez po-
stihu.

l Pokud máte nějaký do-
taz, postřeh, kritiku, stížnost 
atd., můžete ji zaslat písemně na 

adresu: Městská policie Šenov, 
Radniční náměstí 300, 739 34 
Šenov nebo na e-mail: mpolicie@
mesto-senov.cz

Ing. R. Kulhánek, vel. MěP

Volby do Poslanecké sněmovny  
Parlamentu České republiky  

konané ve dnech 20. 10. – 21. 10. 2017 

Výsledky hlasování za územní celky 
Kraj: Moravskoslezský kraj  

Okres: Ostrava-město 
Obec: Šenov 

        Okrsky  Voliči Vydané Volební Odevzdané Platné % platných
celkem       zpr.  v % v seznamu obálky účast v % obálky hlasy hlasů

  4            4 100,00 5 137 3 357 65,35 3 351 3 338 99,61

Výsledky hlasování za územní celky – Obec Šenov

 Strana      Platné hlasy
 číslo název celkem    v % 

 1 Občanská demokratická strana 297 8,89
 2 Řád národa - Vlastenecká unie 4 0,11
 3 CESTA ODPOVĚDNÉ SPOLEČNOSTI 0 0,00
 4 Česká str.sociálně demokrat. 297 8,89
 6 Radostné Česko 6 0,17
 7 STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ 83 2,48
 8 Komunistická str.Čech a Moravy 300 8,98
 9 Strana zelených 41 1,22
 10 ROZUMNÍ-stop migraci,diktát.EU 11 0,32
 12 Strana svobodných občanů 27 0,80
 13 Blok proti islam.-Obran.domova 1 0,02
 14 Občanská demokratická aliance 17 0,50
 15 Česká pirátská strana 324 9,70
 18 Česká národní fronta 1 0,02
 19 Referendum o Evropské unii 4 0,11
 20 TOP 09 86 2,57
 21 ANO 2011 1 082 32,41
 22 Dobrá volba 2016 0 0,00
 23 SPR-Republ.str.Čsl. M.Sládka 3 0,08
 24 Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. 262 7,84
 25 Česká strana národně sociální 0 0,00
 26 REALISTÉ 32 0,95
 27 SPORTOVCI 12 0,35
 28 Dělnic.str.sociální spravedl. 9 0,26
 29 Svob.a př.dem.-T.Okamura (SPD) 429 12,85
 30 Strana Práv Občanů 10 0,29
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Knihovna & Šenovské muzeum

Vyhlášení 6. ročníku ankety „Udělování ocenění městem ŠENOV“
Rok 2017 se pomalu chýlí ke 

konci a tak je nejvyšší čas vyhlásit 
už šestý ročník naší ankety „Oce-
nění za reprezentaci města Še-
nov za rok 2016 – 2017“. Jak už 
z názvu vyplývá, loni jsme se roz-
hodli tato ocenění udělovat v pe-
riodě dvou let s cílem zajistit větší 
počet nominací. Anketa je od roku 
2014 spojena i s udělováním titu-
lu „Významná osobnost města 
Šenov“, který je doživotně propůj-
čován občanům za celoživotní prá-
ci a přínos pro naše město. A kdo 
ví, třeba letos sociální a volnoča-
sová komise ve spolupráci s radou 
města udělí dokonce titul nejvyšší, 
tedy „Čestné občanství“. 

Záleží to také na vás, milí spo-
luobčané. Pomozte nám dobře 

vybrat a nominujte kandidáty,  
o nichž si myslíte, že si nějaké 
výše uvedené ocenění zaslouží. 
To vše prostřednictvím formulá-
ře, který naleznete na webových 
stránkách města (http://www.
mesto-senov.cz/formulare/spravni 
-odbor). Ten doručte na podatelnu 
šenovského městského úřadu nebo 
zašlete poštou. Mezní termín po-
dání nominací je pátek 12. 1. 2018 
do 13.00 hod. (v případě podání na 
podatelnu městského úřadu). Na 
webových stránkách města Šenov 
si také můžete přečíst „Pravidla 
pro udělování ocenění městem Še-
nov“, kde je vše potřebné shrnuto.

Každopádně 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 (toto 
pouze za roky 2016 – 2017). A pak 
tedy i ty spoluobčany za jakýko-
liv jiný, časově neomezený přínos 
našemu městu. Co se týká této ob-
lasti, rád bych podotknul, že komi-
se bude opět posuzovat i nominace  
z minulých let, které oceněny ne-
byly. Nemusí se tedy opakovat.

Na slavnostním zasedání zastu-
pitelstva města v únoru příštího 
roku proběhne vyhlášení výsledků 
a ocenění nejlepších, na které vás 
tímto srdečně zveme. 

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

Martin Vaculík, předseda komise

n pátek 17. a sobota 18. listopadu 2017 – zavřeno
n od 1. 11. 2017 do 24. 11. 2017 můžete v pro-

storách stálé expozice Šenovského muzea vidět rodo-
kmeny pana Jaroslava Bednáře
n do konce listopadu si můžete prohlédnout také 

výstavu obrazů výtvarné skupiny KVAŠ

n od 1. 12. 2017 bude v přednáškovém sále Staré 
školy obnovena výstava Henriette, která potrvá do 
konce měsíce ledna 2017

Upozornění – Uzávěrka příspěvků do ledno-
vého Oběžníku bude již dne 13. 12. 2017. 
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Život ve městě
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Poznámka k naší rubrice: 
Všechny oslavence v této společenské rubrice zveřejňujeme  

bez jejich souhlasu.  
Výjimečně se stává, že si některý jubilant nepřeje být v Oběžníku  

uveden. To samozřejmě respektujeme – požadavek na nezveřejnění 
jména je však nutno uplatnit u redakční rady (tel. 596 805 930)  

nebo na ohlašovně (tel. 596 805 938, 596 805 941) nejpozději  
do 25. dne daného měsíce, kdy dochází k uzávěrce Oběžníku.

(SO / T. Klimasová)

V měsíci listopadu 2017 oslaví významná životní  
jubilea tito šenovští občané

BUDINA JIŘÍ
DRESSLEROVÁ VĚRA

FAJKOŠ VLADIMÍR
HLAVAČKOVÁ JAROSLAVA

JAKEŠ JIŘÍ
KARASOVÁ ELIŠKA
KLIMŠA ANTONÍN

KOKEŠOVÁ CECILIE
KOWAL EDMUND
KRÁL ROSTISLAV

KUCHAŘ LUBOMÍR
KUPSOVÁ DAGMAR
LUZAR MIROSLAV

MOTYKOVÁ DRAHOMÍRA
NYTRA PETR

OBORNÝ VLADIMÍR
PASTRŇÁKOVÁ MARIE

PONČA KAREL
REVENDOVÁ ANNA

SLEZÁK JÁN
SLÍVA STANISLAV
ŠČIŠĽAK MICHAL

ŠEBESTA JAROMÍR
ŠEFRÁNEK JAROSLAV

VAŇKOVÁ BOŽENA
VAŠEK DOMINIK

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

Evidence obyvatel
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA

Anna Golasovská, Elena Holková,  
Tomáš Hýžák, Antonie Kotlářová,  

Theodor Swider, Vilém Sztefek
K narození děťátka srdečně blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE
Václav Sládek, Miroslav Latocha,  

Božena Otýpková, Miroslav Mižič, Štefan Mižič,  
Veronika Kaletová, Dagmar Olšáková

Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou 
soustrast.

T. Klimasová/SO

Dne 23. listopadu 2017 vzpomeneme  
5. výročí úmrtí

Petra Šebesty
S láskou vzpomínají  
rodiče a sestra.

Děkujeme všem, kteří si vzpomenou.

Dne 25. listopadu 2017  
vzpomeneme 30. výročí úmrtí  

naší milované 

Alenky Tvrdé
S láskou vzpomínají

dcera Mirka a syn Milan s rodinami

Město Šenov zve všechny děti a jejich rodiče na 
další setkání u příležitosti 

„SLAVNOSTNÍHO 
ROZSVÍCENÍ  
VÁNOČNÍHO  

STROMU“
Kdy: NEDĚLE 26. LISTOPADU 2017 

V 16.00 HODIN                                      
Kde: RADNIČNÍ NÁMĚSTÍ V ŠENOVĚ

Program: 
v  vystoupení šenovských 

dětí

v  sváteční křesťanské 
slovo

v  slavnostní rozsvícení 
vánočního stromu 
s představiteli města

v  vystoupení Pěveckého 
sdružení ostravských 
učitelek

v  volná zábava 

v  malé občerstvení  
zajištěno 

Děkujeme všem příbuzným, sousedům, přátelům  
a známým za projevy soustrasti, květinové dary  

a účast na posledních rozloučeních 
s panem 

Miroslavem Mižičem
a panem 

Štefanem Mižičem
Zarmoucená rodina
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Pečovatelská služba města Šenov
Pečovatelská služba města Šenov je urče-

na osobám se sníženou soběstačností z důvo-
dů věku, chronického onemocnění nebo zdra-
votního postižení, jejichž situace vyžaduje po-
moc jiné osoby; žijícím na území města Šenov. Vě-
ková hranice u osob se sníženou soběstačností  
z důvodu věku je 65 let.

Jedná se o službu terénní, což znamená, že pečovatelka 
navštěvuje své klienty přímo v domácnosti.

Nejčastěji poskytované úkony Orientační cena
dovážka obědů 15 Kč/jednotlivec 
(cena oběda 60 Kč) v současné době je kapacita naplněna 
běžný/velký úklid domácnosti 100 Kč až 130 Kč/hod.
nákup a pochůzky 90 Kč/hod.
(další úkony – viz kontakty)

Bližší informace a kontakty: Městský úřad Šenov, 
správní odbor, 1. patro, dv. č. 208; Bc. Radmila Svobodo-
vá; tel.: 596 805 942; e-mail: rsvobodova@mesto-senov.cz; 
http://www.mesto-senov.cz/ 
pecovatelska-sluzba

Prodej hotových jídel – Dům s pečovatelskou  
službou v Šenově

Připomínáme občanům možnost objednávání hotových 
jídel sterilovaných ve skle.

Možnost výběru z 80 druhů hotových jídel. Cena jedné 
porce činí 44 Kč.

Prodej Vámi objednaných jídel probíhá každý měsíc  
v prostorách domu s pečovatelskou službou vždy poslední 
pátek v měsíci od 8.00 – 12.00 hod.

Objednávky se podávají nejpozději poslední úterý v mě-
síci, a to vyplněním stravovacího kupónu. 

Bližší informace a možnost vyzvednutí stravovacího 
kupónu:

Městský úřad Šenov, správní odbor, 1. patro, dv. č. 208, 
tel. 596 805 942

Dům s pečovatelskou službou, kancelář pečovatelek, tel. 
596 887 566

Správní odbor, úsek sociální péče

Sociální péče
Bezplatný seminář Jak pe-
čovat o nemocného v domá-
cím prostředí

Charita Ostrava v rámci aktivit 
Charitní hospicové poradny a Mo-
bilního hospice sv. Kryštofa nabízí 
možnost bezplatné účasti na semi-
náři „Jak pečovat o nemocného 
člověka v domácím prostředí“. 
Na setkání s profesionálními zdra-
votními sestrami se dozvíte, jak 
zvládnout péči o člověka se sníže-
nou pohyblivostí, a získáte sou-
visející informace ze zdravotní a 
sociální oblasti. Získáte informace 
o tom, jak se nemocnému člověku 
podává strava, tekutiny a léky, jak 
se provádí osobní hygiena či polo-
hování jako prevence vzniku pro-
leženin. Proběhnou také praktické 
ukázky. Jsou připraveny informa-
ce o možnostech získávání příspěv-

ku na péči nebo využívání kom-
penzačních pomůcek, které mohou 
být nápomocné při naplňování po-
třeb nemocného člověka. Kompen-
zační pomůcky je možno zapůjčit v 
charitní Půjčovně kompenzačních 
pomůcek. Katalog pomůcek a další 
informace můžete nalézt na webu 
Charity Ostrava: http://ostrava.
charita.cz/seniori/pujcovna-kom-
penzacnich-pomucek/

Kurz probíhá vždy jednou mě-
síčně, nejbližší termín je 16. 11. 
2017 od 14.00 hod. v budově 
Hospice sv. Lukáše, ul. Charvát-
ská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na 
školení se, prosím, přihlaste pře-
dem u Bc. Anny Štefkové, tel. 599 
508 533, mobil: 731 534 002 nebo  
e-mailem: cho.hospicova.porad-
na@charita.cz. Těšíme se na Vaši 
účast!

Charita Ostrava hledá zdra-
votní sestry pro hospicové 
služby

Charita Ostrava nabízí pra-
covní místo pro zdravotní sest-
ry v lůžkovém Hospici sv. Lukáše 
a Mobilním hospici sv. Kryštofa. 
Předpokládaný termín nástupu: 
ihned nebo dle dohody. Podrobněj-
ší informace na webu http://ostra-
va.charita.cz/volna-mista/.

Národní potravinová sbírka
11. listopadu 2017 odstartu-

je 5. ročník Národní potravinové 
sbírky. Po celé ČR se do něj zapojí 
747 obchodů partnerských řetězců. 
Mezi zapojené řetězce do Národní 
potravinové sbírky 2017 patří stej-
ně jako v minulém roce – BILLA, 
Lidl, ROSSMANN, Tesco, Albert, 
Penny, Kaufland, Globus, Makro, 
dm drogerie markt. 

Informace a seznam všech 
zapojených řetězců jsou uve-
deny na webových stránkách: 
http://potravinypomahaji.cz/kde 
-se-zapojit-2017/

Některé vybrané nejbližší 
prodejny:

Havířov: Globus, Tesco, droge-
rie dm markt (OD Elán)

Ostrava: Albert, dm markt 
(Nová Karolina), Tesco (Futurum), 
Globus, Opavská

Správní odbor, úsek sociální 
péče 
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Chodník  
podél ul. Václavovická

V měsíci říjnu byly zahájeny práce na výstavbě 
dešťové kanalizace podél ulice Václavovické. V sou-
časné době se realizuje úsek od závor po restaurace. 
Kanalizace pro odvádění vod z cesty a chodníků bude 
pokračovat až po hranici s Václavovicemi. Postup 
prací bude závislý na počasí a aktuálním souhlasu 
správce komunikace (Správa silnic kraje), neboť od 
1. listopadu do 31. března by neměly být provádě-
ny práce ve vozovkách, aby nebyla omezována zimní 
údržba. 

Po výstavbě dešťové kanalizace, která bude umís-
těna pod chodníkem, tj. v květnu, bude přistoupeno 
k vlastní stavbě chodníku. Celá akce včetně zříze-
ní dvou přechodů by měla být dokončena v červenci 
příštího roku. 

Stavbu realizuje firma Jankostav s.r.o. z Ostravy 
za cenu 9,840 milionu korun. Ze Státního fondu do-
pravní infrastruktury jsme na tuto akci získali pří-
spěvek ve výši 2,178 mil. Kč. Zbývající část je finan-
cována z rozpočtu města.     Ing. Jan Blažek, starosta

Dopravní komplikace  
ve městě

V průběhu září a října probíhala oprava povrchu 
silnice I/11 (Ostravská – Rudná). Tato oprava si vy-
žádala objížďky, které vedly po ulici Těšínské a cent-
rem města. 

Zvýšená dopravní zátěž byla zaznamenána zvláště 
v době, kdy děti přicházely do škol a při konci školní 
výuky. Chápu požadavky rodičů, aby strážníci hlí-
dali více přechodů, ale vzhledem k počtu strážníků  
a směnnosti nelze obsadit strážníky více než 3 pře-
chody. 

Jsem rád, že během objížděk přes město nedošlo k 
závažným dopravním nehodám nebo zraněním. Nyní 
je již oprava I/11 dokončena a probíhají opravy pro-
pustku pod silnicí III/4703 (Šenovská) a pro změnu je 
značně ztížená doprava v oblasti Volenství. Jsem rád, 
že Ředitelství silnic a dálnic a Správa silnic MSK 
vyčlenily finance i na opravy cest v Šenově a doufám, 
že v budoucnu budou opraveny další cesty, které jsou  
v ještě horším stavu, než ty, které se opravily letos. 

Ing. Jan Blažek, starosta

Křest audioknihy
Dne 11. října 2017 proběhl v Moravskoslezské vě-

decké knihovně křest audioknihy Václava Chytila – 
Chodci v soumraku. O spisovateli Václavu Chytilovi 
jsme už psali, a tedy jistě víte, že se pod tímto pseu-
donymem skrývá osoba, bohužel již nežijícího, pana 
Vítězslava Bělovského. Knihu pokřtily manželka Do-
rothea a dcera Štěpánka. Audiokniha je určena pro 
nevidomé a slabozraké a je třetí vybranou knihou, 
kterou do tohoto projektu zařadila Moravskoslezská 
vědecká knihovna. Slavnostní slovo měl prof. PhDr. 
Jiří Svoboda, Dr.Sc. Knihu samotnou i audioknihu 
si můžete vypůjčit v naší knihovně.  Pan Vítězslav 
Bělovský se tak řadí mezi spoluobčany, na které jsme 
patřičně hrdí. 

Z činnosti samosprávy
67. schůze rady města dne 10. 10. 2017 mimo jiné:

– vzala na vědomí Výroční zprávu Základní školy Še-
nov za školní rok 2016/2017

– schválila uzavření smlouvy s Ing. Martinou 
Miklendovou, IČ 74353128, která bude nově zajišťovat 
Městskému úřadu Šenov splnění kvalifikačních poža-
davků pro výkon územně plánovací činnosti na novém 
územním plánu Šenov

– rozhodla, že dále nebude požadovat výkon územně 
plánovací činnosti ve věci pořizování nového územního 
plánu Šenov po obecním úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností (úřadu územního plánování), tedy Magistrátu 
města Ostrava

– schválila umístění staveb a zřízení věcných břemen 
na pozemcích města

– schválila rozpočtové opatření č. 38 – 41/2017
– schválila Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo na veřejnou 

zakázku „MŠ Šenov – zajištění úspory energií, MŠ Lipo-
vá“ mezi městem Šenov a společností BDSTAV MORA-
VA, s.r.o.

– schválila Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo na služby 
„Přístavba jídelny ZŠ Šenov na parc. č. 37/1 a 37/2“ mezi 
městem Šenov a společností Projekce Guňka, s.r.o.

68. schůze rady města dne 25. 10. 2017 mimo jiné:
– rozhodla o přijetí finančního daru ve výši 200 000 

Kč od dárce ArcelorMittal Ostrava a.s. za účelem reali-
zace projektu „Rozšíření klidové zóny v Šenově“

– rozhodla o přijetí příspěvku ve výši 2 187 000 
Kč od Státního fondu dopravní infrastruktury na akci 
„Chodník podél ul. Václavovická – SO 102 – úsek Ve 
Strži – Václavovice“

– rozhodla uzavřít smlouvu o dílo na akci „Kanaliza-
ce Šenov Sever – rozšíření kanalizační sítě F, G“ se spo-
lečností Hydrospor spol. s r.o., Ostrava-Přívoz s cenou  
1 071 364,28 Kč bez DPH.     tajem.

Zahrádkáři informují
Výběr peněz na Itálii 2018 proběhne dne 2. 12. 2017 od 

14.00 do 14.30 hod. v Domě zahrádkářů. Bude se vybírat zá-
loha – polovina z ceny. Jestli chce někdo uhradit celou částku, 
může tak učinit.        Lampartová
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Komunální odpad 2017
Samostatně přistavované kontejnery 
(VOK)

LISTOPAD: 9. a 10. 11. 2017 – Pod Křižovatkou,  
křiž. V Družstvu x Březová, Okružní

PROSINEC: nepřistavují se

Sběrné místo komunálních odpadů 
ul. Na Sedlácích

p objemné odpady z domácností;
p elektro, baterie, monočlánky;
p EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika 

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

výbojky;
p nebezpečné složky komunálních odpadů od ob-

čanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy  
a obaly znečištěné od barev …);
p separovaný odpad (sklo, papír, plasty);
p bio / tráva, listí, měkké části rostlin;
p oděvy, obuv a textil;
p dřevo (palety, nábytek, dřevěné obaly, bedny, 

trámy, desky, prkna, dřevotříska – surová, laminova-
ná nebo dýhovaná).

Tekuté odpady – uložit vždy do uzavřených oba-
lů, pokud možno plastových lahví. U olejů a tuků  
z kuchyní není nutné odstranit z přepálených tuků 
rozptýlené zbytky.

Nejsou přijímány odpady vzniklé ze stavební 
činnosti – např. cihly, drobný beton, omítka, kach-
ličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky, as-
faltová lepenka, izolační materiály, azbest, skelná 
vata, umakart, sádrokarton, záchody, vany, umýva-
dla, suť smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva, 
skla ... a pneumatiky.

Otevírací doba
Listopad 2017: Po, St, Pá: 12.00 – 16.00 hod.; So: 

9.00 – 12.00 hod. O státních svátcích je sběrné místo 
uzavřeno.

Poslední svoz odpadu ze zeleně zajišťovaný 
firmou OZO Ostrava s.r.o. (hnědé nádoby) proběhne 
v pátek 24. 11. 2017 (47. týden).

Nefunkční zářivky sbírá EKOLAMP
Vysloužilé lineární a kompaktní úsporné 

zářivky ani výbojky rozhodně nepatří do běžné 
popelnice na směsný odpad. Nejen, že se dají 
opětovně využít a recyklovat, ale navíc obsahují  
i malé množství nebezpečné rtuti, a proto ne-
smějí skončit na skládce. 

„Úsporky“ obsahují nebezpečnou rtuť, ale  
i sklo, kovy a plasty.

Zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) obsahují 
3–5 mg jedovaté rtuti, která by ve vyšších koncent-
racích mohla ohrozit lidské zdraví i životní prostře-
dí. Kromě rtuti je v úsporných zářivkách obsažena  
i řada druhotných surovin: hliník, mosaz a další 
kovy, které je možné znovu použít v kovovýrobě. Re-
cyklované plasty jsou dobrou surovinou například pro 
zatravňovací dlaždice či různé plastové komponen-
ty a vyčištěná rtuť je znovu využívána v průmyslo-
vé výrobě. Sklo se používá jako technický materiál, 
nebo dokonce pro výrobu nových zářivek. Znovu je 
tak možné pro další výrobu použít 95 až 100 % mate-
riálu, ze kterého byla zářivka vyrobena. 

Odneste „úsporku“ do sběru
Pokud teď přemýšlíte, jak se starou „úsporkou“ 

naložit a kde ji odevzdat k recyklaci, rádi vám pora-
díme.

Nejjednodušší je odevzdat starou zářivku v elek-
tro obchodě při nákupu nové. „Úsporku“ můžete také 
odnést do malé sběrné nádoby, která je umístěna  
v přízemí budovy Radnice.

Nebo můžete nefunkční zářivku spolu s dalším 
elektroodpadem odvézt do sběrného místa na ul. Na 
Sedlácích, každé pondělí/středu/pátek od 12.00 do 
16.00 hod. nebo v sobotu od 9.00 do 12.00 hod. (zimní 
období). Obsluha sběrného místa ji zdarma převezme 
a vloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbi-
la. 

EKOLAMP se postará o sběr, svoz i recyklaci.

Zdeněk Izer v Šenově
Zábavný pořad populární-

ho komika, baviče, moderáto-
ra a příležitostného herce, ve 
kterém se diváci mohli setkat 
s jedinečným a nezaměnitel-
ným humorem Zdeňka Izera, se 
uskutečnil dne 13. 10. 2017 v 
18 hod. v restauraci Horakůvka 
pod názvem „Zdeněk Izer a au-
tokolektiv“. 

Jako vždy přišly na řadu 
oblíbené scénky, parodie, mno-
ho skvělých vtipů a imitování 
celé řady populárních českých i 

zahraničních zpěváků. Vystou-
pení bylo obohaceno videopro-
jekcemi, nejrůznějšími zábav-
nými kostýmy, převleky a svě-
telnými efekty. Zdeněk Izer je 
podle mnohých nejlepší český 
vypravěč vtipů, což se v Šenově 
potvrdilo. Byl to těžký útok na 
naši bránici!

Děkuji tímto agentuře RAS-
CALS AGENCY za zprostřed-
kování tohoto pořadu.

Ing. Miroslava Nováková, 
předsedkyně kulturní komise
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Skauti a skautky Šenov informují
Skautské středisko Šenov zve srdečně na další ročník již tradičního skautského plesu, který 

se bude konat 26. ledna 2018 v restauraci Horakůvka. Pozvání platí pro širokou veřejnost.

Telegraficky z činnosti AGENTŮ
n O letních prázdninách se té-

měř 20 AGENTŮ vydalo na sta-
nový tábor na Čeladnou. Během 
dvou týdnů se vžili do rolí Rych-
lých šípů a snažili se vyřešit Zá-
hadu hlavolamu. Kromě her se ale 
museli postarat o kompletní chod 
tábora, včetně přípravy jídla. Za 
pomoci několika skautů z 11. od-
dílu ENTER – kterým tímto děku-
jeme – se i AGENTŮM tábor vyda-
řil. Poděkování patří i panu Pavlu 
Prýmusovi za dar ve formě dřeva 
na táborové stavby a topení. Dě-
kujeme!
n Zahajovací schůzkou s pře-

spáním začal o třetím zářijovém 
pátku pro AGENTY nový skaut-
ský rok. Sešli jsme se jako obvyk-
le u maringotky na šenovských 
loukách a zahráli si několik her. 
S časem konce běžné schůzky sice 
kluci museli domů, ale ostatní 
si rozdělali oheň a opekli buřty. 
Vzhledem k špatnému počasí jsme 
nakonec místo ve stanech přespali 
v maringotce a ráno se rozešli do 
svých domovů.
n Třídenní výpravou do České-

ho Těšína pokračovala říjnová čin-
nost 1. smečky vlčat. Zázemí nám 
poskytla klubovna střediska Zlatá 
orlice, ve které jsme se v pátek od-
poledne ubytovali a pustili se do 
výroby náramků dobrého skutku. 
To proto, abychom nezapomněli, že 
skaut má každý den vykonat ales-
poň jeden dobrý skutek.

Ráno jsme vyrazili na vlak do 
Bocanovic a pak šli ještě kus pěšky 
až do Dolní Lomné, kde se nachází 
zážitkové centrum URSUS. Pěkná 
interaktivní expozice nás provedla 
příběhem vzniku Beskyd, seznámi-
li jsme se s místními druhy rostlin 
a živočichů a nakonec zhlédli uni-
kátní 3D film o beskydské přírodě. 
n V neděli jsme ještě uskuteč-

nili dlouho plánované rozdělení 
AGENTŮ do nových stálých dru-
žin, tzv. šestek, a kluci si zvolili 
své Šestníky – tedy zkušená vlča-
ta, která mají celou šestku na sta-
rost.

Za 1. smečku vlčat AGENTI  
Martin Václav Sukač – Rádio

Ze čtvrtého oddílu
V pátek 20. 10. jsme se sešli 

v klubovně staré školy, abychom 
oslavili Halloween. Děti přišly v 
nápaditých kostýmech, které si 
většinou samy vyrobily. Společně 
si pak vytvořily halloweenské stra-
šáky, které by zahnali kdekoho. Po 
setmění se pak vydaly hledat své 
halloweenské kamarády. Musely 
se však vyhnout zlým strašidlům. 
Děti byly ale moc statečné a ka-
marády zachránily, a proto na ně 
čekala sladká odměna. Po tomto 
náročném úkolu byla dětem puš-
těna pohádka a celý večer byl tak 
příjemně zakončen. Děti si akci 
moc užily a těší se již na další ta-
kovou akci.

Za 4. oddíl Markéta Sulková – 
Kety

Ohlédnutí za létem
I my – kamarádi, rodiče a děti 

z 80tky – klubu rodinného skau-
tingu – jsme o prázdninách proži-
li několik dní na táboře. Společné 
táboření jsme si užili na úpatí Je-
seníků v malé osadě jménem Po-
cheň. Počasí nám přálo, tak jsme 
společně podnikli procházky do 
okolí, nedalekého splavu, nebo i na 
výlet do Karlovy Studánky. Nechy-
bělo ani opékání špekáčků a pozo-
rování hvězd. A i když nejmladší-
mu členu bylo jen 15 měsíců, všech 
7 dětí i nás 8 dospělých jsme si to 

skvěle užili!
Za 80tku – klub rodinného skau-

tingu Irena Krejčí – Amazonka

Z tradic ELMANA
Pod dubem, za dubem, tam si 

na tě počíháme, pod dubem, za du-
bem, tam tě vyhrabem…

Takhle by se dala popsat naše 
každoroční zahajovací výprava. 
9. 9. se náš oddíl ELMANO vy-
dal pěšky na Liánovou louku. Ani 
Google mapy netuší, kde to je, to 
víme jenom my. Na Liánové louce 
stával staletý dub. Teď už je tam 
k vidění pouze veliký pařez. Právě 
tam, pod dubem, za dubem, každý 
rok vykopáváme naši flašku. Le-
tos bylo hledání správného místa 
opravdu náročné. Ryly jsme dlou-
ho a vytrvale jako krtci. A poved-
lo se! Flaška i se všemi starými 
vzkazy byla venku! Přečetly jsme 
si zápisky z minulých let a nako-
nec tam přidaly i jeden nový s le-
tošním datem. Vzkaz pro budoucí 
generace jsme zase bezpečně za-
hrabaly. Užily jsme si krásný „ba-
biletní“ den a samozřejmě zahrály 
několik her. A potom už jsme se 
musely vrátit zpátky ke staré ško-
le. 

Tak snad za rok naši milou 
flašku opět vykopeme. A do té 
doby, nechť je jí země lehká.

Za 2. oddíl ELMANO Hedvika 
Sládková – Delfi
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Úspěch šenovských modelářů na Mistrovství Evropy
Ve dnech 20. až 25. 8. 2017 proběhlo v Polsku – 

Włocławek Mistrovství Evropy pro kosmické modely 
za účasti 185 soutěžících ze 16 států. Ve dvanácti-
členné reprezentaci ČR byli i členové Modelářského 
klubu AVZO Šenov mistři sportu Jaromír Chalupa 
a Jan Šebesta. Oba byli velmi úspěšní a přivezli dvě 
medaile. V kategorii S-9-A „vírník“ stanul na stup-
ních vítězů Jaromír Chalupa, když spolu s členy 
RMK Krupka a RMK Hradec Králové získali stříbrné 
medaile v družstvech.

V kategorii S-7 „makety bodovací“ dosáhl vynikají-
cího úspěchu Jan Šebesta, který vybojoval zlatou me-

daili a stal se Mistrem Evropy. Jan Šebesta startoval 
s maketou americké nosné rakety Saturn V SA-506 v 
měřítku 1:85.

Děkujeme sponzorům klubu: Město Šenov, AVZO 
TSČ ZO Šenov a Tepelná čerpadla Kuchař za podpo-
ru poskytnutou našim členům.

Za MK AVZO Šenov  
Mgr. Zdeněk Bastl – předseda klubu

Mistr Evropy Jan Šebesta na stupni nejvyšším Jaromír Chalupa jako člen stříbrného družstva ČR

MěPOS, příspěvková organizace – provozovatel vodovodů a kanalizací, se sídlem: Zámecká 27, 
739 34 Šenov, IČO 005 62 238, DIČ: CZ00562238; telefon: 596 887 136, 732 202 659, 731 505 249; 
e-mail: mepos@volny.cz

OZNÁMENÍ
Oznamujeme vám, jakožto provozovatel vodovodů a kanalizací ve městě Šenov, zásobující odběratele pitnou 

vodou z:
l VODOJEMU „LAPAČKA“ (Šenov–Lapačka)
l VEŘEJNÉHO VODOVODU „VOLENSTVÍ“ (ul. Václavovická)
l VEŘEJNÉHO VODOVODU „ŠENOVSKÁ“ (ul. Datyňská)

a zajišťující realizaci odvádění odpadních vod odběratelům zásobovaných pitnou vodou z vlastní studny:
l KANALIZACÍ ŠENOV – JIH
l KANALIZACÍ ŠENOV – SEVER 
l KANALIZACÍ U ALEJSKÉHO DVORA,

že ve vašem rodinném domě (nebytovém prostoru, chatce, bytě) bude proveden odečet stavu vodoměru(ů) ve 
dnech 1. a 2. prosince 2017 (tj. pátek a sobota) v době od 8.00 do 16.00 hod. V průběhu této doby je nutno vy-
čkat pracovníka MěPOS, příspěvková organizace, který je povinen se vám legitimovat firemním průkazem. 
Zpřístupnění je možno zajistit i prostřednictvím sousedů, za jejichž přítomnosti bude odečet proveden a tito po-
depíší odečtený stav měřidel.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
Správnost odečtu musí být vždy potvrzena podpisem ať již vlastníka nebo souseda (viz výše). Je ve vašem 

zájmu zkontrolovat stav počítadla vodoměru, aby tento odpovídal stavu uvedenému na odečtovém formuláři. 
Není-li umožněn odečet skutečného stavu měřidla, bude provozovatel při vyúčtování postupovat v souladu s Vy-
hláškou MZ číslo 428/2001 Sb. k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znění. K reklamaci 
nesprávně uvedených a podepsaných odečtů se nebude přihlížet.

Telefonicky se odečty vodoměrů nepřijímají!
Konečná uzávěrka všech odečtů je 7. prosince 2017 (čtvrtletní odečet). Po tomto datu již odečty nebudou pro-

váděny a každé neodečtené odběrné místo bude považováno za neměřené.
MěPOS, příspěvková organizace, Zámecká 27, Šenov
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Z činnosti klubu lukostřelců Šenov
Šenovští lukostřelci nyní „seši-

kovali“ své řady před již devate-
náctou sezonou své registrované 
činnosti. 

V měsíci září absolvovali te-
rénní závod v příjemném „indián-
ském“ prostředí obce Vojtěchov po-
blíž známého hradu Bouzov. Tam 

uspěli v soutěži kadeti Petr Lisník 
a Matěj Šebesta, kteří si nastříleli 
osobní rekordy. 

V měsíci říjnu zorganizovali a 
absolvovali závod na domácí še-
novské půdě. Z důvodu nepřízni-
vého deštivého počasí soutěž byla 
rozložena na více dnů. 

Následuje zimní série halových 
závodů (střílí se na vzdálenost 18 
m) v Ostravě a výjezd na „miku-

lášský“ závod do Starého Kolína. 
Zimní střílení bude mít svůj 

vrchol na národním šampionátu v 
březnu 2018 (zatím není znám po-
řadatel). 

Zajímavým trendem v činnos-
ti klubu je, že se k závodnímu lu-
kostřílení začal věnovat nebýva-
lý počet děvčat. Poznáme na jaře 
2018, zda vydržely trénovat celou 
zimu a s jakými výsledky.

PALAS DANCE – Mezinárodní taneční škola pro děti, mládež, dospělé
I v říjnu se rozvíjí naše spolupráce s centrem 

dětí a mládeže ve Lvově. Od 15. do 20. října jsme 
organizovali ve Lvově work shopy pro taneční sou-
bory Cenat dance a Vykrutasiki. Jako vždy proběhla 
výuka v nádherné tvůrčí atmosféře s vynikajícími vý-
sledky. Stihli jsme porotovat soutěž modelářů, která 
byla na velmi vysoké konstrukční úrovni a také sou-
těž moderního tance. Během setkání jsme naplánova-
li spoustu dalších mezinárodních akcí.

Jednou z nich je také mezinárodní soutěž hip 
hop a break dance v Havířově Remixu 18. listopadu 
od 10 hodin, na kterou vás srdečně zveme.

A jelikož se velmi rychle blíží Mikuláš, už si re-
zervujte místo na nejlepší Mikulášské akci pro děti 
do 8 let s rodiči právě u nás. Kromě skutečného Mi-
kuláše na vás čeká originální taneční zábava, čtení 
pohádky při svíčce o tom, jak se Mikuláš, anděl a čert 
seznámili a samozřejmě nadílka. Rezervace míst je 
do 3. 12. v taneční škole. Program proběhne v úterý 
5. 12. od 17.00 hod.

Zveme vás do našich klubů a kurzů. Pro děti 
máme otevřen každé úterý a čtvrtek od 16.00 hod. 
klub rekreačního tance a pro zájemce o soutěžní 
tanec přípravku každé úterý a čtvrtek od 16.00 do 
18.00 hod. s výukou disco dance, hip hop, show dance 
a latiny.

Pro dospělé a mládež je otevřen klub sólového 
kondičního tance každé úterý od 18.00 hod. s vý-
ukou latiny, popu, diska a dalších stylů. 

Klub párových tanců pro dospělé a mládež 
je otevřen celoročně každé úterý od 19.00 a čtvrtek 
od 18.00 hod. s výukou latiny, standardu a speciál-
ních párových tanců. Jelikož se blíží plesová sezóna, 
využijte možnost individuálních lekcí a možnost ob-
jednávky svých tanečních kurzů. Těšíme se na vás  
v sezóně 2017/18. 

Předseda spolku Josef Macura.
Tel.: 702 914 717, www.tspalas.com, f: Palas dance.
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Šikulové z Podlesí
V loňském školním roce žáci 3.D (nyní 4.D) poslali 

do pořadu České televize, který známe pod názvem 
Šikulové, prezentaci svých výtvarných aktivit. Tato 
práce byla zároveň pozvánkou pro štáb dětské stanice 
České televize (ČT:D). 

Originální pozvánka se líbila a štáb nám nabídl 
natáčení Šikulů v naší škole. My jsme samozřejmě 
nabídku přijali a k natáčení pořadu jsme pozvali ka-
marády ze tříd 4.C, 5.C a 5.D. 

V pátek 29. září 2017 přijel desetičlenný tým  
z ostravské televize a čtyřicet žáků z Podlesí pod ve-
dením pana režiséra si vyzkoušelo být opravdovými 
herci.

Téma dnešního natáčení znělo SVĚTLO. Děti pra-

covaly ve čtyřech skupinách po deseti žácích. První 
skupina se zúčastnila „chemického pokusu“ a výsled-
kem jejich snažení byl SLIZ se třpytkami. 

Druhá vyrobila papírové stínítko ve tvaru koule – 
LAMPU jako horkovzdušný BALÓN. 

Třetí skupina si vytvořila z alobalu podle mapy 
vesmírné oblohy LUCERNIČKU plnou souhvězdí.  
A čtvrtá skupina si opět zahrála na chemiky. Děti 
potřebovaly sklenici, olej a…

Více už neprozradím a tímto vás zvu ke zhlédnu-
tí pořadu Šikulové (tentokrát ze Šenova – Podlesí)  
v neděli 12. listopadu 2017, 11.00 hod. na Déčku ČT.

Za tým Šikulů 
Eva Sladčíková

Evropský den jazyků na ZŠ Šenov
Celý týden probíhala v hodinách angličtiny na druhém stupni soutěž 

věnovaná Evropskému dni jazyků.
Všichni žáci byli rozděleni do skupin, kde museli společně vyluštit 

křížovku, zjistit rozdíly mezi obrázky, vytvořit příběh, dokreslit obrázek 
podle daného popisu, vyplnit gramatický test. Nejvíce legrace si užili při 
oblékání jednoho člena skupinky podle zadaných instrukcí. Jak jim to 
slušelo, si můžete prohlédnout na těchto fotografiích.

A jak dopadli žáci jednotlivých ročníků?
Pořadí Třída Příjmení Body
1. 6.B Tvardek, Borový, Svobodová 59
2. 6.C Kavala, Šokalová, Lyčka 55
3. 6.A Bujoková, Rychlá, Vidličková 54
1. 7.C Haladová, Runčáková, Vajdová, Trnková 57
2. – 3. 7.B Vaníčková, Kobylková, Krejčí, Šrubař 54
2. – 3. 7.B Hák, Korčák, Mrvová, Farkašová 54
1. 8.AB Malík, Kovácz, Spratek, Stavinoha J. 54
2. 8.AB Poláček, Pasz, Rozbroj, Wasserburger 50
3. 8.CD Žuchová, Doležel, Tvrdá, Herman 49
1. 9.BC Kohut, Tolaszová, Sibinská, Sulek, Blahovská 63
2. 9.B Jány, Rossnerová, Harašímová, Lesňáková 62
3. 9.BC Vlček, Tvardek, Bedřichová, Galušková, Pavlíková 60

Mgr. Helena Sumarová

Odečty stavu vodoměrů
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., dodavatel vody z vodovodu, si dovoluje tímto oznámit, že v termínu od 27. 10. 2017 – do 

přibližně 27. 11. 2017 budou v Šenově prováděny pravidelné opisy vodoměrů pracovníky Vodotech, spol. s r.o. 
Vzhledem k typu odečítacího zařízení, žádají všechny odběratele o maxilmální vstřícnost při zpřístupnění měřidel a umožnění provedení fyzic-

kého odečtu na místě. Pracovníci, kteří budou odečty provádět, mají služební průkazy, kterými jsou povinni se na požádání prokázat. Současně si 
dovolujeme informovat, že změnu v provádění odečtů je možné si ověřit telefonicky na call centru SmVaK Ostrava a.s. – tel. č. 800 292 400.
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ZUŠ Viléma Wünsche v Šenově informuje
Rádi bychom touto cestou informovali širokou veřejnost o akcích, které připravujeme v 1. pololetí školního 

roku 2017/2018.  Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Den Datum Začátek Akce Pedagog

po 11. 12. 2017 17.00 Třídní koncert Petr Miller, Petr Pícha

út 12. 12. 2017 17.00 Třídní koncert Soňa Trčková

st 13. 12. 2017 17.00 Třídní koncert Vlasta Urbášková

čt 14. 12. 2017 17.00 Třídní koncert Bohumila Učníková

pá 15. 12. 2017 17.00 Třídní koncert David Papala

po 18. 12. 2017 17.00 Třídní koncert Martin Tomeš, Monika Kozmonová

st 20. 12. 2017 17.00 Třídní koncert Karel Smyček

čt 21. 12. 2017 17.00 Třídní koncert Petr Kupka

út 16.   1. 2018 17.00 Třídní koncert Martin Tomeš

Článek doprovázejí práce žáků studijního zaměření „Multimediální tvorba“, kterou vyučuje paní učitelka 
Eva Malicherová.                 Vlasta Urbášková, ředitelka školy

Pavel Ožana – 12 let Zdeněk Tomis – 15 let

David Exner – 14 let Jakub Malík – 14 let

Možná přijde i Mikuláš
MS ČČK srdečně zve své členy a přátele na předmikulášský country večer, který se koná 2. prosince 2017 od 18.00 hod. v prostorách 

restaurace Na Čepaníku. K tanci a dobré náladě nám zahraje country skupina Cabaléro. Hlad zaženeme typickou kovbojskou večeří a po-
zor! Kdo donese dáreček, ten dostane dáreček a vhodný bude country, mikulášský nebo čertovský doplněk či obleček. Cena vstupenky 
včetně večeře je 220 Kč. 

Místenky si můžete zakoupit u paní Evy Uxové, tel. 739 665 669 a paní Jaroslavy Pituchové, tel. 603 247 868. V dobré náladě se vese-
le pobavíme a společně se protančíme do první adventní neděle. Na vaši společnost se těší MS ČČK Šenov.
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Úklidová firma MARELY
Úklid domácnosti a nebytových prostor,

čištění koberců, sedaček, mytí oken, a jiné…
v Řepištích a okolí

uklid@marely.cz, tel.: 731 337 109, www.marely.cz

l Pronajmu krytou halu 300 m2, výška 6 m s po-
zemkem 1 500 m2 ve Václavovicích. Tel.: 775 538 000.
l Angličtina – výuka, doučování, maturita. Mgr. 

I. Částečková, tel.: 736 150 119.

Děkuji dvěma pánům, kteří dne 
6. 10. našli mou černou tašku 

s doklady. 
Mockrát jim děkuji. Rád bych 

vám osobně poděkoval. 
Drozd Miroslav, tel.: 736 140 478.

OREL Jednota Šenov Vás zve na

Den sportu pro všechny a turnaj ve stolním tenise
Orelský míček (již 21. ročník)

v sobotu 11. listopadu 2017 v tělocvičně ZŠ Šenov – střed.
Zahájení v 9.00 hodin, přihlášky od 8.30 hod. Vstup z Hasičské ulice. Součástí programu jsou i soutěže sportovní všestran-
nosti. Startovné: děti zdarma, soutěžící dospělí 30 Kč. Nutná sportovní obuv bez černé podrážky; pálky a dobrou náladu si 

vezměte s sebou. Občerstvení zajištěno, předpokládané vyhlášení vítězů do 15 hodin.
Na Vaši účast se těší OREL Jednota Šenov



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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TAXI ŠENOV
Přeček – NONSTOP – Tel.: 602 520 000

Penzion u Krtečka
Tel.: 739 067 788

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

Akce restaurace Na Špici 
v Šenově

Restaurace Na Špici v Šenově Vás zve na již tradič-
ní i netradiční víkendové hody.

1) 3. a 4. 11. 2017 – Speciality z gyrosu – 11.00 
až 21.00 hod.

2) 10. až 12. 11. 2017 – Svatomartinská husa 
– husí speciality podávané se Svatomartinským 

vínem
– pá + so – 11.00 až 21.00 hod.
– neděle – 11.00 až 16.00 hod.

– nutná rezervace na tel.: 774 739 471

3) 1. a 2. 12. 2017 – Tvarůžkové hody – 11.00 až 
21.00 hod.

4) 8. a 9. 12. 2017 – Řízkobraní – 11.00 až  
21.00 hod.

5) 15. a 16. 12. 2017 – Bramborákové hody – 
11.00 až 21.00 hod.

Bar s bowlingem připravuje tyto diskotéky
17. 11. 2017 – Oldies diskotéka – od 21.00 hod.

22. 12. 2017 – Vánoční disco – od 21.00 hod.
Více informací na tel.: 774 739 471

Těšíme se na Vaši návštěvu

HLEDÁME PANÍ NA ÚKLID RODINNÉHO DOMU 
VE VÁCLAVOVICÍCH. TEL.: 608 620 404.
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Mikroprojekt s názvem „Sport v každém věku“ je spolufinancován  
z prostředků EFRR prostřednictvím Fondu mikroprojektů Euroregionu Beskydy

Přeshraniční spolupráce
Město Šenov a polský Stru-

mień již několik let vyvíjejí ak-
tivity v rámci přeshraniční spo-
lupráce. 

První setkání zástupců obou 
měst se uskutečnilo v roce 2010 
a výsledkem bylo podepsání 
smlouvy o partnerské spoluprá-
ci v oblasti vzdělávání, vědy, 
kultury a sportu. 

Navázaná spolupráce začí-
nala školními projekty mezi zá-
kladní školou v Šenově a gym-
náziem ve Strumieńi a pokra-
čovala rozvojem činnost spolků 
v obou partnerských městech. 

Zúčastněná města již v mi-
nulosti vytvořila projekty, které 
přispěly ke zlepšení podmínek 
k trávení volného času dětí a 
mládeže, jejichž záměrem byla 
podpora zdravého vývoje a způ-
sobu života a schopnost zapojo-
vat se do různých aktivit, nebo 
vzájemně spolupracovat a sdí-
let společné cíle a hodnoty. 

Z důvodu neustále rostou-
cího počtu osob trávících svůj 
volný čas pouze u počítačů a te-
levizí je žádoucí, aby všem byla 
dána možnost vyplnit volný čas 
taktéž jinými, např. fyzickými 
aktivitami. Tyto aktivity mo-
hou přispívat mnohem více k 
všestrannému rozvoji člověka a 

k jeho fyzické i psychické poho-
dě.

Jednou z reakcí obou part-
nerských měst na danou pro-
blematiku je společný projekt s 
názvem „Sport v každém věku“. 

Tento projekt je především 
zaměřený na zintenzivnění pře-
shraničních aktivit rozšířených 
o oblast sportovně-rekreační 
činnosti občanů všech věkových 
kategorií města Strumień a 
města Šenov. 

Vybudováním workoutového 
hřiště a venkovních fitness prv-
ků chceme nabídnout možnosti, 
jak společně trávit volný čas, 
prohloubit vztahy napříč gene-
racemi, vytvářet podmínky pro 
společná setkání a díky těmto 
fyzickým aktivitám i prohlubo-
vat žádoucí přeshraniční spolu-
práci.

Workoutové hřiště a venkov-
ní fitness prvky slavnostně ote-
vřel s polskými partnery 26. 8. 
2017 starosta města. 

Dne 30. 10. 2017 proběh-
la další z aktivit partnerských 
měst s názvem Sportovní den 
úředníků a Sportovní závo-
dy pro teenagery. Při těchto 
sportovních kláních si účastni-
ci vyzkoušeli variabilitu cviků 
workoutového hřiště a fitness 

prvků. Současně probíhal na 
základní škole v Šenově pro-
gram rozšířený o další spor-
tovní aktivity a adaptační hry 
s obohacením o ukázky juda a 
sebeobrany v rámci projektu 
prevence kriminality pod tak-
tovkou městské policie. 

Touto cestou bych chtěla po-
děkovat všem účastníkům ak-
tivit projektu „Sport v každém 
věku“ za příkladnou reprezen-
taci města, učitelům základní 
školy za skvělou přípravu a or-
ganizaci a pracovníkům měs-
ta a městské policii za nemalý 
podíl na zdárném průběhu celé 
akce.          Ing. Petra Slívová, 

projektový manažer




