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Vydatný déšť potrápil všechny
Čtvrteční odpoledne 18. června si mnozí budou pa-

matovat dlouho. Přívalový déšť v řádu desítek mi-
limetrů změnil během hodiny Šenov k nepoznání.  
Z poklopů kanálů vyvěraly gejzíry vody, z polí a cest 
se do zahrad a sklepů valily proudy i řeky vody. 

V Šenově zasahovalo nejen 17 místních hasičů se 
svou technikou, ale i 6 sborů dobrovolných hasičů  
z okolních obcí. S následky záplav se budou občané  
i město vyrovnávat ještě dlouho. 

Děkuji všem dobrovolníkům za obětavost a úsilí  
v boji s vodním živlem.

Ing. Jan Blažek, starosta 

Oznámení o zrušení Šenovského jarmarku 2020
Z důvodu vývoje epidemie covid – 19 Zastupitelstvo města 

Šenov na svém 11. zasedání konaném dne 26. 5. 2020 zrušilo 
konání akce Šenovský jarmark 2020.

SO / Preinová
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Přijetí  
nejlepších deváťáků
Ve středu 24. června přijalo 

vedení města na Radnici nejlepší 
žáky devátých tříd, které vybrali 
třídní učitelé společně se spolu-
žáky. 

Dostat se mezi nejlepší ne-
znamená mít jen vynikající pro-
spěch, ale také pomáhat uči-
telům nebo svým spolužákům, 
podílet se na fungování třídy a 
školy, případně ji vzorně repre-
zentovat. 

Oceněni byli: Anička Byst-
roňová, Tomáš Válek, Terezie 
Kostruhová, Nela Kozlová, Ja-
kub Filip, Nikola Lebdušková, 
Berenika Haladová, Klára Vajdo-
vá, Kristýna Runčáková. Blaho-

přejeme. V diskuzi nad součas-
nými problémy města se mladí 
vyjádřili, že by nejvíce uvítali 

rychlé budování cyklostezek, a to 
nejen na katastru Šenova.

Ing. Jan Blažek, starosta

Knihovna & Šenovské muzeum
V době od 1. července 2020 do 31. srpna 2020 bude 

provozní doba knihovny a muzea vždy v pondělí od  
8 do 17 hodin, čtvrtek od 8 do 17 hodin. Dále bude 
možno navštívit muzeum kdykoli (tedy i o víkendu) 
po telefonické domluvě. V době této letní provozní 
doby mohou služeb knihovny využívat také noví čte-
náři zdarma.

Čtenáři knihovny mohou využívat služeb výpůjček 
e-knih zcela zdarma. 

Muzeum nabízí návštěvníkům do konce měsíce 
července výstavu pana Ivo Nováka „Pocta Picassovi“ 
a výstavu „Konec války aneb jak probíhalo před 75 
lety osvobozování našeho regionu.“ Od měsíce červen-
ce bude také přístupna expozice ve stodole a větrném 
mlýnku.

Pro maminky s malými dětmi bude v prostorách 
Staré školy v měsíci červenci každý čtvrtek probíhat 

pohádkové čtení v 
době od 9 do 10 ho-
din. 

Pro zájemce bude 
ve dnech 9. července 
2020 a 30. červen-
ce 2020 probíhat v 
době od 16.30 hod. 
do 18 hod. kurz – 
„Mozkový jogging 
aneb cílené tréno-
vání paměti.“ Vstup 
na kurz je zcela 
zdarma (nutno mít 
psací potřeby a brý-
le). Počet účastníků 
je omezen – proto se 
prosím můžete při-

hlásit osobně, telefonicky (552 321 847) nebo e-mai-
lem (kmsenov@volny.cz). V případě velkého zájmu 
bude kurz rozšířen.

Na vaši návštěvu se těšíme. 
Simona Slavíková, ředitelka

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Čtyřkomoditní systém sběru odpadů se stá-

vá běžnou praxí v mnoha městech a obcích. Tento 
systém třídění odpadu zahrnuje sběrné nádoby na 
plast, nápojový karton a kovy, na papír, bioodpad  
a na zbytkový komunální odpad.

Také barevné sklo je druhotnou surovinou, kte-
rou můžete odevzdat do kontejnerů na stanovištích 
nedaleko vašeho domu. Na vybraných stanovištích 
naleznete také kontejnery na textil. 

Ostatní odpad, který nelze vytřídit do nádob 
(větší elektrozařízení, velkoobjemový odpad, nebez-
pečný odpad atd.) nebo jednorázové velké množství 
odpadu můžete odevzdat ve sběrném místě. 

Plasty a plastové obaly

(pokračování na str. 9)
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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

(pokračování na str. 4)

2. 6. – V prostoru jedné místní provozovny došlo 
v nestřeženém okamžiku ke krádeži mobilního tele-
fonu. K dopadení pachatele také přispěje kamerový 
záznam. Věc šetří Policie ČR.

4. 6. – Kolem půl jedné odpoledne se z neznámého 
vozidla uvolnil náklad. Jednalo se o dřevěný hranol, 
který zůstal v levém jízdním pruhu na silnici I/11 
ve směru na Šenov. Strážníci po oznámení nebezpeč-
né překážky ihned vyjeli na místo a dřevěný hranol  
o rozměrech 90x65x1500 mm (foto č. 1) z vozovky od-
stranili.

vědným jednáním poškodili dvě okna na této budově. 
K jejich dopadení jistě přispěje kamerový záznam. 
Věc šetří Policie ČR.

6. 6. – V nočních hodinách došlo na ulici Hlavní  
k poškození dopravní značky (foto č. 2), kdy řidič od 
nehody ujel. Dle poznatků se podařilo „vypátrat“ viní-
ka nehody. Věc šetří Policie ČR.

foto č. 1

8. 6. – Neznámí výtečníci „vandalové“ si krátili 
dlouhou chvíli házením kamenů (foto č. 3) do oken 
budovy Staré školy na ulici Kostelní. Svým nezodpo-

foto č. 2

8. 6. – Při odpolední procházce v lese Bobčok došlo 
ke konfliktu dvou osob, kdy jedna skončila v péči při-
volaných zdravotníků po zásahu obranného spreje.

16. 6. – Nejednalo se o „paragána“ z filmu Copak 
je to za vojáka…, šlo o neznámého muže, který si 
chtěl u jednoho z domů v části Vráclav přivlastnit 
prádlo visící na prádelní šnůře. Jeho pokus v pra-
vé poledne však skončil neúspěchem a přestrojení si 
bude muset obstarat jinde.

17. 6. – V části Podlesí v nočních hodinách souse-
dy upoutal z venku podivný šramot, kdy zahlédli u 
vedlejší nemovitosti neznámé osoby s vozidlem. Kon-
trolou bylo zjištěno, že se nejednalo o zloděje, ale o 
nové sousedy, kteří se zde stěhovali.

18. 6. – Dopravní nehoda na silnici I/11 ve směru 
na Havířov. Řidič s vozidlem vyjel mimo vozovku, 
kde prorazil oplocení podél silnice a skončil v příkopu 
(foto č. 4). Na místě zasahovaly všechny složky IZS. 
Řidič byl předán do péče záchranářů. Příčinu nehody 
šetří Policie ČR.

foto č. 3

foto č. 4



4 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 7/2020

MěÚ informuje

(pokračování na str. 5)

(pokračování ze str. 3)

Městská policie hlásí
18. 6. – V odpoledních hodinách město zasáhl sil-

ný přívalový déšť. Následkem toho došlo k zaplave-

ní polí, luk, zahrad a objektů (foto č. 5). Místním 
hasičům při odstraňování následků také vypomáhaly 
okolní hasičské jednotky.

Pokud zjistíte v místě svého bydliště a jeho oko-
lí pohyb podezřelých osob nebo vozidel, neváhejte  
a ihned volejte hlídku MP Šenov na telefonním čísle 
604 128 113, které upřesněte popis osob, typ vozidla, 
popř. registrační značku. Také nám velmi pomůže, 
pokud se vám podaří vozidlo nebo osoby zaznamenat 
např. mobilním telefonem. 

Městská policie má zájem na vytvoření bez-
pečného a klidného prostředí pro každého obyvatele 
města a na tom, aby žádný pachatel přestupku nebo 
trestného činu nezůstal bez postihu.

Pokud máte nějaký poznatek atd., můžete nás 
kontaktovat na výše uvedených kontaktech, popř. 
osobně v úřední hodiny – pondělí 9.00–11.00 hodin 
na adrese Radniční náměstí 300, Šenov.

M. Kretek, velitel MP

PREVENCE – DĚTI
Školáci využili pěkného počasí (23. 6. 2020) a vy-

razili ve skupinkách do Zámeckého parku, na hou-
pačky nebo na Starou školu (foto č. 6). Městská poli-

foto č. 5

foto č. 6
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(pokračování ze str. 4)
cie proto několik těchto skupinek navštívila a spolu 
s dětmi se mohla podělit o informace, které si děti 
hlavně samy vyptaly. Zvládli jsme spolu bezpečnost 
na silnici, nošení roušek, vybavení strážníka, které 
si děti mohly i půjčit, pejsky, kočky nebo i dinosaury. 
Všem dětem přejeme hezké vysvědčení a úžasně pro-
žité prázdniny. 

PREVENCE – ZABEZPEČENÍ DOMŮ  
PŘI DOVOLENÝCH 

Drazí majitelé, vlastníci, pronajímatelé. Doba do-
volených je tu a je potřeba zabezpečit váš dům před 

Městská policie hlásí
možnými zloději. Jako hlavní zásadu doporučujeme 
ze zahrady schovat všechny cennější věci pod zámek. 

Je také důležité říci někomu ze sousedů, rodiny či 
přátel, že dům bude nehlídaný, poprosit je o vybírání 
schránky, o zalití zahrádky a o větší všímavost pohy-
bu na vaší zahradě. 

Městská policie vyjíždí i na žádosti, které se týkají 
alarmů v soukromých objektech. 

Proto pokud máte alarm, či kameru a na vašem 
pozemku se něco bude dít, když nebudete doma, mů-
žete nás kontaktovat na 

604 128 113

Omezení provozu  
na ulici Václavovická po dobu prázdnin

V roce 2018 Správa silnic Moravskoslezského kraje dokončila I. etapu opravy povrchu silnice III/4701 
(ulice Václavovická) v katastru města Šenov. 

V letošním roce bude provedena II. etapa opravy povrchu této silnice, a to v katastru obce Václavovi-
ce. Stavební práce si vyžádají uzavírku této silnice v úseku mezi silnicí III/47310 (ulice Vratimovská ve 
Václavovicích) a místní komunikací ulicí Hraniční v Šenově. Plánovaný termín uzavírky je od 1. 7. 2020 
do 31. 8. 2020.

Uzavírka má také dopad na autobusovou linku č. 28. Objízdná trasa bude následující: Spoje jedoucí 
ze Šenova po ulici Frýdecké odbočí vpravo na ulici Volenskou, poté se otočí na trojúhelníku Volenství  
a pojedou zpět směrem k ulici Frýdecké, dále odbočí vpravo na ulici Frýdeckou, ve Václavovicích vpravo 
na ulici Vratimovskou, spoj bude ukončen na obratišti („točně“) ve Václavovicích. 

Zpětná trasa je shodná. Zastávky „U Blažka“ a „U Slívy“ v obou směrech nebudou po výše uvedenou 
dobu dočasně obsluhovány. 

Ing. Tomáš Holuša, místostarosta

Záměr výstavby nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky  
na ČOV Havířov

Město Šenov obdrželo prostřednictvím Krajské-
ho úřadu MSK informaci o oznámení záměru „ČOV 
Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolý-
zní jednotky“. 

Stavba má sloužit k hygienizaci kalu a sníže-
ní obsahu vody v odvodněném kalu (nízkoteplotní 
sušárna) s následným využitím energetického po-
tenciálu sušeného kalu (pyrolýza) na výrobu tepla, 
kterým bude zásobována sušárna.

V lokalitě ČOV Havířov, která se nachází na 
katastru Šenova, mají být upravovány nejen kaly 
z této čističky, ale i z dalších ČOV, které vlastní 
SmVaK, a.s.

Záměr výstavby nebyl nikdy projednán se zá-
stupci našeho města. 

Město Šenov zaslalo k záměru stanovisko,  
s jehož obsahem se můžete seznámit na webových 
stránkách města.

Záměr byl projednán v radě i zastupitelstvu 
města. 

Postupujeme stejným způsobem, jako jsme se 
bránili výstavbě bioplynové stanice, která měla být 
před několika lety budována v areálu Mlýnů. 

Ing. Jan Blažek, starosta

Upozornění
Uzávěrka příspěvků do srpnového Oběžníku bude již dne 20. 7. 2020. 
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Činnost samosprávy
11. zasedání zastupitelstva města dne 26. 5. 2020 mimo jiné:

– vzalo na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření MěPOS za rok 2019;
– schválilo účetní závěrku sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2019 a Závěrečný účet měs-

ta Šenov za rok 2019 s tím, že vyjádřilo souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad;
– vydalo Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2020, o místních poplatcích a č. 2/2020, o regulaci 

používání zábavní pyrotechniky.

36. schůze rady města dne 9. 6. 2020 mimo jiné:
– schválila předloženou zadávací dokumentaci na stavební práce u veřejné zakázky „Cyklo-

lávka přes I/11 v Šenově“ s úpravou podmínek poskytovatele dotace;
– schválila Dohodu o spolufinancování PD a realizace akce „Zklidnění dopravy v ul. Ve Strži, 

mezi Vratimovem a Šenovem“;
– nařídila odvod finančních prostředků z fondu investic MěPOS do rozpočtu města ve výši 

5 000 000 Kč a jejich zapojení na dofinancování výstavby sběrného dvora a jeho následného vy-
bavení.

37. schůze rady města dne 15. 6. 2020 mimo jiné:
– vzala na vědomí zápis z jednání komise pro otevírání obálek a hodnocení nabídek na akci 

„Chodník, ulice Petřvaldská včetně přechodu pro chodce“ a rozhodla uzavřít smlouvu o dílo se 
společností Profiza s.r.o., Karviná-Fryštát;

– žádá posoudit záměr ČOV Havířov – výstavba nízkoteplotní sušárny a pyrolýzní jednotky 
dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí.

12. zasedání zastupitelstva města dne 23. 6. 2020 mimo jiné:
– vzalo na vědomí zprávu PČR, obvodní oddělení Vratimov, zprávu MěP Šenov, JSDH Še-

nov, zprávu komise bezpečnosti a Krizového štábu města Šenov;
– schválilo plán práce finančního a kontrolního výboru na II. pololetí 2020;
– rozhodlo o přijetí investičního úvěru ve výši 50 mil. Kč a o uzavření smlouvy o úvěru s Čes-

kou spořitelnou, a.s.
tajem. 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR V ŠENOVĚ 2020 
– poslední volná místa na turnus A

PIONÝR, z. s. – Pionýrská skupina Šenov pořádá 
znovu v letošním roce pro děti ve věku 6 – 11 let 
příměstský tábor v pionýrské klubovně v Šenově 
na ulici Kostelní 128 (Stará škola).  

První turnus příměstského tábora bude v termí-
nu od 3. 8. – 7. 8. 2020; kapacita max. 20 dětí, ještě 
je 5 volných míst.

Cena příměstského tábora: 700 Kč za dítě a tur-
nus. 

Tábory jsou primárně určeny pro děti s bydlištěm 
v Šenově. Akci podporuje město Šenov. Pro děti je 
zajištěn program denně od 8.00 do 16.00 hodin, a to 
s ohledem na věk a schopnosti dětí – hry v klubov-
ně, venku, sportovní aktivity, rukodělky, výlety apod.  
V ceně je zahrnut veškerý materiál na program, za-
jištění a odměny tábora. Zajištěn je také pitný re-
žim po celou uvedenou dobu, přesnídávka, teplý oběd 
(ve školní jídelně) a svačina. Na táboře budou zo-
hledněna hygienicko-protiepidemická opatření 
Ministerstva zdravotnictví pro zajištění tábo-

rů 2020. Dohled u dětí zajišťují proškolení vedoucí  
a instruktoři.  

Přihlášky na turnus příměstského tábora si mů-
žete vyžádat u Renaty Chrástkové: mobil: 733 616 
539; e-mail: pionyrrenata@seznam.cz. Informace  
o další činnosti PS Šenov najdete na www.pssenov.
pionyr.cz.       Za PS Šenov – Renata Chrástková
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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 červenci 2020  
oslaví významná životní jubilea tito šenovští občané

AUGUSTIN PETR
BALIGA MILAN

BERNATÍK JAROSLAV
BOTOROVÁ HANA

BRACZKOVÁ LUDMILA
BRDA PAVEL

CÍSAŘ STANISLAV
DĚDIC PAVEL

FAJKUS FRANTIŠEK
GAZDÍK LADISLAV

GROFČÍKOVÁ HELENA
HAVLÁSKOVÁ ANNA

HELLSTEIN ROSTISLAV
HRUŠKA STANISLAV

JAROŠOVÁ ANNA
JURÁŠKOVÁ HILDA
KNYBLOVÁ MARIE

KOKOŠINSKÝ STANISLAV
KOLÁŘOVÁ JANA

KOVAL LIBOR
KOŽUŠNÍKOVÁ OLGA
KRIŠTOFOVÁ JIŘINA

LEHOCKÝ PETR
MOJ JAROSLAV

MOLDŘÍKOVÁ JIŘINA
NENIČKA ŠTĚPÁN

PŘEČEK RADOVAN
RAČKO PETR

REVENDOVÁ ANNA
SAKMAR OLDŘICH

SMETANA LUBOMÍR
STIBOR JOSEF
STRMEŇ JAN

ŠPINKOVÁ MARIE
TŘÍSKA JAROMÍR

TVARDKOVÁ JARMILA

K Vašemu významnému životnímu  
jubileu Vám přejeme hodně zdraví, rodinné pohody 

a spokojenosti.

Evidence obyvatel
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA

Klára Beloritová, Nikol Lichosytová,  
Adam Bíla, Jakub Taraba, Jiří Neuwirth

K narození děťátka rodičům srdečně blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE
Kamil Mulka, Marie Blažková, Jiří Kuchař, 

Dalibor Zahradníček
Pozůstalým vyjadřujeme  

touto cestou upřímnou soustrast.
T. Klimasová / SO

Děkujeme všem příbuzným, přátelům,  
sousedům a známým,  

kteří se přišli rozloučit s paní

Marií Blažkovou
Zároveň děkujeme za projevenou soustrast  

a květinové dary.
Zarmoucená rodina.

Dne 2. 7. 2020 by se dožil 100 let  
náš milovaný tatínek a dědeček, pan

Jindřich Bernatík
Již je to 39 let od jeho úmrtí.

S láskou a úctou vzpomeňte s námi.

Syn Jindřich s celou rodinou.

Spoleèenská rubrika pro vás
Do ní mù�ete pøinášet blahopøání, podìkování,  

oznámení nebo vzpomínku na své blízké. 
Pro velikost rámeèku 8,5 x 3 cm jsou stanoveny ceny:  

1 foto + text 150 Kè, 2 fota s textem 180 Kè, pouze text bez 
foto 100 Kè. Uzávìrka pøíspìvku je stejná jako pro  

inzercina správním odboru – podatelna.

Kalendář města Šenov  
pro rok 2021

Připomínáme téma pro kalendář na následu-
jící rok. Tentokrát jsme vybrali „Z krabičky naší 
babičky aneb co nám zanechali naši předci“. Ob-
čané mohou zasílat fotografie starých zajímavých 
věcí, fotografií, pohlednic apod., které nás zave-
dou do dob minulých, kdy byl Šenov ještě vesnicí.

Fotografie, prosím, zasílejte (ve formátu JPG) 
elektronicky na adresu: isommerlikova@mesto-se-
nov.cz. U fotografií uveďte, co znázorňují. Koneč-
ný termín uzávěrky zasílání fotografií je do 31. 8. 
2020. Těšíme se na to, čím nás překvapíte…

SO / Sommerlíková

Ztráty a nálezy
Aktuální stav nalezených věcí najdete vždy na 

našich webových stránkách města Šenov www.mes-
to-senov.cz/seznam-nalezenych-predmetu, případně 
tel.: 596 805 930.

SO / Sommerlíková



Život ve městě

8 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 7/2020

Komunální odpad 2020

(pokračování na str. 9)

Samostatně přistavované kontejnery 
(VOK)

ČERVENEC: 30. a  31. 7. – U Garáží, Šajarská x 
Nad Potokem, U Alejského dvora, Na Šutrovině

SRPEN: nepřistavují se
*VOK jsou přistavovány ve čtvrtek v době mezi  

6 hod. až 14 hod. a ve stejném intervalu jsou v pátek 
odváženy.

Provizorní sběrné místo komunálních 
odpadů ul. Zámecká

Otevírací doba 
Po, Pá:  14.00 – 17.45 hod.
St:  12.00 – 19.00 hod.
So:   09.00 – 12.00 hod.

Objemné odpady z domácností;
n elektro, baterie, monočlánky; 
n EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika bez 

rozdílu velikosti); 
n vyřazená kompaktní úsporná svítidla, zářivky, vý-

bojky;
n jedlé oleje a tuky (uložit vždy do uzavřených obalů 

nejlépe plastových lahví. U olejů a tuků z kuchyní 
není nutné odstranit z přepálených tuků rozptýle-
né zbytky);

n separovaný odpad (sklo, papír, plasty);
n *bio / tráva, listí, měkké části rostlin;
n dřevo (palety, nábytek, dřevěné obaly, bedny, trá-

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

*k dispozici pouze 1 kontejner na bio odpad. V pří-
padě naplnění kontejneru na bio odpad může obsluha 
odmítnout přijetí dalšího bio odpadu až do okamžiku 
vyvezení kontejneru svozovou firmou.

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 … pneumatiky. Dále na 
provizorním sběrném místě nelze odevzdat větve  
a nebezpečné odpady.

Svozové dny separačních nádob 
2020 
plast, papír ČERVEN-ČERVENEC a BIO  
ve 14 denních intervalech 
21. 7., 18. 8. 2020 PLAST
23. 7., 20. 8. 2020 PAPÍR

BIO lichý týden v pátek (3. 7., 17. 7., 31. 
7., 14. 8., 28. 8., ...)

Březůvka, Dělená, Dominova, Frýdecká, Hraniční, 
Jižní, K Pískovině, K Šajaru, Ke Stovkám, Klidná, 

Na Šimšce, Na Šutrovině, Nad Kurty, Nad Lapačkou, 
Nad Potokem, Okrajová, Okružní, Ořechová, Polní, 
Příčná, Rodinná, Rovná, Řadová, Sousedská, Světlá, 
Šajarská, U Hřiště, U Lapačky, U Lesa, U Nádraží, 
Uzavřená, Václavovická, Ve Strži, Venkovská, Větr-
ná, Zahradní, Závodní, Zelená

21. 7., 18. 8. 2020 PLAST 
23. 7., 20. 8. 2020 PAPÍR

BIO sudý týden ve čtvrtek (9. 7., 23. 7.,  
6. 8., 20. 8., …)

Datyňská, Šenovská

28. 7., 25. 8. 2020 PLAST 
2. 7., 30. 7., 27. 8. 2020 PAPÍR

BIO* sudý týden v úterý (7. 7., 21. 7., 4. 8., 
18. 8., …)

Březová, Dlouhá, Do Dědiny, Dolní, K Hájence, 
K Potoku, K Trati, Lesní, Na Výspě, Nad Olšinou, 
Nová, Osadní, Petřvaldská – od ulice V Družstvu 
směr Petřvald, Pod Šodkem, Provaznická, Rolní, 
Smrková, Stará cesta, Stará petřvaldská, Strmá, 
Škrbeňská, Těšínská (BIO* levá strana od ronde-
lu směr Havířov), Topolová, U Garáží, U Mlýna,  
U Panelárny, U Rybníků, V Družstvu, V Poli, V Úvo-
zu, Záblatí, 

7. 7., 4. 8.2020 PLAST 
9. 7., 6. 8. 2020 PAPÍR

BIO* sudý týden v pondělí (6. 7, 20. 7.,  
3. 8., 17. 8. 31. 8., …)

Bartovická, Boční, Čalounická, Dědičná, Hasič-
ská, Hlavní, K Insuli, Kaštanová, Ke Statku, Kolmá, 
Kostelní, Krátká, Mezní, Místní, Morušová, Na Far-
ském, Na Kopci, Na Přervalině, Na Sedlácích, Na 
Spojce, Na Široké, Na Výsluní, Nad Dolinou, Obec-
ní, Petřvaldská, Pod Čechem, Pod Křižovatkou, Pod 
Školou, Prostřední, Radniční náměstí, Slepá, Souběž-
ná, Spodní, Střední, Těšínská – od rondelu směr 
Ostrava a BIO* pravá strana od rondelu směr 
Havířov, U Alejského dvora, U Kaple, U Školky,  
U Zahrádek, Úzká, Vilová, Vráclavská (BIO* od 
benziny po ul. Na Farském), Za Pomníkem, Zá-
mecká, Ztracená

28. 7., 25. 8. 2020 PLAST 
2. 7., 30. 7., 27. 8. 2020 PAPÍR

BIO* sudý týden v pondělí (6. 7., 20. 7.,  
3. 8., 17. 8., 31. 8., …)

Lipová, Sokolská

7. 7., 4. 8. 2020 PLAST 
9. 7., 6. 8. 2020 PAPÍR

BIO* sudý týden ve středu (8. 7., 22. 7.,  
5. 8., 19. 8., …)

K Haltýřům, Na Hrázkách, Vráclavská (BIO* 
od ul. Na Farském po ul. Ke Statku) 
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UPOZORNĚNÍ
Na základě informací svozové firmy, některé 240 

l nádoby na separovaný odpad (především BIO) 
mají umístěny kolečka s oskou v horních dírách. Toto 
umístění je pro 
stabilitu popel-
nic nevhodné, 
mají tendenci 
se vyvracet a 
špatně se s nimi 
manipuluje. Vy-
zýváme tedy 
občany, aby si 
umístění kole-
ček na jednotli-
vých popelnicích 
zkontrolovali a v 
případě zjištění 
špatného umís-
tění, aby proved-
li úpravu.

Podle fotografie je zapotřebí udělat v jednom ko-
lečku menší otvor a poté stlačit pružinku, která je 
uvnitř. Kolečko se z osky uvolní. Následuje zasunutí 
osky do spodních dírek popelnice a zacvaknutí 
kolečka zpět.

INFORMACE
Víte, že se-

šlápnutím PET 
lahví a karto-
nu ušetříte při 
vyhazování až 
šedesát pro-
cent objemu 
popelnic? Po-
kud ne, nauč-
te se to. Umět 
správně třídit 

jednoduše nestačí. Je potřeba ho umět do popelnic  
i šikovně umístit. Efektivnější svoz, méně nepořádku 
okolo popelnic a lepší využití odpadu. I když se to 
nezdá, sešlápnutý odpad (samozřejmě bez zbyt-
ků jídel a nápojů) před vhozením do popelnice 
dokáže téměř zázraky. 

Likvidace vod z bazénů
Vzhledem k 

dotazům týkají-
cí se likvidace a 
možného využití 
použitých vod z 
bazénů, byl po-
žádán věcně a 
místně příslušný 
vodoprávní úřad v Ostravě o vyjádření. Sdělení je 
obsáhlejší, proto ve stručnosti: vody z bazénů jsou 

Komunální odpad 2020
(pokračování ze str. 8)

(pokračování na str. 10)

vodami odpadními. Nakládání s vodami odpadními 
řeší zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon. V případě, že 
odpadní voda z bazénů má být použita k zavlažování 
pozemku, jedná se o vypouštění odpadních vod do vod 
podzemních, a to podléhá povolení. Přímé vypouštění 
odpadních vod do vod podzemních je zakázáno. V pří-
padě, že odpadní vody z bazénu by byly vypouštěny/
odváděny do vod povrchových, podléhá toto rovněž 
povolení. Povolení na základě žádosti toho, kdo chce 
vody z bazénu vypouštět, vydává vodoprávní úřad. 
Odpadní vody z bazénu lze odvádět do kanalizace pro 
veřejnou potřebu, která je ukončena čistírnou odpad-
ních vod nebo v místech, kde není vybudována kana-
lizace pro veřejnou potřebu, je nutno řešit jejich likvi-
daci pomocí fekálního vozu a odvozem k nezávadné 
likvidaci opět na čistírnu odpadních vod. 

(pokračování ze str. 2)

TŘÍDĚNÍ ODPADŮ
Plasty a plastové obaly

Plasty a plastové obaly se třídí do žlutých sběr-
ných nádob, žlutých kontejnerů na stanovištích 
nebo je možné odevzdat je na sběrném místě. Plasto-
vé lahve je před odložením do popelnice či kontejne-
ru nutné sešlápnout. Šetříte tím místo v kontejne-
ru a neplatí se za výsyp vzduchu.

Patří sem prodejní obaly, prázdné, čisté:
Plastové kelímky – nemusí být vymyté, ale ne-

smí v nich zůstat původní obsah (jogurty, šlehačky, 
margaríny apod.).

Plastové lahve a kanystry – od limonád, potra-
vin, mléka atd., kbelíky s víkem, bez madla (pokud je 
kovové), kanystry od potravin, nápojů.

Bílé a barevné fólie – sáčky, obalové materiá-
ly, strečové fólie, pytle, plachty, igelitové tašky, síťky  
a plastové krabičky od ovoce a zeleniny.

Plastové obaly od drogerie – obaly od aviváže, 
jaru, čisticích prostředků, tuby (krémy, zubní pasty, 
gely na vlasy). 

Další plastové obaly – plastové proložky od va-
jec, obaly od CD/DVD.

Polystyren – bílý, čistý, suchý, bez pásek.

Nápojové kartony (tetrapaky) 
– kartony od mléka, šťáv, vín a hotových omáček. 

Obaly je před odložením do popelnice, kontejneru 
nutné sešlápnout.
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Kovy 
Odpadní železo, železný šrot, hliník a barevné 

kovy jsou také důležitou průmyslovou surovinou. V 
našem městě je třídíme do žlutých nádob společně s 
plasty a nápojovými kartony. Do nádob je možné 
vkládat drobné kovy. 

Patří sem:
Plechovky – nápojové plechovky (před vhozením 

opět nutné sešlápnout), kovové uzávěry, šroubovací 
uzávěry/víka, konzervy.

Hliníkové obalové materiály – hliníkové obaly 
– tuby, fólie, alobal, hliníková víčka od mléčných pro-
duktů, hliníkové barevné obaly – potištěné od kávy, 
sladkostí a ostatních potravin.

Kovové obaly od drogerie a kosmetiky
Větší kusy je pak nutné odevzdat ve sběrném 

místě nebo v nejbližším kovošrotu.
Barevné kovy – masivní měď, měděné plechy, 

měděné kabely. 
Železo a železný šrot – zbytky a kousky plechů 

a oceli, roury, kovové nádobí, nářadí, drát, profily, 
pletivo, vodovodní kohoutky a drobné kovové díly, 
kola, špony z obrábění, hliníkové žebříky.

SDĚLENÍ
Svozová firma pokračuje v redukci velikosti in-

dividuálních odpadových nádob určených na směsný 
(zbytkový) komunální odpad (plechové nebo zelené 
plastové popelnice u jednotlivých rodinných domů). 
Velikost individuálních sběrných nádob je stanovena 
pro 1 až 2 osoby 80 l, pro 3 až 4 osoby 120 l, pro 5 až 
8 osob 240 l. V případě, že topíte tuhými palivy, na 
vzniklý popel je možné si požádat o nádobu s vývo-
zem od 1. 10. do 30. 4. (topná sezóna) dále zohledňu-
jeme rovněž potřebu likvidace plen u inkontinentních 
osob a miminek do věku 3 let.

Komunální odpad 2020
(pokračování ze str. 9)

Palas dance informuje 

Kontakt: 596 805 955, ichrastkova@mesto-senov.
cz 

Nádoby na směsný (zbytkový) odpad jsou určeny 
pro následující odpady: maso, kosti, sáčky z vysavače, 
smetky, popel, hygienické pomůcky, běžné žárovky, 
čistící utěrky a houby, keramika a porcelán, trus zví-
řat, silně špinavé a mastné obaly.

Ostatní odpady, které Vám v domácnosti vznikají 
je nutno vytřídit – separovat dle příslušných komodit 
(plasty, papír, BIO) nikoli umisťovat do nádoby na 
směsný (zbytkový) komunální odpad.

Období korona viru nás zasáhlo. Museli jsme zrušit 3 
velmi významné mezinárodní akce. Nyní již pracujeme na 
organizaci dalších akcí, které již snad proběhnou normálně. 
Poslední mezinárodní akce proběhly na Vánoce ve Lvově. 
Byl jsem tam pozván do komise na udělování titulu Národ-
ní soubor. Tento titul soubory musí obhajovat co pět let. 26. 
prosince jsem zasedl v komisi na obhajobu titulu souboru 
lidového a estrádního tance Serpanok. Obhajovací koncert 
dopadl na výbornou. I naše publikum tento soubor již zná z 
posledních mezinárodních koncertů, které jsem organizoval 
v říjnu 2019. A doufám, že se mi podaří opět tento vynikají-
cí soubor k nám pozvat včetně orchestru. 

Na období měsíce srpna jsme zrušili jak mezinárodní 
letní taneční školu, tak i příměstské tábory. Přesto vás 
zveme na dvě srpnové akce speciálně určené pro děti od 3 
do 7 let s rodiči. Obě akce proběhnou v přednáškovém sálu 
šenovského muzea. První akce bude v sobotu 15. 8. od 10 
hodin a má název ROZTANČENÉ POHÁDKY s balónko-
vou show a druhá akce bude v sobotu 29. 8. od 10 hodin 

s našim interaktivním divadlem a pohádkou O Tmáčkovi  
a kometě Klementýně. Vstupné je dobrovolné.

Budeme se těšit na setkání s vámi.
Josef Macura, předseda Palas dance.
www.tspalas.com; tel.: 702 914 717; fb: Palas dance
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inzerce

U Růženky
Na objednávku

dorty, studené mísy, aspikové výrobky, 
celý sortiment na www.dobrotysdovozem.cz 

Provozní doba
neděle – čtvrtek  14.00 – 20.00
pátek 14.00 – 21.00
sobota 12.00 – 21.00
Společenské akce do 20 osob

Nabídka
Zákusky, chlebíčky, sýry, kofola točená, pivo 10°, 12°, 

sudové víno, 
lahvové víno André /Velké Pavlovice/

David Ševčík, Kaštanová 748, 739 34 Šenov,  
IČO: 60292024

e-mail: zdena.sevcikova@hotel-maria.cz

tel.: 604 162 965
AKCE ve čtvrtky VII. + VIII. 2020  

při koupi 2 langošů třetí ZDARMA.

Prodám vertikutátor Campus 1 000.
Cena dohodou. Mobil: 732 847 474.

l Angličtina – výuka ZŠ, SŠ. Příprava maturity. 
Mgr. I. Částečková, tel. 736 150 119.
l Ráda koupím staré celuloidové panenky, tel. 

725 292 254.

Kurz Wing Chun Kung Fu pro děti a dospělé
Unie Wing Chun Kung Fu Šenov pořádá od září 

do listopadu 2020 kurzy pro děti, které by si rády vy-
zkoušely trénink bojových umění. Pokud se vaše děti 
zajímají o akční filmy nebo bojové hry na počítači, 
popř. si již samy zkoušejí pohyby se zbraněmi či beze 
zbraní, je tento kurz určen právě pro ně. V kurzu po-
znají, co všechno trénink hrdinů akčních scén obnáší, 
a zároveň se seznámí s tím, nakolik je realita v sou-
ladu s akčními scénami na videu nebo v počítači. A to 
vše hravou formou, v bezpečném prostředí předcháze-
jícím úrazům, za vedení zkušených instruktorů. 

Řada lidí má trénink bojových umění spojený  
s násilím, sportovními zápasy, fyzickým a psychic-
kým drilem a podobnými ne příliš pozitivními fakto-
ry. O tom ale tento kurz není. Hlavním cílem kurzu 
je získat pozitivní vztah k pohybu, vybudovat důvěru 
v sebe sama a respekt k ostatním lidem, a naučit se 
rozumné míře sebedisciplíny. Děti naučí správnému 
postoji, koordinaci pohybů všech končetin najednou 
(a tedy i propojování obou hemisfér), a ačkoliv tré-
nink není nijak fyzicky náročný, zlepší se i jejich fy-
zická kondice. 

Wing Chun neučí útoku, je zaměřeno na efektivní 
obranu. Děti se naučí základním technikám, které 
jim pomohou bezpečně vyřešit případný úder, postr-
čení nebo uchopení. Součástí tréninku je i výuka leh-
ké formy posilování s využitím vlastního těla, která 
dětem pomůže při pravidelném opakování získat sílu, 
případně upravit svou tělesnou hmotnost.

Trénink je velmi nenáročný na oblečení, stačí 
sportovní kalhoty (tepláky) a tričko, a obuv do tělo-
cvičny.

Kurz bude probíhat každý čtvrtek, vždy v čase 
od 18.00 do 19.00 hod. V případě, že by děti rády po-
kračovaly v tréninku i po ukončení kurzu, mohou se 
po jeho ukončení stát členy spolku Unie Wing Chun 
Kung Fu Šenov. 

Pokud jste přesvědčeni, že by trénink Wing Chun 
mohl být pro vaše děti to pravé, přijďte s nimi 3. 9. 
v 18.00 hod. do Staré školy v Šenově na zkušební 
trénink. Více informací můžete zjistit na kontaktech 
– Instruktor Kamil Košťál 775 707 885, uniewch@
email.cz, www.uniewingchun.cz.

Kurz pro dospělé bude probíhat každý čtvrtek v 
čase od 18.00 do 19.00 hod. Také je možné posunout 
dobu nebo den výuky dospělých v dopoledních hodi-
nách v úterý nebo ve čtvrtek, výuky formou seminářů 
ve skupině a individuálně o víkendech. Přijděte se 
podívat na náš trénink. Nemáme žádná tajemství. 

Prezident Roman Kocifaj, tel. 604 834 521.

OREL informuje
OREL Jednota Šenov ve spolupráci s MO 

KDU – ČSL Šenov uskutečnil v neděli 14. červ-
na 2020 pro všechny lidi dobré vůle tradiční  
„Setkání rodin“ v areálu Sportovního klubu La-
pačka. 

Pořadatelé připravili pro účastníky – zvláště 
děti – soutěže a dále ty mohly využít i skákací 
hrad a trampolínu. 

Letošní součástí programu byla i střelba  
z luku. Po možnosti 1,5hod. přípravy – trénin-
ku nakonec ve vlastní soutěži nejlépe zastříleli  
a byli oceněni:
Kategorie dětí: Kategorie dospělých:
1. Lucie Murgašová 1. Milan Kotlár
2. David Trčka 2. Ludvík Kovařík
3. Ludvík Kovařík 3. Markéta Revendová

Akce se aktivně zúčastnil i senátor br. ing. 
Jiří Carbol s kolektivem, který rovněž odměnil 
soutěžící děti, za což mu patří poděkování. 

Nechybělo ani kvalitní grilované občerstvení 
a nanuky pro děti.

Závěrem děkujeme členům Lukostřeleckému 
klubu Lapačka za spolupráci při organizaci sou-
těže ve střelbě. 

Jan Revenda, Orel Šenov 
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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

inzerce

NONSTOP TAXI 
ŠENOV

602 52 00 00

TOČENÁ ZMRZLINA
U KRTEČKA

Po – Ne      10 – 18 hod.
ZA PŘÍZNIVÉHO POČASÍ

KAMENOSOCHAŘSTVÍ 
Cienciala se sídlem v Šenově

Nabízí:
l zhotovení nových pomníků 

l zhotovení a opravy písma (zlacení, stříbření, 
barvení)

l doplňky – lampy, vázy
l čištění, broušení teraca
l veškeré kamenické práce

opravy, rekonstrukce dle domluvy

Příjem objednávek:
Hřbitov Šenov – stará obřadní síň každý čtvrtek  

od 16.00 do 17.00 hod. nebo kdykoliv  
po telefonické domluvě na tel. 607 901 738
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(pokračování na str. 14)

Základní škola informuje
A přišla největší třešnička na závěr a to deváťáci.

Je červen a deváťáci se konečně dočkali svých přijímaček, aby mohli oslnit budoucí učitele svými znalostmi 
a šarmem. Pro nás učitele byla na jednu stranu výhoda, že jsme nemuseli řešit popřijímačkový oprus našich 
drahoušků, ale na druhou stranu nám to vlastně chybělo.

Co se týče charakteristiky jednotlivých tříd, je jich spousta sportovců převážně volejbalistů, přírodovědců, 
techniků a umělců, ale je to moc fajn parta lidí, kteří nám budou moc chybět.

9. A
Učitelé o nás říkají, že jsme 

ukecaná třída. Máme dobrý ko-
lektiv už od šesté třídy, i když se 
zdálo ze začátku, že si s některými 
nesedneme. 

Dnes bychom nikoho nevymě-
nili. Každý má u nás nějaké mís-
tečko, kam patří a tam i zůstane.  
V matice, když píšeme test a je 
ticho (jen někdy samozřejmě), 
se ozve: „MEGA HARD!?!“ – říká 
Adam S. pokaždé. Řeknu vám po-
pravdě, že každému budou chybět 
naše hodiny a potkávání se v té 
naší nejmenší třídě, i  učitelům, 
kteří nás učili. Vy, učitelé, jste 
nám dali něco podobnému křídel 
a je jen na nás, jak je využijeme. 
Mluvím nejspíš za všechny, že 
vám všem děkujeme za čtyři roky 
útrpné zimy či tepla. Máme vás 

moc rádi, hlavně naši třídní paní 
učitelku Jandovou, která to všech-
no trpěla s námi, někdy s žilkou 
na čele, ale vždycky s úsměvem. 

Díky za čtyři roky smíchu i pláče, 
že (ne)dáme přijímací zkoušky.

S láskou 9. A.
Anička Bystroňová

9. A

9. B

9. B
Tak a je to tady! My, deváťáci z 

9. B, se pomalu loučíme s naší „Zá-
kladkou”. A nyní můžeme zavzpo-
mínat na naše začátky. :)

Naši společnou čtyřletou cestu 
jsme nastartovali adapťákem v 6. 
třídě, kde se začaly pomalu budo-
vat vzájemné vztahy. V 7. třídě 
nám paní učitelka T. Gebauerová 

vybojovala třídenní výlet do Prahy. 
To bylo něco! Měli jsme s sebou 
skvělého průvodce pana učitele M. 
Bolka, kterého nám záviděli i jiní 
návštěvníci Prahy.

Ale škola nebyla jen o výletech, 
ale i o učení, poznávání, komuni-
kaci, přestávkách, balení holek/
kluků. Každý z nás byl úspěšný 
nebo úspěšnější v jiné disciplíně. 
Někdo se věnoval výuce, někdo 
snil o tom, ve kterém obchoďáku 
mají právě slevy, nebo který le-
vel ve své oblíbené počítačové hře 
dneska dosáhne.

Co se týká sportu, tak soutěž 
o nejsportovnější třídu jsme nikdy 
nevyhráli a spíš jsme byli za out-
sidery. Ale přesto jsou mezi námi 
skvělí sportovci a určitě můžeme 
říct: „Sportujeme rádi!“

Nejsme úplně nejoriginálnější, 
ne vždy se na všem shodneme, ale 
jsme to my z 9. B.

Za kolektiv 9. B Jakub Filip
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Základní škola informuje
(pokračování ze str. 13)

(pokračování na str. 15)

9. C
Během korona období jsem 

měla spoustu času i příležitostí 
přemýšlet nad tím, čeho jsme jako 
třída i jako jednotlivci dosáhli.

Již v úvodu byla zmíněna cha-
rakteristika všech tříd, a to zejmé-
na sportovní nadání. Nejen naše 
třída je toho důkazem. Například 
výhra ve smíšeném volejbale a há-
zené, druhé místo za beachvolej-
bal, nebo když nám kluci vyhráli 
první místo ve fotbale. A to jsou 
jen školní turnaje. Paťa, Adri, 
Klára, Karin, Beky, Murgi, Matěj 
a Marťa byli ochotni potrénovat  
a reprezentovat naši školu a umís-
tili se na prvních čtyřech mís-
tech v házené a futsalu (holky)  
a ve florbalu (kluci). Je nutno 
zmínit i naši talentovanou taneč-
nici Barunku, která byla na MS 
světa nebo Kiki s Nikčou, které se  
v konverzační soutěži umístily na 
3. a 1. místě. Ani fotografické na-
dání naši třídu neminulo. Naše 
předsedkyně Beky si ve výtvarné 
soutěži Objektiv 2019 zasloužila  
v kategorii fotografie 1. místo a je 
také skvělým řečníkem, což doká-
zala vítězstvím v soutěži Mladý 
Demosthnénes. 

Někteří z nás si začátek roku 
užili ve Velké Británii. Náš ko-
lektiv pomáhal na dni „IZS“  
a v prosinci jsme zpříjemnili Miku-
láše dětem naší školy. Těšili jsme 

9. C

se, že budeme pomáhat u zápisu  
1. tříd, ale bohužel nám to překazi-
lo „koronaobdobí“. Je toho tolik, co 
jsme zažili. 

Budu mluvit sice jen za sebe, 
ale jsem si jistá, že budou ostat-
ní spolužáci souhlasit. Jako tří-
da jsme skvělý kolektiv, ano měli 
jsme problémy a že jich nebylo 
málo, ale bez našich raubířů by 
naše třída prostě nebyla naší tří-

dou. Každý z nás, včetně naší milé 
třídní učitelky, vytvářel skvělý  
a jedinečný celek. A i když to ne-
byly dokonalé čtyři roky, byly 
krásné. Až se rozejdeme a budeme 
prožívat nové kapitoly našich živo-
tů, každý z nás si s sebou odnese 
kousek z těch čtyř let a spolu pak 
na ně s úsměvy :) na tváři budeme 
vzpomínat.

Berenika Haladová

Distanční výuka  
na naší škole

Kdybyste na začátku letošního 
školního roku slyšeli pojem dis-
tanční výuka, asi byste mu nevě-
novali pozornost, pokud byste v 
okruhu rodiny a známých neměli 
nějakého studenta vyšší odborné 
nebo vysoké školy. 

Během druhého pololetí letošní-
ho školního roku jsme měli všichni 
možnost se s ním seznámit, stal se 
běžnou součástí našeho života.

Rozhodnutím ministerstva 
zdravotnictví o uzavření škol z 11. 
března nedávalo nám, učitelům 
základních škol, na vybranou, mu-
seli jsme začít vyučovat na dálku. 

Byli jsme hozeni do neznámého 
prostředí. Pro většinu z nás byla 
výuka na dálku zcela nepoznaným 
světem. 

Proto jsme se i my, učitelé, mu-
seli sami vrátit do lavic a seznámit 
se s novými prostředky ve výuce. 
Někteří začali natáčet vlastní vý-
uková videa, jiní hledali online 
vhodné materiály, někdo vymýšlel 
zábavné úlohy a pokusy pro děti, 
další tvořili vlastní webové strán-
ky. 

Spousta z nás se k této nečeka-
né situaci postavila čelem. Ke ko-
munikaci s mladšími dětmi jsme 
ale potřebovali alespoň na začátku 
spolupráci rodičů. Důležité bylo 
nastavit pravidla, např. kdy s nimi 

budeme komunikovat, jak často, 
jakou formou, soustředit se ve vý-
uce na podstatné. 

Až přišel den D, kdy začalo do-
cházet k postupnému uvolňování 
nastavených opatření a děti se tak 
mohly postupně a hlavně dobrovol-
ně vracet do školy. 

Mezi prvními, kteří se mohli 
vrátit do školních lavic, a to 11. 5., 
byli žáci devátých ročníků. Zača-
li se vyučovat v blocích a věnova-
li se hlavně přípravě na přijímací 
zkoušky, i když ještě nebyl znám 
termín. Nechtěli nic nechat náho-
dě.

Jako druzí se 25. 5. mohli vrá-
tit žáci prvního stupně. Největší 
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obavy jsme měli z pondělí, dne ná-
stupu. Návrat dětí jsme ale zvlád-
li bez problémů, protože jsme byli 
na jejich návrat skvěle připraveni. 
Výjimečně dětem chybělo čestné 
prohlášení o bezinfekčnosti, kte-
ré bylo podmínkou pro  vpuštění 
žáka do školy. Rodiče ho museli 
po zavolání doplnit. Všechny děti 
měly dvě roušky a sáček, protože 
byly poučeny od rodičů. Skupiny 
dětí si učitelé postupně odváděli 
do svých tříd při dodržování velmi 
přísných hygienických opatření. 
Nejdříve si děti vydezinfikují ruce 
a pak je jim změřena teplota. Ve 
třídách se vyučuje po malých sku-
pinách do 15 žáků. Pro děti jsme 
připravili zajímavou výuku. Vě-
nujeme se projektům, chodíme do 
muzea a často pobýváme ve ven-
kovních prostorách. Vyzkoušeli 
jsme si, že i když obsah zůstane 
stejný, tak forem, postupů a metod 
je opravdu nepřeberně a vždycky 
se dá vybrat. Jako poslední se do 
školy 8. června mohly vrátit děti 
druhého stupně.

Samozřejmě, že pro nás ne-
skončila ani distanční výuka. Dě-

tem, které do školy nenastoupi-
ly, posíláme úkoly a jsme s nimi 
v kontaktu, abychom se dověděli, 
jak se jim daří a jak výuku zvlá-
dají.

Celkem se nám do školy vrá-
tilo přes 60 % dětí. A jaké děti se 
nám vrátily? Můžeme říci, že jiné, 
samostatnější. Při distanční výuce 
byl nastaven koncept převrácené 
třídy, kdy si každý žák látku in-
dividuálně vstřebává sám doma 
a teprve potom přicházelo a ještě 
přichází společné aplikování nebo 
procvičování. Děti jsou discipli-
novanější, samostatnější, přizpů-
sobivější, dychtivé za poznáním 
a sebevědomější. Naučily se nové 
dovednosti – udržet si režim a plá-
novat čas. Také si uvědomily, jak 
důležitý je kontakt se svými vrs-
tevníky i učiteli. Díky individuální 
výuce udělaly neskutečný pokrok. 
Chtěli bychom jim poděkovat za 
zodpovědný přístup ke školním po-
vinnostem, za milou zpětnou vaz-
bu, oboustrannou důvěru a za je-
jich názory.

A co na závěr? Myslíme si, že 
jsme distanční výuku zvládli s pře-
hledem především díky vzájem-

né spolupráci s podporou nových 
způsobů využívání IT technologií. 
V mnoha třídách probíhalo online 
vyučování, videokonference, ně-
komu vyhovovalo předávání úko-
lů přes Bakaláře, webové stránky  
a odkazy.

Touto cestou patří rovněž ob-
rovské poděkování Vám rodičům, 
prarodičům a všem, kteří dětem 
v tomto složitém období pomáhali. 

Děkujeme za spolupráci, vstříc-
nost, ochotu při kontrole plnění 
všech úkolů a pomoc škole. Děti 
se naučily nové dovednosti i díky 
vám. Přes veškeré své pracovní  
a časové vytížení jste se ujali role 
osobních učitelů a vychovatelů. 
Vážíme si toho, protože bez Vaší 
podpory bychom jen stěží mohli 
pokračovat ve výuce formou dis-
tančního vzdělávání. 

Byla to nová zkušenost i pro 
nás. Důležité bylo, že jsme se přes 
skype, mail, telefon vždy nějak 
domluvili a vzájemně se zdravili, 
potkávali a podporovali se. Rodiče, 
byli jste skvělí!!!

Za ZŠ Mgr. V. Kravčíková  
a Mgr. V. Lasoňová

Práce asistentů pedagoga  
v období koronaviru

Nejen učitelé, ale také asistentky pedagoga se zapojily do zvláštních úkolů v této nelehké době.
Šily roušky pro zaměstnance školy, žákům, pro seniory do centra SeneCura v Havířově, osobám se 

zdravotním postižením do centra Čtyřlístek v Ostravě.
Momentálně se asistenti podílí na bezpečném provozu školy, které je nutno dodržovat, dále spolupra-

cují s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Poděkování
Milí rodiče, chtěli bychom touto 

cestou poděkovat Vám všem, kteří 
jste věnovali školné ve výši 390 Kč 
školní družině. Bylo Vás opravdu 
mnoho a my jsme hrdé na to, že 
zrovna Vy a Vaše děti jste součástí 
naší ZŠ Šenov. 

Peníze budou dle seznamu roz-
děleny do ZŠ Střed i ZŠ Podlesí a 
použijí se na nákup nových hraček 
a pomůcek.

Silvie Valová a vychovatelky
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Krásné prázdniny (nejen) dětem přeje ZŠ Šenov

Základní škola informuje
Konec školního roku  
– kdo by se na něj  
netěšil…

Letos je však všechno jiné  
a netradiční. Proto jsme se dětem 
ze školní družiny 
rozhodly udělat ne-
tradiční i rozloučení 
před prázdninami. 
V areálu školy pro-
běhla 25. 6. párty  
s občerstvením, dis-
kotékou a drobnými 
upomínkovými před-
měty. Samozřejmě 
ani tentokrát ne-
mohly chybět soutě-
že – tanec s balónky, 
zatloukání hřebíků  
i oblíbená lukostřel-
ba. 

Děti odcházely 
s úsměvem na tváři 
a my s pocitem, že 
z této akce uděláme 
tradici.

Silvie Valová 
vedoucí ŠD

Den Dětí
3. 6. uspořádaly vychovatelky ze ŠD ke Dni dětí 

zábavné odpoledne se spoustou her a soutěží. Protože 
bylo krásné, slunečné počasí, mohly si děti vyzkoušet 
skoky v pytli, hod na cíl, lov ryb, slalom a mnoho ji-

ných disciplín. Střelba z luku byla bezkonkurenčně 
obsazena. Děti si odnesly hromadu odměn a bylo to 
moc fajn.

Silvie Valová, vedoucí ŠD


