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Listování šenovskými kronikami minulého století

Léto se přehouplo do své druhé poloviny a jak
to tak vypadá, nejspíše soutěží s měsícem dubnem,
který z nich bude rozmarnější. Na co se však můžete spolehnout? Inu na to, že vždy na začátku
každého měsíce najdete ve svých poštovních
schránkách náš Oběžník.
Dnes zalistujeme stránkami jedné z kronik
pana Františka Koláře. Tuto kroniku začal psát
v měsíci srpnu roku 1952, a uvádí ji takto: „Napsáno dle spisu učitele Lankočího s vlastními
doplňky, z různých pramenů posbíral a napsal
F. Kolář.“
Zcela nedávno se na internetu objevil zábavný
test na téma: „Jak znáte Šenov“. Jedna z otázek
byla, zda je Podvihov část naší obce. Jestli nevíte,
tak si pojďte připomenout ty nejdivnější pojmenování různých částí Šenova. A začít můžeme zrovna
Podvihovem. „Podvihov (Podviguv) – část obce na

kterou se tento název vztahuje, je terénu nerovného
a kopcovitého, zdejší občané takovémuto místu říkají podvihany (pozvednutý), z čehož vznikl název
Podvihov. Na Podlesí (Na Podlesu) – část obce, na
kterou se tento název vztahuje, bývala a je ještě
dodnes vklíněna mezi lesy, z čehož vznikl tento
název. V Šajaře – v Šenovské obci užívá se hodně
slov jak polských tak i německých, název Šajer by
se dal odvodit od českého „stodola“, tedy název
v Šajaře vznikl asi tím, že v těch místech měl někdo postavenou stodolu (německy stodola Šaier).
U Miliřu (U Miliři) – v dávných dobách vedla
obchodní cesta od bývalého poh. hradu Landeku
přes Šenov k Frýdku a dále. Obchodní cesta vedla hustými lesy, část obce, která je pojmenovaná
u „Miliřu“ je právě u oné bývalé obchodní cesty,
jistě v dávných dobách, kdy ještě nebylo ve Slezsku
šachet, nějaký uhlíř se tam usadil a pálil dřevěné
uhlí v „milířích“, dle čehož starousedlíci pojmenovali onu část obce.
Povídání v této krasopisně psané kronice je rozmanité, nahlédněme do kapitoly nazvané „Od epolet poručíka ke kardinálskému purpuru.“ „Mnoho
zde již bylo napsáno o rodu Skrbenských… Potomek tohoto prastarého šlechtického rodu, který
si zvolil své jméno podle šenovské osady Skrbně,
dosáhl církevní kariéry, jež nemá v historii příkladu. Byl nejen nejmladším kardinálem na světě,
ale kardinálský klobouk nosil také ze všech katolických kardinálů nejdéle. Jako syn majora vyvolil
si původně vojenskou dráhu a stal se poručíkem.
Ale vojenský život se mu nelíbil. Epolety poručíka
vyměnil za kněžské roucho a stal se kaplanem ve
známém hanáckém poutním místě Dubu u Olomouce. Lev Skrbenský však toužil výše, snil o stolci biskupském a arcibiskupském. Netajil se svým
přáním, ale staří zkušení kněží mu říkali, aby byl
trpělivý a počkal, až mu stáří přinese i vysoké
hodnosti. Ale Skrbenský je záhy přesvědčil o opaku. Sotva třicetiletý se stal kanovníkem olomoucké kapituly… A tak se stala v tehdejších dobách
neuvěřitelná věc: ve svých 36 letech byl Skrbenský
(pokračování na str. 3)
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4. 7. – Kouř z popelnice na
ulici Kaštanová zalarmoval hasiče, kteří rychlým zásahem zabránili dalším škodám na majetku. Po krátkou dobu byl provoz
usměrňován strážníky.
6. 7. – Ke zraněnému cyklistovi byli přivoláni strážníci na ulici Petřvaldskou. Krvavá zranění
v obličeji, jež si muž způsobil při
vedení jízdního kola, byla natolik
závažná, že musela být po prvotním ošetření přivolána záchranná služba. Převoz do nemocnice
byl nezbytný.
9. 7. – Do areálu sběrného
dvora se nepovoleně dostal muž
z Havířova, který byl na základě
oznámení od všímavých občanů
zadržen strážníky. Pro podezření z nezákonné činnosti a svou
trestnou minulost byl předán
k dořešení Policii ČR.
17. 7. – Velkou péči o svého
psa projevili majitelé tím, že ho
vyhodili z jedoucího auta přímo
na cestu a ujeli. Jejich počínání
naštěstí neuniklo svědkovi, který
na celou věc upozornil městskou
policii. Veškeré důkazy tohoto
neomluvitelného jednání byly
předány správnímu orgánu.
23. 7. – Až za použití speciální techniky bylo vyproštěno
malé kotě, které vylezlo na vysoký strom. O jeho bezpečnou cestu
na pevnou zem se postarali místní hasiči spolu s profesionály.
l Městská policie má zájem na vytvoření bezpečného a
klidného prostředí pro každého obyvatele města na tom, aby
žádný pachatel přestupku nebo
trestného činu nezůstal bez postihu.
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l Pokud máte nějaký dotaz, 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

Činnost samosprávy
62. schůze rady města dne
20. 7. 2017 mimo jiné:
– vzala na vědomí zprávu o činnosti a hospodaření Mateřské školy Šenov a Knihovny & Šenovského muzea
– schválila uzavření dodatku ke
Smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení mezi městem
Šenov a společností ASEKOL a.s.,
pro sběrné místo Šenov, ul. Na
Sedlácích
– schválila uzavření dodatku
ke Smlouvě o užívání sportovního zařízení Základní školy Šenov
a úhradách za užívání, uzavřené
mezi ČOS – Tělocvičná jednota
Sokol Šenov, městem Šenov a Základní školou Šenov – prodloužení
o 6 měsíců
– schválila likvidaci majetku
města dle návrhu likvidační komise ze dne 3. 5. 2017 a 28. 6. 2017
– schválila umístění staveb a
zřízení věcných břemen na pozemcích města
– schválila rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky u veřejné zakázky „Dodávka vozidla 4 x
4 hákový nosič kontejnerů v kat.
SS“ od obchodní korporace SMO-

LO Hydraulics s.r.o., Lyžbice, pro
MěPOS, p.o.
– schválila rozpočtová opatření
č. 25 – 31/2017
– schválila poskytnutí dotace
SK Šenov na úhradu vody pro udržení travnaté plochy hřiště ve výši
50 000 Kč a uzavření veřejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí
– schválila předloženou zadávací dokumentaci na stavební práce u veřejné zakázky „Výstavba
chodníku a dešťové kanalizace ul.
Václavovická, Šenov“ a jmenovala
hodnotící komisi, která bude zároveň plnit i funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami
– rozhodla o poskytnutí dotace z rozpočtu města pro rok 2017
pobočnému spolku PIONÝR, z.s. –
Pionýrská skupina Šenov na podporu činnosti – „Příměstské tábory v Šenově v roce 2017“ ve výši
250 Kč na dítě, maximálně částku
5000 Kč/1 turnus
– rozhodla o navýšení počtu zaměstnanců města zařazených do
městského úřadu o 1 zaměstnance,
a to o terénního pracovníka pečovatelské služby
tajem.

Posun termínu zrušení automatů
pro výdej jízdenek v Šenově
V červencovém Oběžníku bylo zveřejněno, že
v průběhu měsíce srpna dojde k demontáži dvou
kusů automatů pro výdej jízdenek v Šenově, a to na
autobusových zastávkách Šenov náměstí a Šenov
křižovatka.
Po intervenci u Dopravního podniku Ostrava byl tento termín posunut na měsíc listopad.
Dokument o útlumu prodeje papírových jízdenek je
zveřejněn na internetové adrese:
http://www.mesto-senov.cz/rubrika/aktuality
Musialová, úsek MH a dopravy
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Veřejná výzva

Tajemnice Městského úřadu Šenov vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa
v rámci Městského úřadu Šenov:
Druh práce: pečovatelka (terénní pracovník pečovatelské služby)
n práce spojené s přímým stykem s osobami se sníženou soběstačností (cílová skupina senioři a osoby
se ZP), komplexní péče o jejich domácnost, zajišťování sociální pomoci; n plánování průběhu poskytování
sociální služby včetně jejího hodnocení; n organizační a ekonomické zabezpečování pečovatelské činnosti.
Zařazení: pracovník v sociálních službách – výkon pečovatelské činnosti.
Místo výkonu práce: město Šenov.
Pracovní poměr: na dobu určitou 1 rok s možností dalšího prodloužení.
Nástup: dle dohody, výhodou nástup k 1. 9. 2017.
Požadované vzdělání:
n ukončené střední vzdělání s výučním listem nebo maturitní zkouškou; n vzdělání a další vzdělání
v oboru výhodou (vyšší odborné vzdělání, absolvování školení, kurzů atd.); n výhodou odborná způsobilost k výkonu povolání pracovníka v sociálních službách podle § 116 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů.
Jiné požadavky:
n řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič; n výhodou praxe v oboru a místní znalost; n organizační
schopnosti, samostatnost, komunikativnost, asertivita, schopnost jednat s lidmi; n schopnost týmové
spolupráce, svědomitost a zodpovědnost; n schopnost empatie a vstřícnost ke klientům; n znalost práce
na PC (MS Word a Excel).
Lhůta pro podání přihlášky: doručit do 16. 8. 2017 do 9.00 hod.
Další bližší informace na www.mesto-senov.cz

5. ročník

´´ fest
gulás

Soutěž ve vaření „kotlíkového guláše“
Místo konání: Šenov, areál SK Lapačka
Datum: Sobota 23. 9. 2017
Prezentace družstev: 12.00 – 12.45 hod
Zahájení vaření: 13.00 hod
Ukončení vaření: 16.30 hod
Podmínky pro soutěžící: n Hlavní složka guláše musí být v okamžiku začátku soutěže v tepelně nezpracovaném stavu („masový“ guláš – syrové maso,
„zeleninový“ guláš – syrová zelenina...) n Uvařit minimálně 5 litrů guláše n Soutěžící si zajistí topeniště a vlastní kotlík s příslušenstvím a veškeré ingredience
Přihlášení do soutěže: Zaslat e-mailem závaznou přihlášku s kontaktními údaji (jméno, telefonní číslo, e-mail) na adresu: sklapacka@seznam.cz
Do předmětu e-mailu uvést „Gulášfest 2017“. Počet míst je omezen!
Startovné: 200 Kč / družstvo (splatné na místě)
Organizátor zajistí: Dřevo, chleba, misky, lžičky. Ceny pro vítězná družstva.
www.sklapacka.cz
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(pokračování ze str. 1)

povolán z Olomouce na starobylý stolec pražského
arcibiskupa, uvolněný neočekávanou smrtí kardinála Schönborna…“
Na jiném místě zase pan Kolář píše: „Stará škola stávala asi tam, kde je socha světce u školního
pozemku školy „u kostela.“ Když o prázdninách r.
1926 se z bytu správce školy u kostela upravovala
třída, našel se na starém stropním trámu vyřezaný letopočet (tuším z r. 1816). Pravděpodobně to
byl trám z budovy staré školy. Část trámu s leto-

počtem byla vyříznuta a umístěna do trámu pod
novou podlahou. Někdy, až se bude opravovat podlaha, přijde starý kousek trámu s letopočtem opět
na světlo Boží a snad jej zase na památku schovají
a tak tam bude stále kousíček staré školy, poslouchat čemu se naše mládež ve škole učí.“
Pokud si chcete v kronice zalistovat, nebo si
prohlédnout výše uvedený trám, tak navštivte naši
Knihovnu & Šenovské muzeum.
Krásnou druhou polovinu léta vám ze Staré
školy přeje Simona Slavíková.
ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 8/2017 – 3
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Kam za kulturou, zábavou a sportem
Šenov
Knihovna & Šenovské muzeum
V měsíci srpnu 2017 oslaví významná životní jubilea
tito šenovští občané
BEDNÁŘOVÁ BOŽENA
BLAŽEK ZDENĚK
BLAŽKOVÁ MARIE
DVOŘÁČKOVÁ BRONISLAVA
FILIP RADOMÍR
GRYMOVÁ DANA
HANÁK ZDENĚK
HELLSTEINOVÁ DANA
HRONCOVÁ MARIE
HRUŠKOVÁ SOŇA
ILLÁŠOVÁ MARCELA
JAKUBÍKOVÁ DANUŠE
JANTAČOVÁ ZDENKA
JASCHKE OLDŘICH
JURČÍK DUŠAN
KALAFUT MARTIN
KIŠKOVÁ ANEŽKA
KOBĚRSKÁ DANUŠE
KOSŇOVSKÁ MARIE
KOVÁŘOVÁ HELENA
KROBOTOVÁ VĚRA
KROČEK MIROSLAV
KUBOŠ VÁCLAV
LASÁK RICHARD
MIHÁLIKOVÁ LUDMILA
MIKULENKA JOSEF
NĚMCOVÁ ANNA
PACNEROVÁ VĚRA
PEKÁREK JIŘÍ
PORVOLOVÁ LUDMILA
PRYMUS BRONISLAV
PYTLOVÁ KVĚTOSLAVA
SLÍVOVÁ BOHUMILA
SLOVÍKOVÁ JARMILA
STANICZEK ZDENĚK
ŠEVČÍKOVÁ MILENA
ŠPIL MIROSLAV
ŠPILOVÁ ZDENKA
ŠTĚPÁNOVÁ BOŽENA
URBANCOVÁ ZDEŇKA
VAŠEK OTAKAR
VOJTASÍK MIROSLAV
ZAHRADNÍK JOSEF
ZELENKOVÁ HELENA
ZELINOVÁ MARTA
K Vašemu významnému životnímu jubileu
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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)

Letní otevírací doba. Po 8.00 – 17.00 hod.; Čt 8.00
– 17.00 hod

Havířov
Letní promenádní koncerty v parku
– vždy od 16 hod, vstup volný
13. 8. Dechová hudba VĚROVANKA
27. 8. LANŽHOTČANKA
Akce se koná v parku za Kulturním domem Radost,
v případě nepřízně počasí v sále kulturního domu

Loutkový sál KD Petra Bezruče
9. 8. v 17.30 hod. – Večery otázek, odpovědí, léčení a meditací – provází Renáta Rowena

Galerie Kina Centrum
1. až 31. 8. – denně od 15 do 20 hod. – ZA HRANICEMI VŠEDNÍCH DNŮ – výstava plakátů

Ostrava
Slezskoostravský hrad
11. 7. až 9. 8. – Shakespearovské slavnosti – Letní
přehlídka z her Williama Shakespeara

Sportovní areál Sareza
12. 8. 2017 – LétoFest 2017
SO / I. Sommerlíková

Evidence obyvatel
NEJMLADŠÍ OBČÁNCI MĚSTA
Filip Blažek, Tobias Havlíček,
Adam Jarošík, Vojtěch Dobiáš,
Dominik Pastrňák, Jan Prokop
K narození děťátka srdečně blahopřejeme.

ROZLOUČILI JSME SE
Alois Růžička, Štěpánka Jarošová
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou
soustrast.
T. Klimasová / SO

Spoleèenská rubrika pro vás
Do ní mùete 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 inzerci, tj. 25. dne v mìsíci,
na správním odboru – podatelna.
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Komunální odpad 2017
Samostatně přistavované kontejnery (VOK)
SRPEN: 3. a 4. – U Garáží, Šajarská x Nad Potokem, U Alejského dvora, Na Šutrovině.
ZÁŘÍ: 7. a 8. – V Družstvu x Nová, Těšínská
(u koš.), Škrbeňská x Okružní
Sběrné místo komunálních odpadů
ul. Na Sedlácích
l objemné odpady z domácností;
l elektro, baterie, monočlánky;
l EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika bez
rozdílu velikosti);
l vyřazené kompaktní úsporné svítidla, zářivky,
výbojky;
l nebezpečné složky komunálních odpadů od občanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy
a obaly znečištěné od barev …);
l separovaný odpad (sklo, papír, plasty);
l bio / tráva, listí, měkké části rostlin;
l oděvy, obuv a textil;
l dřevo (palety, nábytek, dřevěné obaly, bedny,
trámy, desky, prkna, dřevotříska – surová, laminovaná nebo dýhovaná).
Tekuté odpady: uložit vždy do uzavřených obalů, 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, kachličky, zemina, kamení, keramické střešní tašky, asfaltová lepenka, izolační materiály, azbest, skelná vata,
umakart, sádrokarton, záchody, vany, umývadla, suť
smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva, skla ...
a pneumatiky.
Otevírací doba – srpen 2017
Po, St, Pá: 14.00 – 17.45 hod.; So: 9.00 – 12.00
hod.
Naše obec recyklací elektrospotřebičů výrazně
ulevila životnímu prostředí
Loni občané odevzdali k recyklaci 394 televizí
a 4 845,87 kg drobného elektra. Snaha obyvatel
obce recyklovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen o přínosech
třídění televizí a počítačových monitorů, ale také
o velkém významu sběru drobných spotřebičů,
jako jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtování společnosti ASEKOL můžeme nyní
přesně vyčíslit, o kolik elektrické energie, ropy,
uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém Země.
Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci
skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která s obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.
Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loň6 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 8/2017

ském roce vytřídili 394 televizí a 4 845,87 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 166,78 MWh elektřiny, 9 547,96 litrů ropy, 747,26 m3 vody a 6,33 tun
primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových plynů o 34,32 tun CO2 ekv. a produkci nebezpečných odpadů o 157,76 tun.
Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný
odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když
si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů
uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až
na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro uživatele počítačů
také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří
spotřebu energie potřebnou pro chod notebooku po
dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto
zásadně přispívají k ochraně životního prostředí, si
zaslouží obrovský dík.
Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru
CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného
elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých
frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu.
Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako
spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a
produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to
ve všech aspektech.
Kam s nefunkční zářivkou?
Řada z nás musela v poslední době doma řešit, co s úspornou zářivkou, která po letech přestala svítit. Vysloužilé lineární či úsporné 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 komunální odpad a z obchodu se přinesla nová. Od září 2012
se ale klasické wolframové žárovky přestaly v Evropské unii prodávat, a tak postupně všichni začínáme
používat ekonomicky a ekologicky šetrnější světelné
zdroje. Tedy kompaktní a lineární zářivky či LED
žárovky. Má to ale jeden háček: pokud taková „úsporka“ dosvítí, nesmí skončit v běžném koši a nepatří
ani do tříděného skla.
Důvodem je jedovatá rtuť, kterou zářivky (trubicové i kompaktní úsporné) 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 zářivku
a odevzdat ji v obchodě při nákupu té nové.
Další možnost, jak správně naložit s nefunkční
zářivkou, je odevzdat ji ve sběrném místě v ul. Na
Sedlácích. Obsluha sběrného místa od vás „úsporku“
zdarma převezme a uloží ji do speciální sběrné nádoby, aby se nerozbila. Zpětný odběr zářivek pro naše
(pokračování na str. 7)

ivot ve mìstì / MìÚ informuje

Komunální odpad 2017
(pokračování ze str. 6)

město zajišťuje kolektivní systém EKOLAMP, který
nejen přispívá na náklady provozu sběrného místa,
ale navíc plně hradí veškeré náklady na přepravu
a recyklaci. Díky EKOLAMPu ušetříme z obecního
rozpočtu část prostředků, které bychom jinak museli
použít na ekologickou likvidaci nebezpečného odpadu.
Menší nepohodlí spojené se správnou likvidací
úsporné zářivky nám vynahradí až o 80 % nižší spotřeba elektrické energie a vědomí, že společně přispí-

váme k ochraně životního prostředí okolo nás.
Více se o nakládání s nefunkčními světelnými
zdroji a dalších aktivitách společnosti EKOLAMP dočtete na www.ekolamp.cz.
Poplatek za komunální odpad 2017
Upozorňujeme, že dne 31. 7. 2017 byla splatnost
poplatku na 2. pol. 2017. Včas nezaplacené poplatky
budou navýšeny až na trojnásobek a posléze vymáhány.
FO / Ing. J. Štixová

Policie ČR informuje
Zajištění nemovitostí před odjezdem na dovolenou
Během letních prázdnin mnoho rodin odcestuje na
kratší či delší dobu na vytouženou dovolenou a prožije krásný čas v naší vlasti či v zahraničí. Před odjezdem bychom však rozhodně neměli podcenit zabezpečení bytu či domu, ať nás nečeká nemilé překvapení při návratu. Byty, domy jsou na čas dovolených
opuštěny a právě v tomto období jsou lákadlem pro
páchání majetkové trestné činnosti. Ke vloupání do
rodinných domů či bytů dochází jak během dne, tak
v nočních hodinách.
Je tedy důležité udělat pár bezpečnostních opatření a neulehčovat „bytařům“ práci v podobě lehce přístupné a nezabezpečené nemovitosti. Zde je několik
rad a doporučení:
Řádně zamkněte a ujistěte se, že všechny přístupové cesty (okna, dveře) jsou zabezpečené a zavřené.
Vhodné je mít bezpečnostní dveře či dveře s bezpečnostním zámkem. Za zvážení stojí také monitorovací
systémy včetně kamer, které můžete mít napojeny
na mobilní telefon, který v případě spuštění alarmu
přijme zprávu. Zloděje může odradit také okenní fólie, v případě přízemních bytů mříže a tato opatření
dokáží znepříjemnit či zcela zamezit pachateli cestu
do objektu.
Zbytečně nikomu neříkejte, že odjíždíte na dovolenou a nebudete doma a tyto informace nesdílejte
vy, vaše děti ani na veřejných diskusích na sociálních
sítích, což je v dnešní době velký trend.
Požádejte někoho z blízkých či známých, aby dohlédl na domácnost (vyvětrat, stáhnout a roztáh-

nout žaluzie), aby byt budil dojem, že není opuštěný.
Vhodné je zajistit i vybíraní poštovní schránky, která
může být zdrojem informací o nepřítomnosti majitele.
Svůj účel splní také elektronický časovač na rozsvěcování světla, či zapnutí rádia.
Na zahradě nenechávejte zbytečně ležet věci jako
je žebřík, nářadí nebo sekačka a ukládejte je do zabezpečené kůlny. Zahradu opatřete osvětlením s pohybovým čidlem, které udrží prostor dostatečně přehledný i v noci. Nenechávejte žádné hodnotné věci na
balkoně a terase, i když nebydlíte v přízemí. Pokud
odjíždíte na delší dobu, je důležité udržovat také prostor před domem např. sekání trávníku, zalévání zeleně.
Nezapomeňte před odjezdem uschovat a zabezpečit cenné předměty či větší finanční hotovost. Poznamenejte si sériová čísla a zvláštní označení cenných
předmětů, elektronických výrobků a případně si je
vyfotografujte. Nechte si cennosti označit dostupnými
identifikačními metodami a prostředky. V případě,
že se stanete obětí zlodějů, tak tato opatření usnadní
jejich nalezení, identifikaci a urychlí řešení celé události.
Pokud byste po příjezdu domů zaznamenali, že
váš byt navštívil nezvaný host, v žádném případě
nevstupujte dovnitř, ale ihned volejte na linku 158
a o celé události informujte policii.
Přejeme všem pohodovou dovolenou, šťastný
a bezproblémový návrat domů.
komisař por. Bc. Pavla Jiroušková

Zahrádkáři informují

Informace k vyřízení řidičských průkazů

Výběr peněz na Vánoční zájezd 24. – 26. 11. 2017 bude
27. 8. 2017 ve 14.00 až 14.30 hod. v Domě zahrádkářů. Cena
je 3000 Kč a zároveň je potřeba u platby uvést i číslo OP
účastníků zájezdu.
ZO ČZS v Šenově pořádá u příležitosti Jarmarku dne
26. 8. 2017 zahrádkářskou výstavu v areálu ZŠ Šenov –
střed od 10.00 do 19.00 hod.
Obracíme se na občany, aby také představili své výpěstky – květiny, ovoce, zeleninu atd. Sběr v pátek 25. 8. od 9.00
hod. v budově ZŠ Šenov.
Informace na tel.: 739 930 376
Za organizaci ZO ČZS Jan Lampart

Upozorňujeme šenovské občany, že zatím nedošlo ke
změně zákona a žádosti o vyřízení nového řidičského průkazu je proto možné podat p o u z e u příslušného úřadu,
kterým je Magistrát města Ostravy, odbor dopravně správních činností, oddělení registr řidičů.
Kontakt: ul. 30. dubna 635/35, Ostrava-Moravská Ostrava (budova bývalé UNION banky, naproti Nové radnici), tel.:
599 444 899, internetové stránky: http://www.ostrava.cz/
Úřední hodiny: Po, St: 8.00 – 17.00 hod.; Út, Čt: 7.30 –
15.30 hod.; Pá: 8.00 – 11.00 hod. – pouze pro objednané.
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Mìstský úøad informuje

Máte zájem o pejska?

1 – kříženec
labradora

Tito uvedení psi byli odchyceni v Šenově.
Můžete si je prohlédnout v útulku u p. Ondračky v Sedlištích – tel.:
737 116 684 a pokud se rozhodnete pejska si osvojit, navíc město Šenov
nabízí jednorázovou finanční odměnu pro ty, kdo si převezmou pejska odchyceného na katastru Šenova do domácí péče.
Není nám v psím útulku špatně, máme zde i své kamarády, ale doma je
doma!!!
Pomozte pejskům nalezeným nebo odchyceným v Šenově najít nový
domov.							
Starosta města

6 – kříženec

7 – kříženec

2 – kříženec

OZNÁMENÍ

3 – kříženec
labradora
4 – BO
malinois

5 – jezevčík
8 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 8/2017

Oznamujeme vám, jakožto provozovatel vodovodů a kanalizací ve městě
Šenov, zásobující odběratele pitnou
vodou z:
l VODOJEMU „LAPAČKA“ (ŠenovLapačka)
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. září 2017 (tj. pátek a sobota) v době od 8.00 do 16.00 hod. V
průběhu této doby je nutno vyčkat 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 podepíší 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 Vyhláškou 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. září 2017 (čtvrtletní odečet). Po
tomto datu již odečty nebudou prováděny a každé neodečtené odběrné místo bude považováno za neměřené.
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

ivot ve mìstì / Inzerce

Skauti a skautky Šenov informují
Střelený tábor
11. skautského oddílu Enter
Zvu vás do opuštěného westernového městečka.
Do městečka daleko na západě, poblíž města Hlubočec (daleko pro toho, kdo by šel pěšky), města uprostřed lesů bez kontaktu s civilizací. Cesta k tábořišti
nás vede přes dlouhé louky jako stvořené pro rodeo,
přestřelky a jiné hry. Ještě před pár dny by tábořiště z dálky prozrazoval hlučný smích, pokřikování, či
zvuk řezání dřeva. Nyní však vstupujeme do ztichlého táborového náměstíčka se stožárem převyšujícím
vše v táboře. Procházíme se po sešlapané louce plné
dřevěných stanů s celtami, seřazených do pravidelného tvaru. Při detailním pohledu vidíme drobné cestičky, které prozrazují přítomnost mravenců a jejich
chuť po čemkoliv sladkém. Občasné vrznutí nedalekého stanu dává tušit neklidně strávené noci. Do
jídelny vstupujeme dveřmi s oboustranným pantem
a mírně se skláníme pod cedulí Saloon. Hlučný zvuk
dvířek prozrazuje jejich hojné používání navzdory
tomu, že jsou dveře zasazeny do prázdného prostoru.
Kuchyň s jídelnou je totiž postavena jen z několika dřevěných kůlů. Díky prošlapané trávě v místě
kuchyně si dokážeme představit pilnou práci nejen
s přípravou jídla, ale o pár kroků dál i práci se dře-

Sdružení rodičů a přátel školy
při MŠ Šenov-Lapačka
děkuje paní učitelce Hance,
Lucce a Evě
za krásný a nezapomenutelný
pobyt v přírodě.
Děti přijely nadšené a plné zážitků.

TANEČNÍ
PRO DOSPĚLÉ

vem, která byla nutná k provozu kuchyně. Stále intenzívnější zvuk k nám doléhá z nedalekého potoka,
ke kterému právě přistupujeme. Malému potůčku
stojí v cestě kamenná hráz, díky které můžeme využít příjemné ochlazení v tomto parném dni.
Ne všechny dny tábora však provázela vedra. Tábor zažil i nejednu pořádnou bouřku, při které skupiny obětavců zavazovaly otevřené stany a vylívaly proudy vody z kuchyňské plachty. Počasí ale po
většinu času tábora přálo. Kovbojům bylo příjemně,
ani horko, ani zima. Výjimkou byly noci, kdy noční
hlídky nedůvěřivě překontrolovávaly teploměr, který
občas ukazoval i dva stupně nad nulou.
Při odchodu z tábora se nenecháme ochudit
o pohled z dřevěné věže. Stoupáme po lanovém žebříku na asi sedmimetrovou vyhlídkovou věž. Odtud
máme krásný pohled na opuštěné tábořiště. Při onom
pohledu se mi nezadržitelně vybavuje čas prožitý
s partou skvělých kluků, který se mi
vryl hluboko do paměti.

Průvodce po městě duchů
– Kovboj František Tomis

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

OD ZÁŘÍ 2017 v restauraci HORAKŮVKA
www.tanecvsenove.cz
spolecensketance#zacatecnici#mirnepokrocili#pokrocili
tel.: 732 349 087
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Školství

První zkoušky YLE Cambridge na naší škole
ZŠ Šenov se stala přípravným centrem pro zkoušky Cambridge jako partnerská škola jazykové školy
Cloverleaf. Od září získáváme možnost umístit prestižní logo na našich webových stránkách.
32 žáků letos ukončilo své dvouleté snažení zkouškou YLE Cambridge dle platného evropského referenčního rámce dne 15. 6. 2017. Žáci se dostavili ke zkoušce velmi dobře připraveni, byli pohotoví,

měli dobrou slovní zásobu a mnozí prokázali znalosti
dokonce o úroveň vyšší.
V příštím školním roce opět pokračujeme v přípravě ke zkouškám Cambridge.
Vážní zájemci, kteří se ještě chtějí přihlásit
a skládat zkoušku Cambridge, mohou kontaktovat paní učitelky Poláškovou nebo Sumarovou.
Zapsala Helena Sumarová, Karla Polášková

Slavnostní pasování na ZŠ Šenov Podlesí
Dne 27. 6. 2017 proběhlo slavnostní pasování žáků 5. C na žáky
druhého stupně. Tato slavnost
byla zároveň formou loučení se
školní budovou, kterou tito žáci
navštěvovali pět let. Také to bylo
poděkování pro všechny učitele,
kteří se podíleli na jejich dosavadním vzdělání.
Děti secvičily Popletenou pohádku, kde se nám představily

jako kolektiv třídy 5.C, poté se
nám každý žák představil samostatně. Program byl opravdu pestrý. Žáci všem přítomným předvedli, čím se zabývají ve volném čase,
co je zajímá, co je pro ně typické,
a prozradili nám něco o svých koníčcích.
A tak se hosté dozvěděli něco
o hokejové výstroji, počítačové hře,
známých youtuberech. Odcháze-

li obohaceni o zajímavosti z chovu
a výcviku psů různých ras, které
mají děti doma. Viděli živého křečka i želvu a dozvěděli se, jak o ně
pečovat. Dech se hostům tajil při
ukázce juda a jeho přemetech,
také při ukázce kung-fu a sestavách s tyčí a mečem. Nechyběla
ani hudba, hosté se zaposlouchali
do tónů příčné flétny a klavíru.
Po tomto krásném programu
žáky 5.C slavnostně pasoval místostarosta Ing. Antonín Ševčík na
žáky druhého stupně a paní ředitelka Mgr. Naděžda Pavlisková
jim slavnostně předala šerpu a
upomínkový pamětní list.
Celý program tohoto odpoledne
i fotografie můžete zhlédnout na
stránkách školy v sekci Okénko
z Podlesí.
Přeji těmto prima žákům dnes
již bývalé 5.C úspěšné studium na
druhém stupni ZŠ Radniční náměstí a všem krásný zbytek prázdnin.
Třídní učitelka 1. až 5.C
– Mgr. Naďa Macková
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