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Školství
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Sport

Vážení rodiče, vážení učitelé a milí žáci,
každý rok koncem června se vytratí ze škol dětský křik a smích,
budovy a školní lavice dočasně osiří. Deváťáci, kteří opouštějí školu,
však necítí jen čisté nadšení z nadcházejících prázdninových dnů, ale
i rozpaky, protože končí jedna etapa jejich života a na základní školu budou jen vzpomínat. Bývalým
deváťákům přejeme, aby je učení
na nových školách, které si zvolili,
bavilo.
Přes prázdniny nastupují do
škol dělníci různých profesí a budovy se opravují. Nejinak je tomu
i letos, kdy probíhá oprava střechy
a zateplení fasády školy na ulici
Těšínská.
První etapa prací bude na hlavní budově ukončena v průběhu
září. Od června příštího roku budou práce pokračovat zateplením
fasády na tělocvičně, kuchyni a
družině. Po celou dobu prací bude
Oprava střechy ZŠ Podlesí

Asfaltové hřiště ZŠ střed před rekonstrukcí
zajištěn bezpečný příchod dětí do
školy.
V září bude zahájena roky odkládaná rekonstrukce asfaltové
plochy za druhým pavilonem ZŠ
v centru města. Plocha byla užívaná naposledy jako zařízení staveniště při přístavbě 2. pavilonu a

stravovacího bloku. Po dokončení
těchto akcí nastal čas opravit sportoviště.
V rámci oprav bude provedeno
odstranění starých skladů, chodníků a demontáž asfaltu. Nový povrch sportovišť bude tvořit umělá
tráva s křemičitým pískem, vznikne nové oplocení a osvětlení hrací
plochy, nové chodníky, tribunka,
venkovní učebna a malé sociální
zázemí se skladem nářadí. Na akci
s nákladem přes 11 milionů korun
jsme získali 5milionovou dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj.
Dokončení stavby je plánováno na
červenec 2020. Věřím, že s koncem
nastávajícího školního roku sportoviště v předstihu otevřeme.
Prázdniny skončily, začíná
nový školní rok, a tak dovolte,
abych dětem popřál hodně skutečných kamarádů a aby je škola bavila. Rodičům a učitelům přeji trpělivost při výchově naší nejmladší generace a úspěšný školní rok
2019/2020.
Ing. Jan Blažek, starosta města
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Městská policie hlásí
ZÁSAHY – INFORMACE
ZPRAVODAJSTVÍ
Přímé tel. číslo:
PČR Vratimov:
Tísňová linka:
E-mail:
Http:

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

10. 8. – Velmi nebezpečně si
počínal neznámý muž, který na
nádraží v Šenově seděl na peróně
s nohama spuštěnýma do kolejiště.
Nereagoval ani na houkání projíždějícího vlaku. Následnou kontrolou místa a okolí muž již nebyl
zjištěn.
12. 8. – Poškození jedné z místních komunikací v Šenově způsobil traktor s žací lištou, který při
seči na přilehlé louce tímto zařízením zavadil o vozovku.
18. 8. – V součinnosti s Policií
ČR provedena kontrola ulice Volenská, kde mělo docházet k závodění dvou vozidel.
21. 8. – Patrně technická závada měla za následek požár vozidla
v centru města. Před příjezdem
hasičů se ještě vozidlo pokoušel
uhasit jeho majitel. Věc si převzala Policie ČR.
22. 8. – Nechtěl si vypůjčit
knížku v knihovně v budově Staré
školy, potřeboval jen „odskočit“ na
WC. Zdržel se zde natolik, že tento
prostor využil i jako umyvárnu. Za
přítomnosti hlídky provedl úklid a
byl vykázán z místa.
l

l

l

PREVENCE
Od měsíce září budou opět
strážníci dohlížet na přechodech
pro chodce na bezpečné přecházení dětí před místními školami (ul.
Hlavní, ul. Těšínská), ale také na
ulici Frýdecká u restaurace Na
Lapačce.
l

l

l

Městská policie má zájem na
vytvoření bezpečného a klidného
prostředí pro každého obyvatele
města a na tom, aby žádný pachatel přestupku nebo trestného činu
nezůstal bez postihu.
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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.
M. Kretek, velitel MP

Činnost samosprávy

18. schůze rady města dne 13. 8. 2019 mimo jiné:
n vzala na vědomí plnění příjmů ze sdílených daní a daně z nemovitých věcí za měsíce 1 – 7/2019
n schválila rozpočtové opaření č. 25 – 28/2019
n schválila umístění staveb a zřízení věcných břemen na pozemcích
města
n schválila uzavření Smlouvy o provozování vodovodu pro veřejnou
potřebu – prodloužení vodovodu ul. Do Dědiny, mezi MěPOS, příspěvkovou organizací a městem Šenov
n rozhodla na základě „Písemné zprávy o hodnocení nabídek“ u
veřejné zakázky „Venkovní sportoviště ZŠ Střed v Šenově“ o pořadí
uchazečů na 1. až 3. místě a o uzavření smlouvy o dílo se společností
SPORTOVNÍ PODLAHY ZLÍN s. r. o. za nabídkovou cenu 9 344 363,60
Kč bez DPH							
tajem.
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Komunální odpad 2019
Samostatně přistavované kontejnery (VOK)

ZÁŘÍ – Změna termínu: z 6. 9. a 7. 9. 2019
na 12. 9. a 13. 9. 2019 – V Družstvu x Nová,
Těšínská /u koš./, Škrbeňská x Okružní.
ŘÍJEN – 3. 10. a 4. 10. 2019 – Vráclavská x Na
Farském, U Školky, Na Šimšce.

Sběrné místo komunálních odpadů
ul. Na Sedlácích
v objemné odpady z domácností;
v elektro, baterie, monočlánky;
v EEZ (kompletní spotřebiče a elektrotechnika
bez rozdílu velikosti);
v vyřazená kompaktní úsporná svítidla, zářivky,
výbojky;
v nebezpečné složky komunálních odpadů od občanů (laboratorní chemikálie, vyřazené léky, barvy
a obaly znečištěné od barev …);
v jedlé oleje a tuky (uložit vždy do uzavřených
obalů nejlépe plastových lahví. U olejů a tuků z kuchyní není nutné odstranit z přepálených tuků rozptýlené zbytky);
v separovaný odpad (sklo, papír, plasty);
v bio / tráva, listí, měkké části rostlin;
v oděvy, obuv a textil;
v dřevo (odřezky z masivního dřeva, palety, nábytkové dřevo, dřevěné obaly, bedny, trámy, prkna,
demoliční dřevo, OSB desky, překližka).
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, umyvadla, suť smíchaná s příměsemi plastu, papíru, dřeva,
skla ... a pneumatiky.

Otevírací doba: září 2019

Po a Pá: 14.00 – 17.45 hod.; St: 12.00 – 19.00
hod.; So: 09.00 – 12.00 hod.

Recyklace má smysl

Skoro každý z nás již
dnes vnímá jako samozřejmost recyklaci skla,
papíru nebo plastů.
Méně zažité máme, že
stejně tak by tomu mělo
být i u elektrozařízení, i
když toto tvrzení neplatí na sto procent. Starou
pračku, televizi nebo
ledničku bychom se asi
do popelnice vyhodit nepokoušeli. U velkých elektrospotřebičů nezaváháme a odvezeme je do nejbližšího sběrného dvora. Ale jinak tomu je u tak běžných
věcí denní potřeby, jako jsou úsporné žárovky, fény
či holicí strojky. Ty se do popelnice před domem ve-

jdou bez nejmenších problémů, tak proč pro ně hledat
speciální sběrné místo? Navíc je nevyhazujeme každý
den, tak proč si přidělávat práci?
Ložiska nerostných surovin se postupně vyčerpávají, řada z nich se nachází na nepřístupných místech, kde by jejich těžba byla nejen časově, ale především finančně velmi náročná. Nezbývá než začít
s přírodními zdroji šetřit a recyklovat suroviny ze
starých elektrospotřebičů.
Díky recyklaci lze využít mnoho materiálů – kovy
včetně vzácných, plasty či sklo. Kromě využitelných
surovin však obsahují elektrozařízení také různé
škodlivé látky, které se díky ekologické recyklaci nedostanou do životního prostředí.
Recyklace má smysl, pomozte nám chránit přírodu v našem městě a nevyhazujte elektrozařízení do
směsného odpadu.
V našem městě můžete vysloužilá elektrozařízení odevzdat ve sběrném místě (ul. Na Sedlácích, Po
a Pá: 14.00 – 17.45 hod., St: 12.00 – 19.00 hod., So:
9.00 – 12.00 hod.). Světelné zdroje pak můžete zanést
také do malé sběrné nádoby, která je umístěna v přízemí budovy Radnice.
Zpětný odběr světelných zdrojů a dalších elektrozařízení pro naše město zajišťuje kolektivní systém
EKOLAMP, který v České republice funguje již od
roku 2005. Vytváří síť sběrných míst a plně hradí
přepravu sběrných kontejnerů do recyklační firmy
i samotnou recyklaci. Díky tomu ušetříme finanční
prostředky, které bychom jinak museli zaplatit za recyklaci nebezpečných odpadů.
Více se o problematice nakládání s nefunkčními
světelnými zdroji a dalšími elektrozařízeními dočtete
na www.ekolamp.cz.

Pozvání
Zveme občany Šenova na zasedání zastupitelstva města, které se bude konat
dne 17. září 2019 v zasedací místnosti Radnice, zahájení v 16.00 hodin.
l
l
l
l
l
l
l

Z PROGRAMU:
Zpráva komise dopravní
Zpráva komise rozvoje města a ŽP
Zpráva komise kulturní
Zpráva komise sociální a volnočasové
Zpráva IT
Zpráva úseku právního a kontrolního
Zpráva tajemnice

Bližší informace a další projednávané
body budou zveřejněny na úřední desce a ve
vývěsních skříňkách města.
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Změny v odpadech od 1. 1. 2020
Současný stav, kdy třídíme
plasty a papír doma do tašek nebo
do pytlů a odnášíme je do velkých
žlutých nebo modrých kontejnerů,
skončí v prosinci letošního roku.
Od příštího roku bude umožněno všem třídit zodpovědněji plasty a papír přímo v domácnostech
do zapůjčených nádob [viz minulý
Oběžník]. Nádoby budou vyváženy svozovou firmou 1x za 28 dnů
z míst, kde jsme zvyklí vystavovat
běžně popelnice. Ti, kdo si nádoby
od města nezapůjčí, budou papír a
plasty odevzdávat ve sběrném dvoře. Velké kontejnery na plasty a
papír zůstanou pouze u bytovek,
škol a na sběrném místě.
mu, který zavádíme v našem městě od nového roku, jsme si ověřili
v městech, kde již tento způsob třídění a svozu funguje delší dobu.
Zápůjčky nádob na třídění odpadů se týkají pouze domácností,
nikoliv podnikatelů, kteří jsou povinni individuálně dokládat způsob nakládání s odpady. Zapůjčení
nádob na třídění odpadu nebude
zpoplatněno.
Pokud přistoupíme všichni zodpovědně k separaci odpadu v domácnostech a výrazně snížíme
Domácnosti si rovněž budou
moci zapůjčit nádoby na bioodpad,
který bude v sezóně vyvážen ve
dvoutýdenním intervalu. Třídění a
svoz skla bude probíhat stávajícím
způsobem.
Tímto opatřením chceme vytřídit více papíru, plastu a zeleně, které budou dále využity jako
suroviny, a současně snížit tonáž
směsného odpadu, který je vyvážen na skládku.
Zapůjčením nádob domácnostem chceme předcházet i vzniku
nepořádku kolem stávajících stanovišť kontejnerů, kdy dle názorů
občanů jejich kapacita je nedostatečná. Kapacita by byla dostačující, kdybychom do plastu anonymně (jako občané nebo stavební firmy) nevhazovali nábytek, stavební
odpad, nesložené kartóny, nesešlápnuté plasty apod.
Nádoby zapůjčované domácnostem budou mít kapacitu 240 litrů.
Životaschopnost a funkčnost systé4 – ŠENOVSKÝ OBĚŽNÍK 9/2019

množství odpadů předaných na
skládku, věřím, že nebude nutno
zvyšovat poplatky za odpady.
Začátkem příštího roku proběhne kontrola a optimalizace velikosti nádob na směsný odpad v domácnostech podle počtu přihlášených osob. V průběhu příštího
roku dojde rovněž k modernizaci
vybavení sběrného místa. Na tuto
akci jsme obdrželi příspěvek ze
Státního fondu životního prostředí.
Ing. Jan Blažek, starosta

Místní poplatek za odvoz odpadů
Upozorňujeme, že splatnost poplatku za komunální odpad pro druhé
pololetí (ti co platí pololetně) byla 31. 7. 2019.
Včas nezaplacené poplatky mohou být navýšeny až na trojnásobek,
proto žádáme o rychlou úhradu ty, kteří tak ještě neučinili.
FO / Ing. J. Štixová
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Veřejná výzva
V měsíci září 2019 oslaví významná životní jubilea
tito šenovští občané
BAYER ADOLF
BÁRTOVÁ ALENA
BLAŽEK ANTONÍN
DANIEL MILAN
DUDÍK JOZEF
FIKÁČKOVÁ CECILIE
GAJDOŠOVÁ VLASTA
HALEŠOVÁ HELENA
HARBICHOVÁ MARIANNA
HORÁČEK JOSEF
JAHNOVÁ ALENA
JURČÍKOVÁ MARCELA
KARASOVÁ ANNA
KAVKOVÁ HELENA
KŘIVDOVÁ VĚRA
KUNČICKÁ JARMILA
MOŠKOŘOVÁ MARIE
OŽANA STANISLAV
PROCHÁČEK RADIM
REVENDA FRANTIŠEK
REVENDA JAN
REVENDOVÁ JIŘINA
SCHMIDTOVÁ NADĚŽDA
SLONKA VLADIMÍR
SLONKOVÁ LUDMILA
SLONKOVÁ VANDA
STACHO JOSEF
STAŘIČNÁ MARIE
STAVINOHOVÁ LUDMILA
SUMÍKOVÁ JARMILA
ŠLACHTOVÁ MARIE
ŠODKOVÁ MIROSLAVA
TOPOLÁNEK IVAN
TURSKÁ ALENA
TVARDEK VÁCLAV
VÁVRŮ VLADIMÍR
VEJLUPKOVÁ MÁRIA
K Vašemu významnému životnímu jubileu
Vám přejeme hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
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

Tajemnice městského úřadu vyhlašuje veřejnou výzvu k obsazení pracovního místa v rámci
Městského úřadu Šenov, odboru správního, úseku správy PC sítě.
Předpokládaný nástup 1. 11. 2019, bližší informace zveřejněny na úřední desce a internetových stránkách města: www.mesto-senov.cz

Kam za kulturou, zábavou a sportem
ŠENOV

Knihovna & Šenovské muzeum
Otevírací doba – Po: 8.00 – 17.00 hod.; Út, Čt,
Pá: 13.00 – 17.00 hod.; So: 8.00 – 11.00 hod.

ORLOVÁ-LUTYNĚ

Botanická zahrada – kaktusy, sukulenty
Otevřeno pouze o víkendech 9.00 – 11.30, 12.30 –
17.00 hod.; www.kaktusy-suk.cz

HAVÍŘOV

Hudební festival Havířovské slavnosti
2019
6. 9. – 7. 9. 2019. Vystoupí MIG21, Tři sestry
a další kapely.

OSTRAVA

Slezskoostravský hrad – Festival dřeva
14. září 2019, 11.30 až 18.00 hod. Vstup zdarma.

Evidence obyvatel
ROZLOUČILI JSME SE
Miroslav Vojtasík, Ota Chwistek,
Jiří Svrčina, Ing. Svatopluk Lipina
Pozůstalým vyjadřujeme touto cestou upřímnou
soustrast.
T. Klimasová / SO

Kdo byl milován, nebude nikdy zapomenut…
Dne 8. 9. 2019 vzpomeneme 3. výročí úmrtí
pana

Miroslava Křivdy
S láskou vzpomínají manželka,
děti s rodinami a celá rodina.
Děkujeme všem za tichou vzpomínku.

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.

Dne 8. září si připomínáme 1. výročí úmrtí
pana

Petra Ondřeje
ze Šenova

I když už není mezi námi,
v našich srdcích žije stále s námi.
Vzpomíná manželka Marie
a synové Roman a Radim s rodinami.
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Milovníci divadla, pozor!!!
Město Šenov Vás zve k návštěvě představení – PREMIÉRY autora Stanislava Koláře

ČLOVĚKA NEPOCHOPÍŠ
Žánr: Komedie
Představení se skládá ze
dvou volně propojených jednoaktovek. První jednoaktovka
se odehrává ve wellness centru hotelu s nevalnou pověstí,
druhá jednoaktovka je umístěna do prostředí úschovny zavazadel téměř zapomenutého
nádraží. Obě jednoaktovky spojuje atmosféra maloměsta, do
něhož zavítají svérázní hosté.
Brzy poznají, že jejich přehnaná očekávání zůstanou nenaplněna. Přesto se v ospalém městečku nudit nebudou, protože
v něm prožijí řadu nečekaných zážitků – ve druhé jednoaktovce dokonce s takřka detektivní „acute“ zápletkou.
l Kdy: v pátek 25. října 2019 v 19.00 hodin l Místo konání: restaurace Horakůvka
l Vstupné: 100 Kč v předprodeji, 150 Kč na místě l Předprodej: od 16. 9. 2019:
n podatelna MěÚ Šenov n v den představení doprodej na místě (omezený počet míst)
n sál bude otevřen od 18.30 hodin.
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Skauti a skautky Šenov informují

Tábor AGENTŮ 2019

O letních prázdninách přijelo téměř 30 AGENTŮ
na stanový tábor do Zbyslavic nedaleko Ostravy. Na
dva týdny se z nich stali slavní Hoši od Bobří řeky
a stejně jako ve známé knížce Jaroslava Foglara se i
vlčata snažila ulovit co nejvíce bobříků. Nebyl to lehký úkol, ale kluci se z velké části překonali a alespoň
některé bobříky získali.
Kromě lovu bobříků se AGENTI museli postarat i
o chod tábora, zpracování dřeva na topení a přípravu
jídla. Nejlepší družina pak mohla na konci tábora navštívit trampolínový svět a cukrárnu v Ostravě.
Závěrem bychom chtěli poděkovat všem rodičům
za celoroční podporu oddílu a zvláště pak tatínkům
za velikou pomoc při stavbě letošního tábora! Těšíme
se na společné zážitky v novém skautském roce.
Za 1. smečku vlčat AGENTI
Martin Václav Sukač – Rádio

4. oddíl na táboře

Tak jako každý rok jsme i letos s dětmi strávili
první tři týdny prázdnin na táboře na Čeladné. Tentokrát jsme se vydali do tajuplného světa čar a kouzel. V místní škole se děti naučily nejrůznější kouzla
a čáry, poznaly bájné tvory a dokonce létaly na košťatech. Pod vedením bradavických profesorů se stále
zlepšovaly ve své znalosti a dovednosti, které pak
zužitkovaly v boji proti temným silám tohoto světa.
Naštěstí vše dobře dopadlo a kouzelnický svět byl
zachráněn.
Tři týdny nám utekly jako voda a my se museli
vrátit zpátky do mudlovského světa.
Za 4. oddíl Markéta Sulková – Kety

Elmano uvízlo ve hře

Letos na nás čekala na táboře hra Jumanji. Ta
nás všechny přenesla na bájný ostrov Atlantida.
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Během tábora jsme musely zdolat pár pohrom jako
oheň, zemětřesení nebo tmu. Také jsme bojovaly o
jídlo. Ve hře jsme potkaly ztraceného Jóžu, který hru
začal hrát před několika lety a zůstal v ní uvízlý. Ke
konci tábora jsme zjistily, že se ostrov potápí. Začaly
jsme tedy sestavovat lodě, abychom se neutopily. Hru
jsme nakonec vyhrály a k tomu jsme zachránily ztraceného Jóžu.
Tábor jsme si nadmíru užily a těšíme se na další.
Za 2. oddíl Elmano Ludmila Křížová – Bambul

Informace o přijímání nových členů

Oznamujeme, že AGENTI mezi sebe rádi přijmou
nové členy – chlapce od 6 let. Schůzky máme každý
čtvrtek od 16.00 do 17.30 hod. na škrbeňské louce.
Sraz vždy u odbočky z mostů k rybníku O. Urbance.
Výpravu máme každý měsíc a v létě vyrážíme na
stanový tábor. Chceš-li se k nám přidat, tak přijď na
schůzku. Začínáme 5. září!
2. oddíl ELMANO je určen pro všechny dívky od
5 do 15 let. Schůzky světlušek (dívky od předškolního
věku do 5. třídy) se konají každý pátek od 15.30 do
17.15 hodin. Schůzky skautek (dívky od 6. do 9. třídy) se konají každý pátek v čase od 17.30 do 19.20 ve
2. patře v prostorách Staré školy v Šenově či v jejím
okolí.
Rády tě mezi sebou přivítáme!
Kontakt: Tereza Drozdová – Kori (tel. 739 864
736, e-mail: drozdova.tereza@gmail.com)
4. skautský oddíl je vhodný pro děvčata i chlapce od 6 let. Schůzky probíhají každý pátek – pro
mladší (6 až 11 let) od 15.30 do 17 hodin; pro starší
(od 12 let) od 17.15 do 18.45 hod. ve Staré škole či
okolí.
Kontakt: Mgr. Radmila Sulková – Žába (tel.: 776
575 871, e-mail: radka.sulkova@seznam.cz)
11. oddíl ENTER je určen pro chlapce od 11 do
15 let. Schůzky se konají každý pátek v 17.30 hod. ve
Staré škole. Přijímáme hochy s předešlou skautskou
zkušeností, lze však udělit výjimku. Naším mottem je
„ENTER – skautská vstupenka do života“.
Kontakt: 11enter@skaut.cz
Vedoucí oddílu: Jiří Drozd (George), tel. 731
389 373

Život ve městě
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Život ve městě / Inzerce

Mezinárodní taneční škola Palas dance
Zveme pohybové a rytmické talenty na konkurz
do tanečního klubu mezinárodní reprezentace. Zápis
a konkurz proběhne ve středu 18. 9. v 18.00 hod.
v taneční škole. Konkurz je určen pro děti a mládež
od 13 let sólově a párově. Naučíte se disco, street,
show dance a latinskoamerické a standardní tance
včetně speciálních párových tanců. Hlaste se i v párech.
Taneční pro dospělé začátečníky i pokročilé začínají ve středu 23. října od 18.30 hod. v sále na Lapačce. Na programu je výuka standardních, latinskoamerických a lidových tanců, které využijete na plesech, zábavách a společenských akcích. Na speciální
Hawaii lekci se naučíte batchattu, salsu a merengue
a vyzkoušíte ruedo de casino. Taneční kurz je ukončen plesem taneční školy. Přihlášky uzavíráme do 20.
října 2019.
Mezinárodní gala koncert k 27. výročí taneční
školy bude ve čtvrtek 17. 10. od 18.00 hod. v sále na
Horakůvce. Místenky jsou v prodeji na Horakůvce a

v taneční škole již od srpna za 50 Kč. Vstupné je dobrovolné. V programu vystoupí členové Palas dance,
špičkový soubor lidového tance Serpanok, vítěz super
star Ukrajiny Nazar Savko se svým souborem Džerelo a vítěz talentmánie Ukrajiny na akordeon 13letý
Vladislav Gritsun. Nenechte si ujít tuto jedinečnou
kulturní produkci v Šenově. V rámci koncertní šňůry vystoupíme také pro postižené děti v Havířově,
domy seniorů v Ostravě a Havířově a základní školy
a střední školy. Šňůra mezinárodních koncertů bude
ukončena v polském městě Namyslow. Na koncerty
byla jako vždy pozvána také ZŠ Šenov. Těšíme se
na vaši účast a podporu. Děkujeme našim partnerům – městu Ostrava, tiskárně Harok, restauracím
Šenovská Bašta a Lapačka, penzionu U krtečka, bezpečnostní a právní akademii a firmě Alcom.
A v prosinci se můžete již těšit na taneční Silvestr.
Těšíme se na vás na našich akcích.
Josef Macura, předseda Palas dance
www.Tspalas.com, tel.: 702 914 717, Fb: Palas dance

Charita Ostrava informuje
Kurz pro hospicové dobrovolníky
Charita Ostrava hledá dobrovolníky do Hospice sv. Lukáše.
Smyslem práce hospicového dobrovolníka je poskytování pomoci
lidem v závěru života, doprovázení nemocného a umírajícího člověka. Dobrovolník může nemocnému člověku nabídnout aktivity
vhodné pro společně trávený čas např. povídání, čtení, hru, doprovod na vycházku apod.
Dobrovolníky odborně připravujeme, rozsah školení je 35 hodin
teorie, 20 hodin praxe a 3 hodiny supervize. Po dokončení kurzu
obdrží účastník certifikát o jeho absolvování.
Pokud byste měli zájem se k nám připojit, kurz pro hospicové
dobrovolníky začíná ve středu 4. 10. 2019 od 16 hod.
Kontakt: Charita Ostrava, Dobrovolnické hospicové centrum,
Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice (budova Hospice sv. Lukáše), Mgr. Beata Sikorova, tel.: 599 508 505, 731 625 768, e-mail:
hospicove.centrum@ostrava.charita.cz, web: www.ostrava.charita.
cz
Web: https://ostrava.caritas.cz/akce/kurz-pro-hospicove-dobrovolniky-4-10-2019/
Jak pečovat o nemocného v domácím prostředí a půjčovna pomůcek
Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny
nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte,
jak zvládnout péči o člověka se sníženou pohyblivostí a získáte
související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní
hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou
také praktické ukázky. Jsou připraveny informace o možnostech
získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které mohou být nápomocné při naplňování potřeb nemocného člověka. Kompenzační pomůcky je možné zapůjčit v charitní
Půjčovně kompenzačních pomůcek, katalog pomůcek a další
informace můžete nalézt na webu Charity Ostrava: http://ostrava.
charita.cz/seniori/pujcovna-kompenzacnich-pomucek/
Kurz probíhá vždy jednou měsíčně, nejbližší termín je 19. 9.
2019, 14.00 až 17.00 hod. v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Na školení se, prosím, přihlaste
předem u Bc. Anny Štefkové, tel. 599 508 533, mobil: 731 534 002
nebo e-mailem: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz. Těšíme se
na vaši účast!
Vernisáž v charitní galerii G
Vernisáž s názvem Malování je naše radost autorek Ivy Matějáskové, Věry Křížové a Marie Gavlovské se 10. 9. 2019 od 17
hod. uskuteční v charitní galerii G v Charitním středisku Gabriel
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– komunitním centrum pro seniory v Ostravě-Zábřehu. Výstava
bude přístupná veřejnosti každý všední den 8 – 16 hod. do 12. 11.
2019. Srdečně zveme.
web:
https://ostrava.caritas.cz/akce/malovani-je-nase-radost-vernisaz-10-9-2019/
Samaritan Open Ostrava 2019
Samaritan Open Ostrava 2019 je turnaj v malé kopané pro
týmy složené z uživatelů a zaměstnanců azylových domů pro muže
bez domova. Přijďte podpořit jejich sportovní výkony 25. 9. 2019
od 9 hod. v areálu Areál Don Bosco, Vítkovická 28, Ostrava. Vstup
zdarma.
web:
https://ostrava.caritas.cz/akce/samaritan-open-ostrava-25-9-2019/
Charita Ostrava hledá lékaře a zdravotní sestry pro hospicové služby
Charita Ostrava nabízí pracovní uplatnění pro lékaře – specialistu paliativní medicíny a zdravotní sestry v lůžkovém Hospici sv. Lukáše a mobilním hospici sv. Kryštofa. Předpokládaný
termín nástupu: ihned nebo dle dohody. Podrobnější informace na
webu http://ostrava.charita.cz/volna-mista/.

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

Inzerce

INZERCE

Koupíme dům, parcelu. Možno i zadlužený. Tel./
SMS 608 370 379.
Angličtina – výuka dospělých, doučování žáků ZŠ.
Příprava ústní i písemné maturity. JČ, M – doučování k přijímacím zkouškám na SŠ. Mgr. I. Částečková,
tel.: 736 150 119.
Hledám spolehlivou paní na úklid komerčních
prostor v objektu zdravotního střediska Šenov. Tel.:
606 666 525.

DODÁVKA + ŘIDIČ 10 Kč/km

Převozy + odvozy. Drobné stěhování. Dovozy nábytku
z obchodů. Odvozy do sběrného dvora.
Tel.: 602 604 409.

NEJDOSTUPNĚJŠÍ
ORTOPEDICKÉ SLUŽBY V KRAJI
Můžete nás navštívit v ambulancích na Slezské Ostravě,
v Bohumíně a v Ostravě-Porubě.

www.ortocentrumslezska.cz
www.ortocentrumbohumin.cz
www.ortocentrumov.cz
Objednávky na tel. +420 735 743 823

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

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
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