Uvnitø najdete u

MìÚ informuje

Kultura

kolství

ivot ve mìstì

Sport

Listování enovskými kronikami minulého století

Snad k nám mìsíc bøezen bude laskavý a pøinese
do naich krajù opravdové jaro. Nabìhlá poupata staøièkého døínu se chystají rozkvést, a to je známka
toho, e se pøíroda poznenáhla probouzí ze zimního
spánku. Pojïte si spolu s námi najít chvíli ke krátkému návratu do starých èasù. Tentokráte spoleènì zalistujeme v soukromé kronice pana Vladislava Koláøe, kterou nazval ivot jako koníèek aneb kadý si
jej musí proít sám.
Pan Vladislav Koláø se narodil 17. prosince roku 1927
v enovì na Podlesí, kde také proil podstatnou èást svého
ivota. Ve svých vzpomínkách píe: Vyrùstal jsem v prostøedí nejen mých rodièù, ale i u prarodièù Pierunkových. Moje
dìtství bylo nepøetritì s bratry Pepou a Emilem, ale
i sourozenci Prymusovými  Pepíkem a Jarkem, sourozenci

Vavreèkovými Josefkem a Frantikem, Jarkem Kaòou, Toníkem Michálkem, nechybìly i dìvèata
Maøka Slívová,
Inka Vavreèková,
Jarka Kobìrská.
Co jsme jako
dìti spoleènì proívali? Inu, jako
na dìdinì to byly
rùzné hry, tøeba
na èetníky a na
zlodìje ukrývaje
se ve stodolách,
tzv. chodí peek
okolo a utíkej, na
schovávanou zase
v tìch stodolách i za nimi, nejèastìji to byla vybíjená, nechybìly i prvky tenisu, koíkové a fotbalu ovem s hadrákem,
opravdový míè jsme mìli a hodnì pozdìji.
Musím vak
ètenáøùm tìchto øádkù pøipomenout, e tyto hry a skotaèení
se mohly odehrávat jen v dobách, kdy jsme nemuseli pomáhat v domácnosti a na zahradì èi na poli pøi vech pracích
od 12 let u i kosení jetele èi obilovin kosou, srpem trávu
pro králíky. V domácnosti to bylo krábání brambor, umývání nádobí, donáka uhlí a døeva ke sporáku, øezání polen
a típání, úklid králièích kotcù, uklízení chlívkù koz i prasat.  Je také nesmírnì pouèné èíst takováto vzpomínání
proto, e kdy malý Vladislav touil pøíkladnì po lyích, tak
s kamarádem vozili na vozíku z Petøvaldu do enova malinovky a sodovky pro místního obchodníka, aby si tak na
lye sami vydìlali. A proto, e to bylo v dobì II. svìtové
války, tak jetì museli hlídat a lye zahrabávat do snìhu,
aby jim je nìmeètí èetníci nezabavili ve prospìch nìmecké
armády válèící v ruské zimì.

Nesmírnì zajímavé jsou také vzpomínky na prarodièe: Mùj dìdeèek Frantiek Koláø se narodil roku
1866 a zemøel v roce 1924.
Z vyprávìní mých
rodièù vím, e dìdeèek pracoval jako dìlník koksovny
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Mìstský úøad informuje

Mìstská policie
hlásí
ZÁSAHY  INFORMACE
ZPRAVODAJSTVÍ

Pøímé tel. èíslo:
604 128 113
PÈR Vratimov:
604 127 288
Tísòová linka:
156
E-mail:
mpolicie@mesto-senov.cz
Http:
www.mesto-senov.cz
1. 2.  Nìkolik sudù
odcizil ze zahrady v èásti
Lapaèka neznámý pachatel. Pøestoe se jednalo o
vìtí náklad, nebyl zlodìj
pøi svém poèínání spatøen. kodu na majetku
vyèíslil majitel na asi tisíc korun.
2. 2.  patnou cestu
pro odboèení ve smìru na
Havíøov zvolil øidiè Octavie, který následnì se
svým vozidlem uvízl v
nesjízdném terénu. Nakonec museli zasahovat
hasièi a s pomocí navijáku vozidlo vyprostit.
8. 2.  Umøít se
chtìlo mui z Havíøova.
Pro svùj úmysl si vybral
oblast krbnì u bývalého
JZD. S notnou dávkou alkoholu v krvi byl pøevezen na záchytku, kde ho
snad po vystøízlivìní
hloupé mylenky pøely.
11. 2. Model letadla,
který uvízl na stromì,
museli vyprostit hasièi.
Hrozil toti pád zaøízení
s moností zranìní procházejících osob.
19. 2.  Spoustou
energie nejspí oplývali
neznámí výtrnici po noèním tahu, a tak si to na férovku jetì rozdali s odpadními nádobami na Lapaèce.
S pocitem vítìzství se jim
jistì dobøe usínalo.
25. 2.  Neodpustitelné jednání milovníka
psù zaznamenali stráníci v lese v èásti Podlesí.
Neznámý výteèník tam v
houtí uvázal psa, které-

ho by bez pomoci èekal
nehezký konec. Natìstí
ho tam nael procházející
mu, jen na celou vìc
upozornil stráníky.
Mìstská policie má
zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného pro-

støedí pro kadého obyvatele mìsta a na tom,
aby ádný pachatel pøestupku nebo trestného
èinu nezùstal bez postihu.
Pokud máte nìjaký
dotaz, postøeh, kritiku,

stínost atd., mùete ji
zaslat písemnì na adresu: Mìstská policie enov, Radnièní námìstí
300, 739 34 enov
nebo na e-mail:
mpolicie@mesto-senov.cz

Ing. R. Kulhánek, vel. MìP

Z èinnosti samosprávy

54. schùze rady mìsta dne 30. 1. 2017 mimo jiné:
 schválila rozpoètové opatøení è. 68/2016 dle pøedloeného návrhu
55. schùze rady mìsta dne 10. 2. 2017
 odloila rozhodnutí o uzavøení dohody o pøedání díla, vyøeení nárokù z vad díla
a prodlení zhotovitele mezi objednatelem mìstem enov a zhotovitelem BYSTROÒ Group
a.s., a to do doby odstranìní vech vad a nedodìlkù bránících øádnému uívání díla
a doloení vech dokladù a náleitostí
56. schùze rady mìsta dne 14. 2. 2017 mimo jiné:
 vzala na vìdomí zápisy z jednání komisí rady mìsta
 schválila dodatek è. 9 Smlouvy o závazku veøejné sluby ve veøejné linkové dopravì
mezi mìstem enov a ÈSAD Frýdek-Místek a.s.
 schválila rozpoètová opatøení è. 3, 7/2017 dle pøedloeného návrhu
 schválila odprodej neupotøebitelného majetku  pøívìsu nákladního traktorového sklápìèkového, uívaného p.o. MìPOS, nejvyí nabídce dle výsledku z protokolu otevírání
obálek ze dne 9. 2. 2017
 schválila likvidaci majetku mìsta dle návrhu likvidaèní komise ze dne 1. 2. 2017
 schválila umístìní staveb a zøízení vìcných bøemen na pozemcích mìsta
 rozhodla o uzavøení dohody o pøedání díla, vyøeení nárokù z vad díla a prodlení
zhotovitele mezi objednatelem mìstem enov a zhotovitelem BYSTROÒ Group a.s. za úèasti
Z enov, vèetnì smlouvy o úschovì
 rozhodla ponechat prostory po Èeské spoøitelnì v budovì Radnice pro dalí vyuití
mìsta
tajem.

Máte zájem o pejska?

Tito uvedení psi byli odchyceni
v enovì. Mùete si je prohlédnout
v útulku u p. Ondraèky v Sedlitích 
tel.: 737 116 684 a pokud se rozhodnete pejska si osvojit, budete osvobozeni
od poplatkù, navíc mìsto enov nabízí
jednorázovou finanèní odmìnu pro ty,
kdo si pøevezmou pejska odchyceného

2  ENOVSKÝ OBÌNÍK 3/2017

1
Køíenec
labradora

na katastru enova do domácí péèe.
Není nám v psím útulku patnì,
máme zde i své kamarády, ale doma je
doma!!!
Pomozte pejskùm nalezeným nebo
odchyceným v enovì najít nový domov.
Starosta mìsta

2
Nìmecký
ovèák

MìÚ informuje

Na stránkách mìsta a v minulém obìníku byl zveøejnìn dotazník týkající se sociální oblasti.
Monost vyjádøit se k aktuálním
problémùm mìsta vyuilo 128 spoluobèanù, i kdy ne vichni odpovìdìli na 3 otázky.
První otázka se týkala vyuití
prostor po spoøitelnì: 37 respondentù preferovalo ponechat prostory pro vyuití mìstského úøadu, 35
preferovalo rozíøení zdravotnických slueb, 29 by uvítalo monost
obèerstvení v centru a 27 z vás navrhlo jiné vyuití, napø. zpìt spoøitelnu, dìtský koutek, klubovnu pro
seniory, výstavní síò, úschovnu
kol, papírnictví, trafiku, infocentrum, výdejní místo e-shopu, drogerii, prodejnu ovoce, obuv, galanterii, apod.
Rada mìsta obdrela 3 konkrétní ádosti na pronájem prostor.
První zájemce nabízel budoucí rozíøení zdravotnických slueb v horizontu jednoho roku, dalí dva zájemci nabízeli obèerstvení. Rada
rozhodla ponechat prostory zatím
pro potøebu mìsta. Se zájemcem o
rozíøení zdravotnických slueb
bude dále jednáno. Pokusù o nabídku zøízení obèerstvení v centru
mìsta bylo ji nìkolik, ale poskytovatelé slueb ztroskotali na malém
zájmu kupujících.

Výsledky dotazníku

Vìtina odpovídajících (69) by vyuila zaøízení pro seniory, pokud by
bylo pøímo v enovì, 14 bylo
ochotno vyuít zaøízení i mimo enov, 35 respondentù by peèovalo o
starí a nemocné ve své domácnosti. V souèasné dobì probíhá jednání se spoleèností, která se zabývá
výstavbou zaøízení a následnou
péèi o seniory.
Poslední otázka se týkala názorù na pronájem vstupních startovacích malometráních bytù. 60

respondentù by pronájem takových bytù uvítalo, stejný poèet respondentù bylo proti. Respondenti
nejvíce pøipomínkovali zpùsob pøidìlování bytù a následné obsazování tìchto bytù nepøizpùsobivými
obèany.
Dìkuji vem, kteøí se v anketì
vyjádøili k aktuálním potøebám
mìsta. Vae odpovìdi a názory
jsou cenným zdrojem inspirací pro
dalí rozvoj mìsta.
Ing. Jan Blaek, starosta

kola  koneènì se stìhujeme!

V únoru byly dokonèeny stavební práce spojené s pøístavbou a
nástavbou základní koly. V souèasné dobì jsou vekeré prostory
vybavovány nábytkem a techniChodby  vestavìné skøínì

Druhá otázka se týkala zjitìní
zájmu o poskytování slueb pro seniory a zdravotnì hendikepované.

kou. Vichni se tìí, a budou moci
naplno vyuívat nové i rekonstruované prostory.
Projektant spoèítal náklady
stavby na 33 milionù korun. Stavební firma realizovala práce
za 22,4 mil. Kè,
vybavení interiéru èinilo 1,9
mil. Kè. Mìsto
získalo na akci
dotaci ve výi
14,8
milionù.
Zbývající
èást
byla financována z rozpoètu
mìsta a z úvìru.
I kdy se
stavební práce
(pokraèování na str. 4)
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Karolína v Ostravì (dnes zruena), kam dennì docházel pìky ze enova na 12hodinové smìny, bez
nároku na dovolenou, zdravotní péèi a sociální výhody a k tomu jetì za nízký plat.
Z vyprávìní mého
otce vím, e byl stoupencem sociálnì demokratického
hnutí, èlenem Èeskoslovenské sociálnì demokratické
strany Rakouska, angaoval se v revoluèním hnutí
ostravských huaøù, dokonce byl i vìznìn.
Dnení
mladí to skoro chápou jako vyprávìní pohádky. Jak
si dnes lze pøedstavit nedostateèné ivotní prostøedí,
nedostatek pracovních pøíleitostí, nízké mzdy, útisk
èeské národnosti za Rakousko-Uherska, odøíkání
svých potøeb pøi splácení dluhù na stavbu domu,
kdy se vudy muselo pìky  do Ostravy, Orlové

i Èeského Tìína, a to naboso, protoe boty byly drahé a jetì na nì nebylo. 
Pan Vladislav Koláø byl vojákem z povolání a mj.
také dritelem nìkolika medailí  viz. obrázky. Z jeho
povídání jsem vybrala pouhý zlomek, ale dobøe si pamatuji, jak mi vyprávìl, e k sepsání jeho vzpomínek
ho pøemluvil jeho milovaný vnuk Marek, který tak
trochu kráèí v jeho vojenských stopách.
Pokud si vzpomínky pana Koláøe chcete pøeèíst,
mùete si je vypùjèit v naí knihovnì. Pøeji vám, milí
ètenáøi, a na nae pøítí povídání svítí u opravdové
jarní sluníèko.
Simona Slavíková
ENOVSKÝ OBÌNÍK 3/2017  3

ivot ve mìstì

(pokraèování na ze str. 3)

kola  koneènì se stìhujeme!

èasovì natáhly, výsledek stojí urèitì za to. áci i uèitelé získali nové prostory, které by svou kapacitou
mìly vyhovovat dalích minimálnì 10 let.
Vzhledem k trendu sniování poètu dìtí ve tøídách
byl tento krok nanejvý aktuální. Omlouváme se uèitelùm, rodièùm i dìtem za komplikace zpùsobené
realizací stavby.
Dìkujeme za pochopení. Ing. Jan Blaek, starosta

Pohled od høitì

Uèebna biologie
Pohled jiní

Tøída po rekonstrukci
Odpoèívárna

Sociální zaøízení  chlapci
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Nová kotelna

MìÚ informuje
Dìkujeme vem pøíbuzným, pøátelùm, známým, zástupcùm
mìsta enov a sousedùm, kteøí se pøili rozlouèit s panem

Otakarem Wünsche
V mìsíci bøeznu 2017 oslaví významná
ivotní jubilea tito enovtí obèané
B A U E R O VÁ V I E R A
B L A  K O VÁ V Ì R A
B Ø E N K O VÁ J A R M I L A
C Y G O Ò O VÁ D R A H O S L AVA
GODLA MARIÁN
G Ø I B E K M I R O S L AV
K A U B O VÁ A L E N A
K Á Ò O VÁ A N N A
K Á Ò O VÁ V Ì R A
KLOKNER JOZEF
KOÈÍ JIØÍ
K O L Á Ø O VÁ O L G A
K O L K O VÁ M A R I E
K O Z E L M I R O S L AV
K O  U  N Í K O VÁ D A N I E L A
K R E S T O VÁ B O  E N A
KØÍSTEK ALOIS
K U C H A Ø O VÁ M A R I E
L A T O C H O VÁ V Ì R A
M R VA V L A D I M Í R
N I T K O VÁ D Á  A
O P R C H A L S K Á P AV L A
O R  U L Í K O VÁ J I Ø I N A
P Ì T VA L S K Ý R U D O L F
P I E C Z K O VÁ  T Ì PÁ N K A
P Í  O VÁ J A R M I L A
R E H O V I È O VÁ M I R O S L AVA
SKUPNÍK JAROMÍR
S L Á D E È K O VÁ I R E N A
S T R AT I L Í K P E T R
SUMÍK ANTONÍN
 E B E S T O V Á J A R O S L AV A
 K U TA L A D I S L AV
T O M A N J A R O S L AV
T VA R D K O VÁ M A R TA
U B Í K O VÁ L I B U  E
V A L K O VÁ D A G M A R
WIEWIÓRKA JOSEF
W O Z N I C O VÁ A N N A
Z A J Í C O VÁ L E N K A

K Vaemu významnému ivotnímu jubileu
Vám pøejeme hodnì zdraví, tìstí a spokojenosti.
Poznámka k naí rubrice: Vechny oslavence v této spoleèenské rubrice
zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, e si
nìkterý jubilant nepøeje být v Obìníku uveden. To samozøejmì
respektujeme  poadavek na nezveøejnìní jména je vak nutno uplatnit
u redakèní rady (tel. 596 805 930) nebo na ohlaovnì (tel. 596 805 938,
596 805 941) nejpozdìji do 25. dne daného mìsíce, kdy dochází
k uzávìrce Obìníku. (SO / T. Klimasová)

Dìkujeme za projevenou soustrast a kvìtinové dary.
Zarmoucená rodina
Dne 14. bøezna 2017 vzpomeneme
10. výroèí úmrtí paní

Heleny Gavelèíkové
S láskou vzpomínají
dcera Magda, syn Jeník s rodinou,
vnuèka Táòa s pøítelem Lubomírem a rodinou
Dne 27. bøezna 2017 vzpomeneme
20. výroèí úmrtí paní

Ludmily Bystroòové
ze enova

S láskou a úctou vzpomínají
syn a dcery s rodinami.
Dìkujeme vem, kteøí s námi vzpomenou.

Dìkuji vem pøátelùm a známým
za projevenou soustrast, kvìtinové dary
a doprovod na poslední cestì mého manela

Ivana Skøípka
manelka Janka Skøípková
Dìkujeme vem pøátelùm, sousedùm, známým, hasièùm
a mìstu enov za projevení soustrasti a kvìtinové dary
pøi posledním rozlouèení s naím milovaným synem

Lukáem Lebdukou
Za zarmoucenou rodinu
Zita a Jiøí Markovi

Dìkujeme vem pøíbuzným, pøátelùm, sousedùm
a známým za projevenou soustrast a kvìtinové dary
k úmrtí pana

Vladimíra Èarneckého
Zarmoucená rodina

Spoleèenská rubrika pro vás

Do ní mùete pøináet 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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MìÚ informuje

Základní a mateøské koly Regionu Slezská brána
získají pøes deset milionù korun
V loòském èervnu vyhlásilo Ministerstvo kolství,
mládee a tìlovýchovy výzvu k podávání projektù formou zjednodueného vykazování, která umoòuje mateøským a základním kolám vybrat si z celé kály
tzv. ablon a získané peníze
investovat do zlepení personální situace, vzdìlání pedagogù èi extrakurikulárních aktivit dìtí a ákù.
V MAS Slezská brána stejnì jako ve vìtinì dalích místních akèních skupin vznikla soubìnì na popud ministerstva pozice manaera animace kol
a kolských zaøízení. Cílem je pomoci kolám s administrací projektu, a provést je celým procesem podá-

Zemìpisná olympiáda

Dovedli byste naplánovat cestu napøíè Atlantským
oceánem? Víte, co je to Krafla? Umíte se dobøe orientovat
v atlase? Pokud ano, tak byste se mohli zaøadit mezi
úspìné øeitele zemìpisné olympiády.

Uèitelé si pro áky pøipravili mnoho zapeklitých otázek
a úkolù ve tøech soutìních kategoriích. Soutìící je øeili
s atlasem, bez atlasu a na závìr mìli jetì praktický úkol.
kolní kolo této soutìe probìhlo ve støedu 26. ledna 2017
a vítìzové jednotlivých kategorií postoupili do okresního
kola, které se uskuteènilo 21. února v Ostravì.
Výsledky kolního kola
kategorie A
6. tøídy
1. Gejdo Ondøej
6.A
2. Sládková Marie 6.B
3. Knebel Jakub
6.A

kategorie B
1. Herman Vojtìch
2. Kovácz Dominik
3. Malík Jakub

vání ádosti, realizací projektu i podáváním zpráv
o plnìní projektu. Místní akèní skupina Slezská brána poskytuje tuto slubu mateøským a základním
kolám na svém území zcela zdarma.
Vech tøináct základních a mateøských kol ve
Slezské bránì vyuilo monosti poádat o dotaci, její
objem se lií podle poètu dìtí a ákù. Nae koly
a kolky obdrí od zhruba pùl milionu a po témìø
dva miliony korun na jeden subjekt, celkovì pak více
ne deset milionù korun. Nìkteré zaèaly s podporou
mìst a obcí RSB projekt realizovat ji od loòského
záøí, dalí se pøipojily zaèátkem letoního roku, posledních nìkolik kol a kolek zaène s realizací letos
v létì.
Mateøské koly vìtinou vyuily pøedevím monosti zamìstnat za získané peníze chùvu pro dvouleté dìti. Jejich cílem je vyjít vstøíc potøebám rodièù
a umonit pøijetí vìtího poètu tìchto dìtí. Rodièe
pøedkolních dìtí pak budou mít ve vìtinì kolek
monost úèastnit se pravidelných setkání s logopedy,
psychology a dalími odborníky na témata spojená
s pøechodem dìtí na základní kolu.
Na základních kolách bude probíhat intenzivní
vzdìlávání pedagogù v oblastech, jako je zvyování
ètenáøské a matematické gramotnosti ákù, výuka
cizích jazykù a inkluze. Jedná se o oblasti, ve kterých
dlouhodobì nae koly a jejich áci vykazují ve srovnání s jinými evropskými státy velké rezervy. Dále je
v rámci projektu èasto vyuíváno moností zøízení
pravidelného douèování a pøípravy na vyuèování pro
áky ohroené kolním neúspìchem a zakládají se
ètenáøské kluby a kluby zábavné logiky.
Délka projektù je jednotnì nastavena na dva roky,
v dobì jejich ukonèení Ministerstvo kolství, mládee
a tìlovýchovy ÈR poèítá s vyhláením následné výzvy
s pracovním názvem ablony II. I bìhem pøítích let
má Místní akèní skupina Slezská brána v plánu podporovat koly ve snaze pøipravovat a øídit si projekty
nadále vlastními silami.
Mgr. David Novák, øeditel MAS Slezská brána

7. tøídy
7.C
7.B
7.A

kategorie C
8. a 9. tøídy
1. Walach Vít
9.A
2. Gintner Jan
8.B
3. Galuková Jana 8.C
V okresním kole byli nai áci rovnì velmi úspìní.
V silné konkurenci ostravských kol a víceletých gymnázií
se umístili Vojtìch Herman a Vít Walach na 10. místì.
Nejmladí Ondøej Gajdo obsadil 2. místo, èím si vybojoval postup do krajského kola.
Podìkování patøí rovnì vyuèujícím, kteøí soutì zorganizovali, vyhodnotili a pøipravili áky do okresního kola.
Za organizaèní tým Mgr. Milue Valová
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Informace o bezplatném semináøi
Jak peèovat o nemocného v domácím prostøedí
Charita Ostrava v rámci aktivit
Charitní hospicové poradny a Mobilního hospice sv. Krytofa nabízí monost
bezplatné úèasti na semináøi Jak peèovat o nemocného èlovìka v domácím
prostøedí. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami se dozvíte, jak
zvládnout péèi o èlovìka se sníenou
pohyblivostí, a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti.
Získáte informace o tom, jak se nemocnému èlovìku podává strava, tekutiny
a léky, jak se provádí osobní hygiena èi
polohování, jako prevence vzniku pro-

Skautský ples

leenin. Probìhnou také praktické
ukázky.
Jsou pøipraveny informace o monostech získávání pøíspìvku na péèi
nebo vyuívání kompenzaèních pomùcek, které mohou být nápomocné pøi
naplòování potøeb nemocného èlovìka.
Kompenzaèní pomùcky je mono zapùjèit v charitní Pùjèovnì kompenzaèních
pomùcek; katalog pomùcek a dalí informace mùete nalézt na webu Charity Ostrava:
http://ostrava.charita.cz/seniori/
pujcovna-kompenzacnich-pomucek/

Kurz probíhá vdy jednou mìsíènì,
nejblií termín je 16. 3. a 13. 4. 2017
od 14.00 hod. v budovì Hospice sv. Lukáe, ul. Charvátská 785/8, OstravaVýkovice.
Na kolení se, prosím, pøihlaste
pøedem u Mgr. Markéty tìpánové, tel.
599 508 533, mobil: 731 534 002 nebo
e-mail:
cho.hospicova.poradna@charita.cz.
Tìíme se na vai úèast!
SO/úsek soc. péèe

Skauti a skautky enov informují

Stejnì jako pøedelých 7 let jsme i letos poøádali
tradièní skautský ples  tentokrát v duchu zimy. Bujaré plesání probìhlo v útulných prostorách restaurace Horakùvka za doprovodu brnìnské kapely Anotherway.
Úèastníci plesu si mohli zasoutìit v zábavném
programu nebo si odnést vzpomínkovou fotografii
z fotokoutku.
Nechybìla ani zajímavá plesová tombola. Vìøím,
e si úèastníci ples náleitì uili a my se tìíme, a se
pøítí rok setkáme na parketì právì s vámi!
Za skautské støedisko enov
Tereza Drozdová  Kori

2. oddíl oslavil Den sesterství

Jednoho zpoèátku sluneèného zimního dne, 24. 2.
2017, jsme se my, holky z Elmana, vydaly na krbeòskou louku, abychom spoleènì oslavily Den zamylení
(té Den sesterství).
Ptáte se, co to je za událost?
Inu, je to svátek pøátelství, který slavíme 22. 2. na
poèest narození zakladatele svìtového skautingu
a jeho eny.

Skauti spoleènì oslavují, pøemýlejí o sobì a pøipomínají si, e jsou bratry a sestrami po celém svìtì.
Ná oddíl si tento významný den pøipomenul malou procházkou, ale to nebylo vechno.
Zatímco svìtluky hrály na louce míèové hry,
skautky pøipravily výteèné polévky pro celý oddíl.
Kdy jsme poveèeøely v
pøírodních podmínkách, daly
jsme si výborný zákusek pøipravený jednou naí sestrou
a pomalu se vydaly zpìt ke
klubovnì. Aèkoliv nám chvílemi snìilo a byla zima,
myslím si, e se výlet povedl.
Za 2. oddíl ELMANO
Anna Marenèáková  Karot

Evidence obyvatel
NEJMLADÍ OBÈÁNCI MÌSTA
Amálie Humpolcová, Han Dehier,
Laura Bednáøová, Alexej Grulich, Martin
Sedláèek, Tomá Randák, Alexandr Kakara,
Ondøej Pilch
K narození dìátka srdeènì blahopøejeme.

ROZLOUÈILI JSME SE
Milada Matochová, Otakar Wünsche,
Nadìda Lapiová, Jaroslav Øíman,
Alena Strakoová, Ivan Skøípek, Ján Vrábe¾,
Luká Lebduka, Rudolf Kovalèík,
Vladimír Èarnecký
Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou
Klimasová/SO
upøímnou soustrast.
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Komunální odpad 2017

Samostatnì pøistavované kontejnery
(VOK)

BØEZEN: 9. a 10.  Stará petøvaldská, krbeòská
(b.j.), Datyòská, Okruní x Na imce (mezi èp. 1182 a 72)
DUBEN: 6. a 7.  U Rybníkù, V Drustvu, Vráclavská, Topolová

Sbìrné místo komunálních odpadù

ul. Na Sedlácích
Otevírací doba od 6. února do 31. bøezna 2017
Po, St, Pá: 12.00  16.00 hod.; So: 9.00  12.00
hod.
Odbìr a uloení odpadù komunálních
 objemné odpady z domácností,
 elektro, baterie, monoèlánky,
 EEZ (kompletní spotøebièe a elektrotechnika
bez rozdílu velikosti),
 vyøazená kompaktní úsporná svítidla, záøivky,
výbojky,
 nebezpeèné sloky komunálních odpadù od obèanù (laboratorní chemikálie, vyøazené léky, barvy
a obaly zneèitìné od barev ),
 separovaný odpad (sklo, papír, plasty),
 odìvy, obuv a textil,
 døevo (palety, nábytek, døevìné obaly, bedny,
trámy, desky, prkna, døevotøíska  surová, laminovaná nebo dýhovaná).
Tekuté odpady: uloit vdy do uzavøených obalù,
pokud mono plastových lahví. U olejù a tukù z kuchyní není nutné odstranit z pøepálených tukù rozptýlené zbytky.
Nejsou pøijímány odpady vzniklé ze stavební
èinnosti  napø. cihly, drobný beton, omítka, kachlièky, zemina, kamení, keramické støení taky, asfaltová lepenka, izolaèní materiály, azbest, skelná vata,
umakart, sádrokarton, záchody, vany, umývadla, su
smíchaná s pøímìsemi plastu, papíru, døeva, skla ... a
pneumatiky.

Vyslouilé úsporné árovky
patøí do sbìrných nádob, aby nezamoøily ivotní
prostøedí
Pokud úsporné árovky skonèí v odpadu místo ve specializované sbìrné nádobì, pøedstavují ekologickou
hrozbu. Obsahují toti malé
mnoství toxické rtuti. Podle odhadu jí roènì skonèí na
skládkách desítky kilogramù.
Úsporky do koe
nepatøí
Kdy doslouí klasická
wolframová árovka, obvykle putuje do koe. V domácnostech vak wolframky
postupnì nahrazují úsporné

zdroje: zejména úsporné kompaktní èi lineární záøivky. Ty ale obsahují velmi malé mnoství toxické rtuti.
Vydrí svítit mnoho let a spotøebují a o 90 % ménì
elektøiny ne klasické árovky. Kdy ale doslouí, nesmìjí se vyhodit do koe, je potøeba odevzdat je
k odborné recyklaci, kterou zajiuje kolektivní systém EKOLAMP. EKOLAMP v rámci zpìtného odbìru
zdarma sbírá a recykluje nejen svìtelné zdroje, ale
i prùmyslová svítidla.
Pøi náhodném rozbití záøivky staèí místnost dobøe
vyvìtrat, støepy zamést a odvézt do sbìrného dvora.
Pøi ukládání vìtího mnoství úsporných svìtelných zdrojù na skládkách komunálního odpadu dochází k únikùm rtuti do ovzduí nebo do pùdy
a vody, vysvìtluje Matìj Man z organizace Arnika.
Vyí koncentrace rtuti mohou zneèistit pùdu i vodu,
v ní se rtu mùe transformovat do organické formy,
která je obzvlátì nebezpeèná pro nervovou soustavu.
Kam s nefunkèními úspornými záøivkami
Vyslouilé záøivky je tøeba odnést do sbìrného
dvora, nejblií prodejny elektra èi do takzvaných
malých sbìrných nádob, které se nacházejí v obchodních centrech, na úøadech a v øadì firem. EKOLAMP
v souèasnosti provozuje pøes 4400 sbìrných míst.
Více informací o rozmístìní sbìrných nádob
a správné likvidaci úsporných árovek se dozvíte na
www.ekolamp.cz.
Mìsto enov má malou sbìrnou nádobu, umístìnou v pøízemí budovy Radnice. Sbìrné místo, které se
nachází na ul. Na Sedlácích, je otevøeno Po, St, Pá od
12.00 do 16.00 hod. a So od 9.00 do 12.00 hod.

Upozornìní pro rodièe
pøedkolních dìtí

Upozoròujeme obèany enova, e dle kolského zákona è. 561/2004 Sb., § 34, je od kolního
roku 2017/2018 vzdìlávání dìtí pøedkolního
vìku (tj. vzdìlávání dìtí rok pøed zahájením kolní docházky) POVINNÉ. Povinnost pøedkolního
vzdìlávání mají také dìti s odloenou kolní docházkou. Výjimku tvoøí pouze dìti s hlubokým
mentálním postiením.
Zákonní zástupci dítìte mají povinnost dostavit se k zápisu ve spádové M (pro obèany mìsta
enov  M enov). Nedostavením se k zápisu se
ze zákona vystavuje rodiè pokutì do výe 5 000
Kè.
K zápisu pro kolní rok 2017/18 se povinnì
dostaví dìti, které dosáhnou vìku pìti let nejpozdìji do 31. 8. 2017. Dìti, které ji M enov navtìvují, znovu k zápisu nejdou. O termínu zápisu budete vèas informováni.
M. Michálková, øeditelka
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Kontrola kotlù, aneb jak nenaletìt podvodníkùm
Vzhledem k nové povinnosti
plynoucí ze zákona o ochranì
ovzduí, týkající se majitelù vìtiny kotlù na tuhá paliva, apelujeme
pøedevím na osoby seniorského
vìku, aby vdy dùkladnì zváili,
koho vpustí do svého obydlí.
Tento zákon pøinesl povinnost
majitelùm nìkterých kotlù provést
do konce roku 2016 takzvanou revizi (kontrolu technického stavu a
provozu). Potvrzení o revizi si toti
od zaèátku letoního roku mùe
vyádat úøad vaí obce s rozíøenou pùsobností.
Vznikne-li dùvodné podezøení,
e provozovatel kotle poruil nìkterou z povinností, obecní úøad
obce s rozíøenou pùsobností provozovatele na tuto skuteènost písemnì upozorní. Pokud opakovanì
vznikne dùvodné podezøení, e
tento provozovatel nadále nebo
opìtovnì poruuje nìkterou z po-

Dovolte mi, abych v krátkosti
informovala o èinnosti Základní
kynologické organizace v enovì.
V loòském roce jsme uspoøádali, jako ji tradiènì, závody ve výkonu psù enovský pohár 
CACT. Závod se konal za extrémnì teplého poèasí, bylo okolo 35
stupòù Celsia. Tento závod byl velkou zkoukou jak pro pejsky, psovody, tak i pro poøadatele a návtìvníky. Tímto bych chtìla podìkovat také Mìstskému úøadu v enovì za velkou podporu pøi konání
tohoto závodu. V letoním roce budeme poøádat tento závod dne 23.
9. 2017.
Velkou oblibu u veøejnosti má
výstava psù enovská tlapka 
Voøíkiáda, které se zúèastòují
NEpapírová rùzná plemena vech
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vinností, je kontrolující oprávnìn
vstoupit do jeho obydlí za úèelem
kontroly. Vlastník nebo uivatel
tìchto prostor je povinen umonit
kontrolujícímu pøístup ke kotli,
jeho pøísluenství a pouívaným
palivùm.
Upozoròujeme, e povìøení zamìstnanci obecních úøadù obcí s rozíøenou
pùsobností se pøi výkonu kontrolní
èinnosti musí prokázat prùkazem vydaným pøísluným kontrolním orgánem. V pøípadì, e takto neuèiní,
neváhejte a kontaktujte pøísluný
úøad, kde si tuto osobu mùete snadno
provìøit.
Jak bylo ji øeèeno, ve valné
vìtinì pøípadù vás samotný úøad
v první øadì písemnì upozorní a
a poté pøistoupí ke kontrole kotle
u vás doma. Nenechte se tedy napálit podvodníky, kteøí se prostøednictvím nejrùznìjích záminek
snaí vloudit do vaeho obydlí.

ZKO enov

kategorií  voøíci. Pro velký ohlas
se bude výstava konat i tento rok,
a to 29. 4. 2017.
Dalím velkým úspìchem naich èlenù bylo mistrovství Èeské
republiky stopaøù, které se konalo
v Èeských Budìjovicích. Za nai
kynologickou organizaci ZKO enov startoval Jiøí BASISTA se svojí
fenou
nìmeckého
ovèáka
ABROU. Velkou podporou mu bylo
i to, e jeli fandit ostatní èlenové
kynologické organizace v èele s
pøedsedou Otakarem Spratkem,
Zbyòkem Kuchaøem, Liborem
Martínkem a Martinem Kaloèem.
V silné konkurenci se Jirka Basista umístil na krásném 12. místì s
body 90 a 95 (maximum je 100
bodù). Tímto mu velice gratulujeme a vìøíme, e na dalí úspìchy

Pro pøípad neoèekávané návtìvy je dobré:
 Poøídit si panoramatické kukátko, které vám umoní zjistit,
kdo je za dveømi
 Zajistit dveøe bezpeènostním
øetízkem
 Vdy si vyádat a ovìøit prùkaz, kterým se kontroloøi prokazují
 V pøípadì podezøení ihned
volat linku 158
Dalí rady, jak pøedejít tomu,
abyste se nestali obìtí trestného
èinu, vám poskytne napøíklad kniha vydaná Krajským øeditelstvím
policie Moravskoslezského kraje s
názvem Èerná kronika aneb ze
soudních síní, která v jednotlivých pøíbìzích, vycházejících z reálných pøípadù, osvìtluje zásady
bezpeèného chování.
por. Mgr. Lenka Sikorová 
komisaø Policie ÈR

nebudeme v pøítí sezónì dlouho
èekat. Bìhem roku se nai èlenové
se svými pejsky zúèastòují rùzných besed, pøedvádìèek apod.
Tyto akce jsou také pro koly, pro
dìti s tìlesným postiením nejen v
enovì, ale i v blízkém okolí.
Pro nae spoluobèany poøádáme 2x roènì vdy na jaøe a na podzim základní kurzy výchovy a poslunosti psù. V tìchto kurzech se
uèí pøedevím majitelé psù, jak se
správnì o pejska starat a jak pejska vychovávat.
Informace o vekerých akcích
konaných enovskou kynologickou
organizací najdete na naich webových
stránkách:
http://zkosenov.webnode.cz/.
Za Základní kynologickou organizaci
enov Jindøika Ondrouková  jednatel

ivot ve mìstì

SK ENOV (SK)  KOPANÁ INFORMUJE
ROZPIS ZÁPASÙ SK ENOV NA JAØE 2017 SOUTÌNÍHO ØOÈNÍKU 2016/2017
KRAJSKÝ PØEBOR MS KFS  MUI
DATUM
ZAÈÁTEK KOLO
BØEZEN 2017
SO
18.3.17
15:00
17
NE
26.3.17
15:00
18
DUBEN 2017
SO
01.4.17
15:30
19
SO
08.4.17
15:30
20
NE
16.4.17
16:00
21
SO
22.4.17
16:00
22
SO
29.4.17
16:30
23
KVÌTEN 2017
SO
06.5.17
16:30
24
NE
14.5.17
16:30
25
SO
20.5.17
17:00
26
NE
28.5.17
17:00
14:45 BUS 27
ÈERVEN 2017
SO
03.6.17
17:00
28
SO
10.6.17
17:00
15:00 BUS 29
SO
17.6.17
17:00
30

DOMÁCÍ



HOSTÉ

SK ENOV
FC BÍLOVEC




SL. ORLOVÁ
SK ENOV

DÌTMAROVICE
SK ENOV
BOHUMÍN
SK ENOV
ÈES. TÌÍN







SK ENOV
FRENTÁT
SK ENOV
KRNOV
SK ENOV

SK ENOV
POLANKA
SK ENOV





HEØMANICE
SK ENOV
BØIDLIÈNÁ

KOBEØICE



SK ENOV

SK ENOV



ÈELADNÁ

VENDRYNÌ
SK ENOV




SK ENOV
SO BRUNTÁL



HOSTÉ






KRÁSNÉ POLE
SK ENOV
MICHÁLKOVICE
SK ENOV






SK ENOV
SK ENOV
SL. RYCHVALD
S. HRABOVÁ





SK ENOV
SK ENOV
VELKÁ POLOM



HOSTÉ







SK ENOV
SK ENOV
SK ENOV
MARKVARTOVICE
SK ENOV





HEØMANICE
SK ENOV
SK ENOV

MÌSTSKÝ PØEBOR MìFS OSTRAVA  DOROST
DATUM
ZAÈÁTEK KOLO
DOMÁCÍ
DUBEN 2017
SO
08.4.17
13:00
20
SK ENOV
SO
15.4.17
13:00
21
S.VÁCLAVOVICE
SO
22.4.17
13:30
22
SK ENOV
SO
29.4.17
14:00
23
UNIE HLUBINA
KVÌTEN 2017
ST
03.5.17
16:30
14
DOLNÍ LHOTA
NE
14.5.17
14:00
25
O. LHOTKA
SO
20.5.17
14:30
26
SK ENOV
SO
27.5.17
14:30
15
SK ENOV
ÈERVEN 2017
SO
03.6.17
14:30
16
HRABÙVKA
SO
10.6.17
14:30
17
SLOV. OSTRAVA
SO
17.6.17
14:30
18
SK ENOV
MÌSTSKÁ SOUTÌ MìFS OSTRAVA U11  MLADÍ ÁCI 5+1
(ST. PØÍPRAVKA) sk. C
DATUM
ZAÈÁTEK KOLO
DOMÁCÍ
DUBEN 2017
PÁ
07.4.17
16:00
7
HEØMANICE
PO
10.4.17
16:00
5
MARKVARTOVICE
ÚT
11.4.17
16:30
11
SOKOL KOBLOV
ÈT
20.4.17
16:30
12
SK ENOV
NE
30.4.17
10:00
13
MICHÁLKOVICE
KVÌTEN 2017
ÈT
04.5.17
16:30
14
SK ENOV
ÈT
11.5.17
17:00
10
VÍTKOVICE U 10
ÚT
23.5.17
16:00
8
PETØKOVICE B.

PØÍPADNÉ ZMÌNY U VECH ROZPISÙ VYHRAZENY (datum a èas mùe být zmìnìn dle aktuálního poèasí
nebo po dohodì mustev)!
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Místní skupinì Èeského rybáøského svazu v enovì je 50 let

Na úvod tohoto èlánku je vhodné poohlédnout se za horizont
èasu, kdy zjiujeme, e v enovì
bylo v dávných dobách rybníkáøství velmi rozíøené. Jetì dnes je
mono na rùzných místech vidìt
vyvýeniny, které kdysi tvoøily
hráze rybníkù. Tak tomu bylo v
prostorách sbìrného dvora, kterým
se øíkalo ve stovkách, rovnì
myslivecká chata na Podlesí stojí
na bývalém rybníku. Jetì v padesátých letech minulého století byl
v enovì znaèný poèet haltýøù, napøíklad v prostorách Panské zahrady u cesty ke kostelu a na zahradách selských gruntù. Na Vráclaví je ulice nesoucí název K haltýøùm. V Krolínském katastru
slezském je uvedeno, e byla podle
patentu císaøe Karla VI. Habsburského ze dne 22. 8. 1738 provedena kontrola tzv. soukromých mýtních oprávnìní (jde o kontrolu výbìru daní), z èeho vyplývá, e v
roce 1739 bylo v enovì 45 rybníkù a z nich odloveno 7 815 tøíletých kaprù.
Nás v souvislosti s tímto výroèím bude spíe zajímat rybolov,
který se nazývá sportovní. Chytání
ryb na udici se v enovì provádìlo
odnepamìti, jen jeho realizace
byla oproti dneku jiná. Lovilo se
spíe pro obivu, ne pro radost z
úlovku a sportovní vyití, i kdy i
v souèasnosti jsme svìdky nájezdù
masaøù, kdy se dozvìdí, e revír
byl právì teï zarybnìn mírovým
kaprem.
Rybolov na udici má v enovì
tradici zejména proto, e jím protéká øeka Luèina, kde se v hojném
poètu nacházely ostroretky stìhovavé, nazývané rylíky, jelci,
tlouti, tiky, okouni, plotice a
hrouzci, ale také kapøi, kteøí se do
øeky dostali ze umbarských rybníkù pøi jarních povodních, kdy
jetì nebyla ermanická pøehrada.
A do roku 1938 si od státu najímali rybáøské právo jen bohatí
velkostatkáøi, v enovì to byli
pravdìpodobnì
správcové
Larischova zámku a nebo velkostatkáø pan Milenovský. Prostøednictvím porybných prodávali zájemcùm povolenky, tzv. fikarty. Po
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roce 1938 pøipadlo rybáøské právo
rybáøskému spolku ve Slezské Ostravì. Tento stav setrval a do
osvobození v roce 1945, kdy se zaèaly zakládat organizace Èeského
rybáøského svazu. Prodej povolenek na øeku Luèinu v katastru enova v letech okolo 195253 provádìlo Jednotné zemìdìlské drustvo v enovì. K tomuto revíru patøila i Datyòka se pstruhem potoèním a v èásti nad splavem i jelcem
tloutìm. Pozdìji v 50. letech pøipadal revír Luèina Èeskému rybáøskému svazu v celém toku. V
padesátých letech a první polovinì
let edesátých 20. století nebyla v
enovì ve sportovním rybolovu vyvíjena spoleèenská èinnost, jak ji
známe dnes. Zájemci o rybaøení
byli formálnì organizováni v Èeském rybáøském svazu jen za úèelem poøízení povolenky k lovu ryb
na øece Luèinì a pozdìji zejména
na pøehradách ermanické a Tìrlické. okujícím bylo nìkdy v této
dobì zjitìní, e Luèinou protékají
uhelné kaly z øíèky Suanky. Je s
podivem, jak mohlo tehdejí vedení Dolu Dukla, potamo kombinát
OKD, takovou ekologickou nehoráznost pøipustit. Z Luèiny se stala
smradlavá èerná stoka. Øeka zmizela, rybáøi vak zùstali.
Bylo to právì pøed padesáti
lety, kdy se seli zkuení enovtí
rybáøi, pánové Otakar Kubìn,
Odon Urbanec, Ing. Oldøich Tomis,
Èenìk tefko a Max Lipina. V
druné besedì si posteskli nad
tím, e v enovì, kde rostl poèet
sportovních rybáøù, nemáme rybáøskou organizaci.
Rozeli se, odhodláni v této vìci
nìco podniknout. A stalo se. Byli
to oni, kteøí zaloili Místní skupinu Èeského rybáøského svazu v
enovì, organizaènì napojenou na
Místní organizaci ÈRS v Ostravì.
Ale to nebylo vechno! Vytyèili si
nároèný úkol  vybudovat v enovì nádr pro sportovní rybolov.
Bylo nutno realizovat øadu organizaèních a správních úkonù, jak u
to pøi kadé stavbì bývá. Hlavním
organizátorem byl právì pan Odon
Urbanec. Odona jsme znali i jako
sportovce. Hrál hokej, achy i fot-

bal, zkrátka byl sportovcem tìlem
i duí. Pracoval jako technik ve
Vítkovických elezárnách a svých
znalostí dovedl náleitì vyuít pøi
stavbì nádre. Smyk na náledí pøi
sluební cestì a havárie auta pøedèasnì ukonèila jeho èinorodý ivot.
Nádr nese po právu jeho jméno a
je takto vedena i na katastrálních
mapách.
A jak el èas, tak postupovala i
èinnost Místní skupiny ÈRS v enovì. Mezi pamìtníky patøí i Ing.
Oldøich Tomis, kterého rybáøská
veøejnost dobøe zná. Od poèátku v
roce 1967 a do roku 2015 vykonával funkci finanèního hospodáøe a
vydával povolenky k rybolovu.
Mnozí z tìch, kteøí ji nejsou mezi
námi, byli pánové Otakar Kubìn,
dlouholetý pøedseda MS, Èenìk
tefko, hospodáø, Max Lipina a
mnoho dalích, kteøí se podíleli v
poèátcích na èinnosti enovské rybáøské skupiny.
Dnení Místní skupina ÈRS v
enovì je významnou spoleèenskou organizací v enovì. Èítá 467
èlenù a dalích 50 mladých do 15
let. Její èinnost zajiuje výbor a
skupina aktivistù. Zamìøuje se zejména na chov a zarybòování revírù ulechtilými rybami, zejména
kaprem. Obhospodaøuje ji zmínìnou nádr Odona Urbance, nádr
Bartovická hrázka, øeku Luèinu
na enovském katastru a dalí
chovné pstruhové revíry v povodí
øíèek Datynìk. Významnou èinností je práce s rybáøskou mládeí.
Mladí rybáøi do 15 let se pravidelnì scházejí v klubovnì u Odoòáku,
poøádají se rybáøské závody mládee a provozuje se letní rybáøský
tábor ve Vnorovech na jiní Moravì. Takto jsou mladí vedeni k citlivému vztahu k pøírodì. Ale to není
ve. Místní skupina ije i spoleèenskými akcemi, jakými jsou rybáøský ples, rybáøské závody dospìlých i mládee, smaení vajeèiny,
rùzná setkání apod.
Co øíci závìrem? Popøát enovským sportovním rybáøùm do dalí
padesátky, shodnì s rybáøským pozdravem
 Petrùv zdar! 
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enovtí vèelaøi informují

V roce 2017 výbor ZO ÈSV pøipravil pro nae vèelaøe Hodnotící èlenskou schùzi, která se koná dne 11.
bøezna 2017 v 9.00 hod. ve kolní jídelnì Z enov 
støed. Vzhledem k tomu, e budeme mít k dispozici
výsledky vyetøení zimní mìli, ádáme vechny
o úèast na této schùzi. Odbornou pøednáku, mimo
jiné i o medonosných rostlinách pro vèely, bude prezentovat uèitel vèelaøství Karel Ostárek.
Dne 20. kvìtna 2017 se uskuteèní tradièní smaení vajeèiny, zaèátek je ve 14 hodin a místem setkání
je opìt Dùm zahrádkáøù na ul. Tìínské. Obèerstvení
je samozøejmostí, o zábavu se postaráme vichni.
Kadoroènì nae organizace poøádá Kurz chovu
matek, letos to pøipadá na 20. èervna 2017, opìt
v Domì zahrádkáøù a zaèátek je v 9.00 hod. Vzhledem k tomu, e jsme z dotací mìsta enov zajistili
dostateèné mnoství kvalitního chovného materiálu
(vèelí matky), chtìli bychom, aby si vèelaøi rozmnoovali sami své chovy, proto uvítáme vai úèast na kurzu.

Zápis do 1. tøídy
Zápis dìtí do 1. roèníku probìhne dne
6. dubna 2017 od 8.00 do 17.00 hod. na Z
enov, Radnièní námìstí 1040.
K zápisu se dostaví rodièe s dìtmi, které se
narodily v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011.
K zápisu je nutný rodný list dítìte a obèanský
prùkaz.
Pro odklad povinné kolní docházky je
zapotøebí vyjádøení pedagogicko-psychologické poradny a vyjádøení odborného lékaøe (dìtského lékaøe).
Rodièe mohou pøi zápisu oznaèit budovu koly, kterou by chtìli upøednostnit. Øeditelství koly si vak vyhrazuje právo na rozhodnutí o zaøazení dítìte na jednotlivé budovy (Radnièní námìstí 1040 nebo Tìínská 286).
Na budoucí prvòáèky se ji tìí paní uèitelky
i áci koly.
Upozornìní:
Ve kolním roce 2017/2018 budou na naí
kole Z enov, Radnièní námìstí 1040 (vèetnì
odlouèeného pracovitì  Tìínská 286) otevøeny
3 tøídy 1. roèníku.
Dìti budou pøijímány podle tìchto kritérií:
1. Dítì má trvalý pobyt v enovì (zákon
561/2005 Sb.).
Doplòující kritérium (v pøípadì volných
míst):
2. Starí sourozenec je ji ákem koly.
3. Vèasnost podání ádosti o pøijetí k základnímu vzdìlávání.
øeditelství koly

Pøipravujeme také zájezd s odbornou pøednákou,
uvaujeme o nìkolika variantách, na hodnotící èlenské schùzi ji budete seznámeni s konkrétním zájezdem a programem.
Výbor ZO ÈSV enov apeluje na vèelaøe, kteøí nejsou organizováni v ádné organizaci vèelaøù, e i pro
nì platí naøízení a pøedpisy, které je nutno dodrovat.
O svých povinnostech se mohou tito vèelaøi informovat buï pøímo na Veterinární správì v Ostravì
nebo u èlenù výboru ZO ÈSV enov.
Mgr. Miroslav Banasinski  jednatel

Zahrádkáøi informují

ZO ÈZS enov poøádá dne 29. 4. 2017 zájezd
 zahradnická centra v Polsku.
Program:
7.00 hod. odjezd od restaurace Na pici
dopoledne  zahradnická centra Písaøovice
odpoledne  aquapark ve Wisle nebo Velká Èantoryje
Cena 150 Kè doprava  èlenové; 200 Kè doprava  ostatní
Pøihláky na tel. 739 930 376.
25. 3. 2017 ve 14.00 a 14.30 hod. probìhne
vybírání penìz na zájezd do Prahy v Domì zahrádkáøù.
Výbor ZO ÈZS v enovì pøipravuje tøídenní
adventní zájezd v termínu 24.  26. 11. 2017 s
tímto programem:
Pátek n prohlídka mìsta Tábor  Husitské
muzeum n muzeum èokolády a marcipánu n Èeské Budìjovice  prohlídka mìsta, ubytování, veèeøe.
Sobota n Salzburg  vánoèní trhy, prohlídka
mìsta, rej èertù ve Schladmingu.
Nedìle n snídanì, prohlídka zámku Tøebíè
nebo Jaromìøice nad Rokytnou.
Cena zahrnuje: dopravu, 2x polopenzi, 2x ubytování, vstupné do muzea v Táboøe, rej èertù.
Pøedpokládaná cena 3 000 Kè a 3 500 Kè 
bude upøesnìna v 7. mìsíci.
Pøihláky ihned na tel. 739 930 376.

Kalendáø mìsta enov pro rok 2018

Jako téma kalendáøe pro rok 2018 jsme tentokrát
vybrali enov oèima dìtí. Tyto pøíspìvky mohou
dìti nebo jejich rodièe zasílat ve formátu JPG elektronicky na adresu: isommerlikova@mesto-senov.cz.
U fotografií bude uveden pouze autor. Koneèný termín uzávìrky fotografií bude do 31. 8. 2017. Tìíme
se na to, èím dìti pøekvapí :) ...
SO/Sommerlíková
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Zahrádkáøský ples 2017

Tak jako kadoroènì i v letoním roce se dne 11.
února uskuteènil v restauraci Na Lapaèce tradièní
Zahrádkáøský ples, který byl beznadìjnì vyprodán
a vstupenky se nedostaly na zdaleka vechny zájemce.
Velké podìkování patøí za pøípravu plesu majiteli
uvedené restaurace  panu Radimu Zálejskému a celému personálu restaurace za rychlou a profesionální
obsluhu pøi této akci.
K tanci a poslechu hrála oblíbená hudba DUO BOLERO. V bohatém programu vystoupili s pøedtanèením Martin Náhlý a Petra Langerová  dritelé
A-tøídy v latinsko-amerických tancích, kteøí pøedvedli
tøi ukázky, a to Chacha, Rumba a Jive. Dále následovalo vystoupení mistrynì ÈR v moderní magii sleèny
Ivety vakové, které zdatnì asistovali pøi provádìných kouzlech nìkteøí úèastníci plesu. Triky a kouzla,
které pøedvádìli, nadchly vechny úèastníky plesu
a sklidili velký úspìch. Poté ji následovalo vystoupení oblíbeného taneèního souboru muù  Bolatiètí
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bobøi s programem Zpívání v deti. Tak jako kadoroènì, i letos sklidilo jejich vystoupení bouølivé ovace
vech hostù.
Samozøejmostí na plese byla velmi bohatá tombola, která se pøed pùlnocí zaèala losovat. První èíslo
vylosoval nejstarí úèastník plesu p. evèík. Vitalitu
a elán pana evèíka s partnerkou obdivovali vichni
hosté.
Výbor ZO ÈZS v enovì touto cestou dìkuje vem
sponzorùm, firmám, organizacím i jednotlivcùm, kteøí pøispìli cenami do tomboly. Jejich seznam bude
zveøejnìn na stránkách ZO ÈZS  zahradkarisenov.cz
 s výjimkou anonymních dárcù.
Podle ohlasù na plese se domníváme, e tento se,
jako kadoroènì, vem líbil a fotky si mùete prohlédnou na naich stránkách. Rádi také pøivítáme vae
pøipomínky a hodnocení na adrese: zahradkarisenov@seznam.cz, kde nám mùete napsat své námìty
i na dalí èinnost.
Tìíme se na dalí setkání s vámi na poøádaných
akcích.
Za ZO ÈZS  Lampart Jan

ivot ve mìstì

Byli jsme nejlepí! mohli si
øíci zástupci 9. roèníku soutìe
Discovering the World 23. 2.
2017.
Tato soutì se konala na
STO Havíøov v rámci projektu
Edison Culture a nai áci se
stali úspìnými øeiteli vìdomostního kvizu, situaèní scénky, popisu vìcí i øeènické èásti,
a to ve v angliètinì.

Ve svìtì se neztratíme

Èína, Sýrie, Gruzie a Indonésie.
Nakonec musím uvést jména úspìných zástupcù Z enov:
Klára arnovická, Veronika
Strakoová, Vít Walach a Jakub Valíèek.
Zapsala
Mgr. Lenka Fukalová

Na komunikaci v angliètinì
dohlíeli pøidìlení zahranièní
studenti a rodilý mluvèí Ben
Helge, který celou akci provázel.
Odmìnou naim ákùm bylo
nejen 1. místo a vìcná cena, nýbr i nová pøátelství navázaná
se studenty zemí jako Thajwan,

ZU Viléma Wünsche v enovì informuje

V prosinci roku 2016 nás navtívila Èeská kolní inspekce,
která velmi kladnì zhodnotila úroveò vzdìlávání v hudebním i výtvarném oboru, vybavenost koly a
umístìní ákù v soutìích. Nae
kola byla uznána jako pøíklad inspirativní praxe. Za velký úspìch
povaujeme, e výuka nového studijního zamìøení Multimediální
tvorba, které v naí kole vyuèujeme teprve ètvrtým rokem, dosahuje dle názoru Èeské kolní inspekce rovnì výborné úrovnì.
Ve 2. pololetí kolního roku
2016/2017 probìhne v naí kole
celá øada akcí, o nich vás budeme
s pøedstihem informovat na webových stránkách koly www.zus-se-

nov.cz. Tìit se mùete na absolventské a tøídní koncerty, na koncert nejlepích ákù a pøehlídku
klavíristù 4. roèníku.
V prostorách koly probìhne
25. 5. 2017 ji tradièní vernisá výstavy nejlepích prací ákù výtvarného oboru. áci výtvarného oboru
se studijním zamìøením na multimediální tvorbu budou mít také
svou pøehlídku, která se bude konat 16. 5. 2017 v sále restaurace
Horakùvka.
Z dùvodu omezené kapacity
koly ji v pøedstihu informujeme
veøejnost o pøijímacích zkoukách
do hudebního a výtvarného oboru,
které se budou konat v tìchto termínech:

Pøijímací zkouky do hudebního oboru se uskuteèní od 12. do 15.
èervna 2017 od 13.00 do 17.00 hodin.
Pøijímací zkouky do komplexní
výtvarné tvorby budou od 5. do 8.
èervna 2017 od 13.00 do 17.00 hodin.
Pøijímací zkouka do multimediální tvorby probìhne v pátek 16.
èervna 2017 od 13.30 do 16.00 hodin.
Uzávìrka pøihláek je 7. èervna
2017. Pokud máte váný zájem,
mùete se ji nyní pøihlásit prostøednictvím naich webových
stránek
(http://zus-senov.cz/
prihlaska. htm).
Vlasta Urbáková, øeditelka koly

(3)

(1)

(1) Ferdinand Buchta,
12 let  Krajina pøi
západu slunce,
tempera
(2) Christine
Skopková, 10 let 
Chameleon

(2)

(3) Pavel Oana,
11 let  Moucha a
syreèky, vektorová
grafika
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Inzerce

VÁ C L AV O V I C E

Právní záleitosti

dennì vè. soboty od 9 do 18 hod.
advokátní kanceláø v Havíøovì, Na Fojtství 8

JUDr. Marcela orièová

poradenství, listiny, aloby, smlouvy, pøevody nemovitostí,
vìcná bøemena, rodinné právo apod.
Kontakt tel. è. + fax 596 810 741, mobil 603 447 219
e-mail: zoric@atlas.cz
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Inzerce
l Dámské krejèovství Pavla Oprchalská oznamuje ukonèení èinnosti.

KAMENOSOCHAØSTVÍ
Cienciala se sídlem v enovì
nabízí:

 zhotovení nových pomníkù
 zhotovení a opravy písma
(zlacení, støíbøení, barvení)
 doplòky  lampy, vázy
 èitìní, brouení teraca
 vekeré kamenické práce
opravy, rekonstrukce dle domluvy
Pøíjem objednávek:
Høbitov enov  stará obøadní síò
kadý ètvrtek od 16.00 do 17.00 hod.
nebo kdykoliv po telefonické domluvì
na tel. 607 901 738

Pracovní nabídka
Výkup kmenù

Odkoupím kmeny listnatých a ovocných stromù,
oøeáku i jiné. Kontakt 732 406 646,
staèí SMS s prùmìrem kmenu, zavolám.

Restaurace a pizzerie Døevjanka
Roziøuje svùj pracovní tým o pozice:
 øidiè/ka pro rozvoz jídel a pizzy
 pomocná síla do kuchynì
 uklízeèka
Více info na tel. 774 726 880,
drevjanka@gmail.com

DV  STUDIO

Dana Kroèková, Zelená 928, enov  Lapaèka.
Pedikúra, manikúra  nehtová modelá.
Kosmetika  galvanická ehlièka, trvalá na øasy,
depilace. Novinka Permanentní makeup v oboèí 
oèní linky  rty
Objednávky na tel.: 774 501 879

ZNALECKÉ POSUDKY

pro vekeré pøevody nemovitostí, pozùstalostní øízení,
trní ocenìní bytù a nemovitostí, pøiznání k dani
z pøevodu nemovitostí Vám vypracuje

MARIE KRUINOVÁ
znalec z oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady
nemovitostí
U Spoleèenského domu 3/1042, Vratimov
tel. è. 596 732 520, 603 530 963;
marie.krusinova@volny.cz
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Spoleèenský ples mìsta enov

V sobotu 18. února se v restauraci Horakùvka konal ji 5. ples mìsta enov, který byl zahájen pøivítáním hostù starostou mìsta Ing. Janem Blakem
a pøedsedkyní kulturní komise Ing. Miroslavou Novákovou, která informovala o programu veèera.
Celý veèer provázely melodie hudební skupiny
LORD z Ostravy a sál byl naplnìn tanèícími páry
vech generací.
V programu pøedtanèení se nejdøíve pøedstavili
Martin Náhlý s partnerkou, kteøí zaujali latinskoamerickými tanci.
Dalím bodem programu byl taneèní soubor PS
Dance Petøvald, tanèící styl show dance, disco dance
a modern dance, jejích ukázky u nás pøedvedli
v rùzných vìkových skupinách. Vystoupení se vem
velmi líbilo.
Zábavný veèer jetì doplnila iluzionistická show
Lubomíra Roèáka, kdy se vem hostùm tajil dech pøi
jeho kouzelnických tricích.
Vyvrcholením programu byla pestrá tombola, kterou vedle mìsta enov doplnili svými dary sponzoøi:
Døevjanka Restaurant a Pizzeria, Autodoprava Jan
Cielecký, Rehabilitaèní centrum enov ochová, MìPOS, Restaurace Horakùvka, Hospoda Horizont,
e-VITAE Hradil, Prodej ryb Michalec, Restaurace

u Ryky, Myslivecký spolek enov Obecní ul., Náhlý 
myslivost, Rubing, s.r.o., FOXEL elektro, s.r.o.,
AMBRA F-M  výrobce nábytku, Mía Javorková,
OLYMAR Zimonyiová, Zdravá výiva U Miluky 
vem touto cestou jetì jednou dìkujeme.
Zároveò bychom chtìli podìkovat hudební kapele
a vem úèinkujícím, díky kterým byla skvìlá atmosféra. Vichni se dobøe bavili a ji nyní se tìíme na
ples v roce 2018.
SO  I. Sommerlíková

Tøíkrálová sbírka v roce 2017

I letos pomùe Tøíkrálová sbírka lidem v nouzi. tìdrost Ostravanù, obyvatel obcí
v okolí, zamìstnancù nìkterých organizací a zapojení asi ètrnácti set dobrovolných koledníkù umonilo shromádit èástku 1 712 974 Kè. Prostøedky z veøejné sbírky vyuije Charita
Ostrava a Charita sv. Alexandra na podporu slueb pro klienty mobilního hospice, seniory,
mladé lidi ohroené sociálním vylouèením, lidi se zdravotním postiením v chránìných dílnách nebo pøímou hmotnou pomoc lidem v obtíné ivotní situaci. V enovì a ve Václavovicích se vykoledovalo celkem 100 791 Kè. Vem lidem, kteøí se jakkoliv podíleli na úspìné
realizaci Tøíkrálové sbírky 2017, dìkujeme!
Více o Tøíkrálové sbírce 2017: http://ostrava.caritas.cz/dobrovolnici/trikralova-sbirka-charita-ostrava/trikralova-sbirka-2017/

Mìsíèník Mìstského úøadu v enovì  periodický tisk samosprávného územního celku, vychází v první dekádì mìsíce, reg. è. MK ÈR E 12336.
Redakèní rada: starosta Ing. Jan Blaek, místostarosta Ing. Antonín evèík, tajemník Ing. Marie Kotrová, správní odbor Iva Sommerlíková.
Adresa: Mìstský úøad, Radnièní námìstí 300, enov, tel.: 596 805 930. E-mail: meu.senov@mesto-senov.cz,
http://www.mesto-senov.cz. IÈ 00297291. Grafická úprava, technická redakce a sazba: firma VMCG, e-mail: milos.vanecek@i-pages.cz.
Tisk: Tiskárna HAROK, enov. Inzerci pøijímá MìÚ enov, správní odbor  do 25. dne v mìsíci. Prodejní cena Obìníku 11, Kè.
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