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ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

Milí ètenáøi naeho Obìníku,
vítáme vás v mìsíci bøeznu a pøináíme vám dalí z naich pravidelných úvodníkù, které jsou letos
vìnovány dobì II. svìtové války.
Dlouhých sedmdesát let uplynulo od konce jedné z nejhorích
válek, kterou lidstvo zailo, a mne,
tedy autorku úvodníkù, vùbec nenapadlo, jaký ohlas mezi vámi ètenáøi toto téma vyvolá. Rozhodla
jsem se proto zapomenout na pøipravený koncept, kdy jsme si dnes
mìli povídat o letech 1938 a 1939
a místo toho si dnes pøipomeòme
následující události:
Na dobové fotografii vidíme rodinu Samuela Rottra, národnosti
idovské, která ila v enovì na
èísle popisném 366. Celá rodina,
vyjma dcery Idy, zahynula v nì-

Ida Rottrová (oznaèena na fotografii
X)

meckém koncentraèním táboøe.
Pravdìpodobnì nìkdy v letech
19411942 pøiel pøíkaz k transportu do koncentraèního tábora
vem èlenùm rodiny Rottrových ze
enova.
Bìhem transportu nesmìl nikdo opustit vlak. Kdesi na vlakové
stanici v Èechách si vak musela
sleèna Ida odskoèit a vlak ji ujel.
Dle daných instrukcí se la hlásit
k náèelníkovi stanice, který ji mìl
nasmìrovat na nejblií moný
transport. Náèelník stanice, starí
a pravdìpodobnì zkuenìjí mu,
jí vak øekl: Koukej huso hloupá,
a jsi doma a na kabát ji poloil
nìjaké peníze. Ida se vydala spolu
s jinými dvìma mui pìky, vdy
jen v noci, zpìt do enova. U václavovických lesù v místì zvaném
Forot èekala a nakonec opravdu
potkala hajného hrabìte Larische
pana Jana Stibora, kterého poádala o pomoc. Tento ji pøivedl ke
svému tchánovi, panu Bedøichu
Bystroòovi.
Pan Bedøich Bystroò byl øezník
a se svou enou Marií Bystroòovou
mìli obchod  øeznictví v enovì
na èísle popisném 698. Zde v podkrovní svìtnièce, bez elektøiny, Idu
schovávali a do konce války. Pan
Bystroò jako majitel obchodu, který pokud chtìl provozovat, musel
podepsat tzv. volkslistu. Dva mìsíce sedìl ve vìzení v Tìínì a tam
ji podepsal, a kdy zjistil, e
opravdu není zbytí. Snad sedmkrát za válku mìl narukovat na
nìmeckou frontu. Nechal si vak
pøítelem MUDr. Hròou píchat benzín do rány, aby nemusel narukovat.

Strání budka (foto archiv enovského
muzea)

S enou Marií mìli umluveno,
e kdokoliv pøijde, tak se ena
rychle schová s tím, e odjela do
Ostravy. Nejednou jim tato domluva zachránila ivot. Jediný, který
o schované dívce vìdìl, byl p. A.
Slonèík z Bohumína, paradoxnì
Nìmec, který slouil jako finanèní
strá ve strání budce na ul. Tìínská (pod Køiovatkou).
O A. Slonèíkovi se vìdìlo, e
pomáhá naim lidem. Jednou pøiel do obchodu nìmecký oficír, e
se chce ubytovat v podkrovní svìtnièce, o které se dozvìdìl. I tentokráte se osvìdèila historka, e
manelka odjela do Ostravy a klíè
nìkde nechala. Také opìtovnì pomohl A. Slonèík, který upozornil
na volnou svìtnièku v domì pana
øídícího Bøusky, kde se nakonec
nìmecký oficír ubytoval. Maminka
s Idou chodily v noci na procházky
do nedaleké oliny. Èas v neosvìtlené malinké místnosti se neuvìøitelnì vlekl, a tak si Ida dlouhou
chvíli krátila drobnými pracemi,
jakými bylo pøíkladnì tepování
ponoek. Malá, tehdy snad tøí èi
ètyøletá dcera Danuka chodila na
mléko k paní Kuncové a tam se
pochlubila, e mají tetu, co jim
(pokraèování
na str. 3)
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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
2. 2.  Bezradní cizinci. V nìkolika pøípadech byli zaznamenáni
na naem území cizí státní pøísluníci, zastavující
pod rùznými záminkami
projídìjící vozidla. Jedná se hlavnì o rumunské
obèany, kteøí pak vnucují
lidem zboí pochybných
kvalit. Pøi jejich spatøení
radìji informujte policii.
11. 2.  Jdou po plynu. O plynové bomby
projevili v tomto mìsíci
zájem dosud neznámí pachatelé. V jednom pøípadì bomby odcizili, ve druhém se jim nepodaøilo
dostat pøes zámky. Policisté vìc proetøují.
12. 2.  Zchladl na
záchytce. A po zásahu
policistù zkrotl mladý
mu, který v alkoholovém opojení vyvádìl v
domì rodièù v èásti Podlesí. Nocleh mìl zajitìný
ve speciálním zaøízení.
16. 2.  Ujel bez placení. Pro dvì stovky riskoval potíe se zákonem
mu, kdy ujel od benzínky bez zaplacení. Kamerový záznam s jeho poèínáním u má v rukou policie.
17. 2.  Ètyønozí
pytláci. Na lovící psy,
které zlákalo srnèí, upozornili obèané z Lapaèky.
Jednu srnu se jim podaøilo chytit a úlovek si
peèlivì støeili. Na místo
musel být pøivolán myslivec v jeho rajónu kodná øádí.

18. 2.  patný nápad. Akci na záchranu
ivota spustil telefonát
neastných rodièù, kterým jejich syn nechal dopis na rozlouèenou. Natìstí mladíka vèas nali
policisté a jeho úmysl mu
pøekazili.
20. 2.  Koukal na
mobil. Nepozornost stála
za dopravní nehodou na
ul. Ostravská. Øidiè, kte-

rý se dostateènì nevìnoval øízení, ztratil na okamik pøehled o dìní na
vozovce a ve vysoké rychlosti naboural do vozidla
jedoucího pøed ním. Incident se natìstí obeel
bez zranìní.
Mìstská policie má
zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí 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 nám. 300,
739 34 enov nebo na email:
mpolicie@mesto-senov.cz
R. Kulhánek, vel. MìP

Z èinnosti samosprávy  ve zkratce

6. schùze rady mìsta dne 2. 2. 2015
mimo jiné:
 vzala na vìdomí zprávu o kontrole
pouití poskytnutých dotací za rok 2014
 schválila nový Organizaèní øád
Mìstského úøadu enov s úèinností od
2. 2. 2015
 schválila ocenìní za reprezentaci
mìsta enov dle návrhu komise sociální
a volnoèasové
 schválila dodatky ke smlouvám o závazku veøejné sluby ve veøejné linkové
osobní dopravì s Dopravním podnikem
Ostrava a. s., ARRIVA MORAVA a. s.,
ÈSAD FrýdekMístek a. s. a ÈSAD Havíøov a. s.
 schválila rozpoètová opatøení è. 7 
9/2015
 schválila odpisové plány pøíspìvkových organizací na rok 2015

7. schùze rady mìsta dne 4. 2. 2015
 revokovala usnesení z 5. schùze
rady mìsta ze dne 21. 1. 2015 z dùvodu
odstoupení vybrané poøadatelské agentury Jiøí Guòka, enov, od poøádání enovského jarmarku 2015
 rozhodla povìøit poøádáním enovského jarmarku 2015 agenturu Rascals
Agency, Ostrava, která se ve výbìru poøadatelské agentury pro poøádání enovského jarmarku 2015 umístila na druhém
místì
8. schùze rady mìsta dne 16. 2. 2015
mimo jiné:
 schválila zveøejnìní vyvìením na
úøední desce zámìru pachtu a provozování vodního díla Prodlouení vodovodu Do
Dìdiny, enov
 schválila vyhláení Programu  zásady pro hodnocení a poskytování dotací
z rozpoètu mìsta enov pro rok 2015 a
uloila správnímu odboru zveøejnit tento
program ode dne 17. 2. 2015 na úøední
desce mìstského úøadu a webových
stránkách mìsta
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9. schùze rady mìsta dne 24. 2. 2015
mimo jiné:
 schválila rozpoètová opatøení è. 10,
13, 14 a 15/2015
 vzala na vìdomí zprávu hodnotící
komise vèetnì souhlasného stanoviska
øeditele MìPOS, pøíspìvková organizace,
k pronájmu nebytového prostoru v objektu è. p. 27, ul. Zámecká, enov a
schválila pronajmout výe uvedený nebytový prostor obchodní korporaci ININIERING PLUS s. r. o.
 schválila analýzu a projektovou dokumentaci k ádosti o dotaci pro akci
Separace bioodpadù ve mìstì enov  II.
etapa
4. zasedání zastupitelstva mìsta dne
24. 2. 2015 mimo jiné:
 ocenilo nominované kandidáty za reprezentaci mìsta enov pro rok 2014 a
významnou osobnost mìsta enova p. Josefa Rajduse, zakladatele skautingu
v enovì
 vzalo na vìdomí Zprávu o èinnosti
komise k projednávání pøestupkù za období roku 2014
 vzalo na vìdomí plnìní Strategie
rozvoje mìsta enov k 31. 12. 2014 a
schválilo Akèní plán investièních akcí pøipravovaných v roce 2015
 schválilo rozpoètová opatøení è. 11
(rozdìlení zùstatku r. 2014) a 12/2015

schválilo
poskytnutí
dotace
z rozpoètu mìsta Farnímu sboru Èeskobratrské církve evangelické v enovì u
Ostravy ve výi 70 000, Kè na projekt
revitalizace oplocení pozemku sboru a
Øímskokatolické farnosti enov u Ostravy ve výi 70 000, Kè na opravu fasády
kostela Prozøetelnosti Boí a rozhodlo o
uzavøení veøejnoprávních smluv v této
vìci
 schválilo zadávací dokumentaci pro
akci energetické úspory mìstského úøadu enov, Radnièní námìstí è. p. 300, enov
tajem.

MìÚ informuje / ivot ve mìstì

Hospodaøení s komunálním odpadem
Samostatnì pøistavované
kontejnery (VOK)
BØEZEN 2015: 12. a 13.  Datyòská, Topolová, U Rybníkù, V
Drustvu, Vráclavská, K Hájence,
køi. Okruní x Na imce.
DUBEN 2015: 9. a 10.  køi.
Bøezùvka x Ke Stovkám, Vávlavovická (u nádraí), K Haltýøùm,
Pod odkem, enovská.
Sbìrné místo komunálních
odpadù
ul. Na Sedlácích
Otevírací doba: Bøezen: Po,
Stø, Pá 13.00  16.45 hod., So 9.00
 12.00 hod. (vechny druhy KO,
mimo bio). Duben: Po, Stø, Pá
14.00  17.45 hod., So 9.00  12.00
hod. (vechny druhy, vè. bio).
Odbìr a uloení odpadù komunálních
 objemných z domácností
 elektro, baterie, monoèlánky
(nekompletní elektrospotøebièe)
 EEZ (kompletní spotøebièe a
elektrotechnika bez rozdílu velikosti)
 vyøazených kompaktních
úsporných svítidel, záøivek, výbojek
 nebezpeèných sloek komunálních odpadù od obèanù (chemikálie, vyø. léky, obaly zneè. od barev atd.)
 separovaných odpadù (sklo,
papír, plasty)
 bio/trávy, listí, mìkkých èásti
rostlin
 odìvù, obuvi a textilu.
V y l o u è e n y jsou odpady
vzniklé ze stavební èinnosti, pneumatiky.
T e k u t é odpady: uloit

v  d y v u z a v ø e n ý c h
obalech, jedlé oleje pokud mono v
plastových láhvích. U olejù a tukù
z kuchyní  není nutné odstranit z
pøepálených tukù rozptýlené zbytky.
Separovaný odpad  plast:
pøed vhozením, prosím, zmenete
objem selápnutím.
Výe uvedené sluby pro komunální odpady jsou urèeny p o u z e
poplatníkùm místního poplatku za

Dotace pro rok 2015

Upozoròujeme enovské spolky, e rada mìsta na své schùzi dne
16. 2. 2015 vyhlásila Program  zásady pro hodnocení a poskytování
dotací z rozpoètu mìsta enov pro rok 2015 (dále jen Program).
Úplné znìní Programu vèetnì pøísluného formuláøe ádosti o poskytnutí dotace z rozpoètu mìsta enov pro rok 2015 najdete na
internetových stránkách mìsta www.mesto-senov.cz, a to v sekci Úøední
deska a také v sekci Aktuality. Formuláø ádosti je k dispozici ve formátu PDF a ve formátu XLS (pro monost vyplnìní prostøednictvím PC)
rovnì i v sekci Formuláøe  Správní odbor.
Dotace byly vyhláeny v tìchto ètyøech oblastech:
I. Dotace na vlastní èinnost
II. Dotace na projekt
III. Dotace na údrbu a inovaci stávajících zaøízení
IV. Dotace na materiální dovybavení objektu staré koly.
ádosti budou pøijímány pouze na pøísluném formuláøi ve lhùtì
nejdøíve od 20. 3. 2015 a nejpozdìji do 8. 4. 2015. Termínem podání
se rozumí datum podání na potì nebo datum podání na podatelnì
Mìstského úøadu v enovì (dne 8. 4. 2015 do 17.00 hod.).

Podané ádosti o dotace v lednu a únoru 2015

Mìsto enov podalo zaèátkem
roku ètyøi ádosti o dotace, konkrétnì se jedná o
 ádost o dotaci na oplocení
staré koly v rámci výzvy ministerstva vnitra na prevenci kriminality
 ádost o dotaci na zabezpeèe-

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY
(pokraèování ze str. 1)

tepuje ponoky. Natìstí mìli v
obchodì pana Bystronì sluku, na
kterou se toto svedlo.
Za milé povídání dìkuji p. D.
Grocholové (roz. Bystroòové  dcera), panu Bystroòovi (syn) a jeho
enì. Doufám, milí ètenáøi, e i
vás oslovil pøíbìh nevedního hrdinství, který podrobnìji pøipome-

provoz systému nakládání s komunálním odpadem.
Ostatní fyzické osoby, právnické osoby a koneèní prodejci EEZ se
sídlem v enovì i mimo enov
mají monost uloit EEZ ve sbìrném místì, bez omezení poètu
kusù.
Sluba sbìrného místa u stanovených druhù je b e z p l a t n á.
Stuchlíková, P

neme na chystané muzejní výstavì. A pokud také vy se chcete podìlit o své osudy èi vaich pøedkù,
pøijïte si popovídat k nám do muzea. Zatím dìkuji vem, kteøí tak
uèinili, a budu se tìit spolu s
vámi na dalí váleèný pøíbìh.
Krásné dny plné míru a lásky
pøeje Simona Slavíková.

ní péèe o váleèné hroby  restaurování pomníku obìtem 1. a 2. svìtové války  v rámci dotaèního programu ministerstva obrany
 ádost o dotaci na opravu atletické dráhy, zábradlí a tribun v
areálu Lipová v rámci výzvy
MMT
 ádost o dotaci na bezbariérové sociální zaøízení v budovì MìÚ
v rámci výzvy MMR.
O osudu naich ádostí by mìlo
být rozhodnuto zhruba v èervnu
tohoto roku.
Dne 10. 2. 2015 podepsal ministr P nai ádost o dotaci na energicky úsporná opatøení budovy naeho mìstského úøadu, která byla
podána v loòském roce. Akce musí
být realizována a vyúètována jetì
v tomto roce.
Ing. Jan Blaek, starosta
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Setkání vedení mìsta s podnikateli
Dne 4. 2. 2015 probìhlo na Horakùvce setkání
podnikatelù s vedením mìsta.
Setkání se zúèastnilo celkem 48 podnikatelù zastupujících 39 firem. Písemné pozvánky byly zaslány
více ne 100 podnikatelùm, dalí byli osloveni prostøednictvím webových stránek mìsta. Hlavním bodem programu bylo seznámení podnikatelù se stávajícími strategiemi rozvoje mìsta a územním plánem.
Následovalo pøedstavení firem jednotlivými podnikateli a probìhla diskuze na téma, co trápí podnikatele.
V rámci setkání mìli podnikatelé monost mj. vyplnit
dotazník, monitorující názory na místní správu, aktivity a rozvojové zámìry firem, zkuenosti s èerpáním
dotací a zjiováním zájmu zapojit se do zpracování
strategie mìsta.
Setkání se zúèastnili èlenové rady mìsta, èlenové
komisí bezpeènosti, rozvoje mìsta a investic, øeditelé
pøíspìvkových organizací mìsta a vedoucí mìstského
úøadu.
Podnikatelé navrhují, aby na stránkách mìsta
byly lehce dohledatelné kontakty na enovské firmy
dle oboru zamìøení  tato sluba by pomohla obèanùm v rychlejí nabídce místních firem, tak i podnikatelùm v získávání zakázek v enovì. Podnikatelé
by uvítali, kdyby veøejné zakázky mìsta a jeho pøíspìvkových organizací byly zveøejòovány na jednom
odkazu  lehká dohledatelnost pro firmy a zároveò
transparentnìjí výbìr dodavatele nebo poskytovatele slueb.

Na stránkách mìsta byl vytvoøen odkaz na podnikatele i zakázky mìsta.
Pøipomínky podnikatelù, týkající se omezování nákladní dopravy, jsou v rozporu s poadavky obèanù,
kteøí poadují dalí omezování nákladní dopravy podél frekventovaných silnic, a u z hlediska bezpeènosti chodcù a cyklistù, tak z hlediska ochrany svých
nemovitostí.
Setkání potvrdilo, e do zpracování strategie rozvoje mìsta na roky 2015  2020 stejnì jako do akèních plánù je nutno zapojit nejen irokou veøejnost
(obèany), ale i spolky a podnikatele pùsobící ve mìstì. Podnikatelé hodnotili setkání jako uiteèné a
vhodné pravidelného opakování.
Ing. Jan Blaek, starosta mìsta

Spoleèenský ples mìsta enov

pøíjemnou zábavu. V programu pøedtanèení se pøedstavily dvì taneèní skupiny  ve 20.00 hod. Dance
Style Sokol Moravská Ostrava a ve 21.00 hod. Petøvaldské srdce PS Dance z Petøvaldu. Program svým
vystoupením Moná pøijde i kouzelník obohatil ve
22.00 hod. pan Bohumír Kocich z Baky, který svým
umìním zaujal i mladé úèastníky plesu. Taneèní skupina Kvatro svou kvalitní hudbou pøilákala na parket
mladou i støední generaci.
Vichni se skvìle bavili a o to nám, poøadatelùm,
lo, aby úèastníci plesu byli spokojení. Kolem pùlnoci
byly losovány ceny, které do tomboly poskytli sponzoøi a mìsto enov. Ji nyní se tìíme na ples v roce
2016.

V roce 2013 jsme obnovili konání mìstského plesu.
V døívìjích letech to byly plesy jarní. V únoru 2013
jsme vsadili na plesovou sezónu a dnes, po konání ji
tøetího plesu v sobotu 21. února mùeme øíci, e to
bylo dobré rozhodnutí. Plnì obsazený sál, balkón i
prostory restaurace Horakùvka, to ve hovoøí samo
za sebe. Ples zahájila kapela KVATRO party band z
Havíøova nádherným valèíkem Johanna Strausse
Na krásném modrém Dunaji. Poté pøivítal pøítomné
hosty starosta mìsta Ing. Jan Blaek a popøál vem
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Za dary do tomboly dìkujeme: MORAVIA WOOD
TRADING s.r.o.  montované domy, roubenky, rekreaèní chaty; FOXEL ELEKTRO s.r.o.  prodej elektroinstalaèních materiálù; RPS CZECH  bezplatné øeení dopravních nehod; GAWLICZEK s.r.o.  zahranièní obchod  import z Asie; HORAKÙVKA s.r.o.; EMYSLIVOST.CZ  myslivecké, lovecké a kynologické
potøeby enov; MYSLIVCI OBECNÍ; PRODEJ RYB
ENOV a dále dìkujeme hudební kapele, obìma taneèním skupinám i panu kouzelníkovi za vystoupení
i skvìlou atmosféru.
SO  A. Stachovská

MìÚ informuje / Kultura

Milovníci divadla, pozor!!!

Mìsto enov vás zve k návtìvì komedie Jiøího M. imka,
kterou uvádí Divadelní spoleènost Kozlovice

V mìsíci bøeznu 2015 oslaví významná ivotní jubilea
tito enovtí obèané
KAREL BALON
R Ù  E N A B U R O Ò O VÁ
J O S E F C A LTA
B Ø E T I S L AV C I C H O Ò
L I B U  E C I T R O N O VÁ
A N N A È E C H O VÁ
A L E N A È E R N O T O VÁ
JINDØIKA GOLASOVSKÁ
JIØÍ HANUSEK
V L A S TA H AV L Í È K O VÁ
M A R I E H R A D I L O VÁ
A N E  K A J A N O  K O VÁ
JOSEPH KERIAKOS
M A R I E K O L K O VÁ
B O  E N A K R E S T O VÁ
FRANTIEK KRIVÈÍK
ALOIS KØÍSTEK
M A R I E K U C H A Ø O VÁ
P E T R K VA S N I È K A
A N T O N I E K Y  K O VÁ
V L A S TA M Ì D Í L K O VÁ
JAROMÍR NÌZGODA
M I L U  E N O C I A R O VÁ
M Á R I A N O V Á K O VÁ
K O S TA S P A N A G O P U L O S
A N N A P O L Á È K O VÁ
Z D E N K A R U S N O K O VÁ
B O  E N A T U R E È K O VÁ
J I Ø I N A U R B A N C O VÁ
M I R O S L AV U R B A N E C
J A N V Á C L AV Í K
Z D E Ò K A V I C H E R K O VÁ
A N D Ì L A W A W R Z A C Z O VÁ
L E N K A Z A J Í C O VÁ
V Ì R A  E R N Í È K O VÁ
Vem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí hodnì zdraví,
tìstí a rodinné pohody.

Kontrola v mìstì Kocourovì,
aneb jeden za vechny a vichni za jednoho
Datum: pátek 20. bøezna 2015. Èas: 19.00 hod. Místo
konání: restaurace Horakùvka. Poøadatel: mìsto enov.

Z dìje: ve mìstì Kocourovì se dozvìdí, e pøijede kontrola.
Øeí to nejen mìstská rada, ale také manelky jejích èlenù. Mladý
mu, projídìjící jako turista mìstem, je omylem povaován za
kontrolora. Mìsttí radní se ho snaí zkorumpovat. Starostova
dcera s ním shodou okolností naváe milostný vztah a my dost
dobøe nevíme, zda vánì èi úèelovì. Nová zpráva sdìluje, e kontrolor teprve pøijede. Mladík je dámami málem inzultován. Ukáe
se ovem, e je to významný ministerský úøedník, kterému se pobyt
ve zkorumpovaném mìstì docela zalíbil. Koneènì pøichází pravý
kontrolor

Vstupné 70 Kè. Pøedprodej vstupenek na podatelnì
Mìstského úøadu v enovì a v Knihovnì & enovském
muzeu od 2. 3. 2015; v den pøedstavení prodej na místì, sál
bude otevøen od 18.15 hodin.

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
na ohlaovnì tel. 596 805 938 nebo na tel. 596 805 941 nejpozdìji
do 25. dne daného mìsíce, kdy dochází k uzávìrce Obìníku.
(SO / T. Klimasová)

Dìkujeme pøíbuzným, sousedùm,
pøátelùm a vem, kteøí se pøili
rozlouèit s panem

Janem Kikou

Dìkujeme za projevy soustrasti
a kvìtinové dary.
Za pozùstalou rodinu
manelka a dcery s rodinami
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ivot ve mìstì

Palas dance  mezinárodní taneèní kola pro dìti, mláde, dospìlé

V taneèní kole nejen
máme nároèné tréninky,
ale také skvìlé akce a výlety. V prosinci jsme organizovali mikuláskou
nadílku s programem,
pak pøedvánoèní Prahu s
návtìvou magické jeskynì a vlastní karneval pro
dìti a dospìlé na Lapaèce. Máme za sebou nìkolik taneèních vystoupení
na plesech a karnevalech. A jeliko zima konèí, organizujeme dalí
akce, a to výjezd do Lvova na Ukrajinu o velikonoèních prázdninách, mezinárodní taneèní soutì
Palas dance cup v èervnu
v KD Ostrava, letní taneèní kolu v Polsku a
projekt Tanec pro Ukrajinu II v srpnu. Staòte se i
vy èleny reprezentace naeho mìsta.
Klub reprezentaèního tance pro dìti a
mláde. Klub je otevøen
pro talentované ve vìkových kategoriích mini a
DVK od 3 do 11 let, JVK
od 12 do 15 let a HVK od
16 let. V klubu se èlenové
uèí taneèním stylùm disco dance, street dance,
show dance a latino dance vèetnì taneèní akrobacie. Po zvládnutí základù
taneèních technik se
úèastní republikových a
mezinárodních taneèních
koncertù, vystoupení a
soutìí. Nároèná výuka
vede vdy k dobrému
zvládnutí taneèních technik a nejlepí èlenové reprezentaèního klubu se
stávají
profesionálními
taneèníky v divadlech,
muzikálech a podobnì.
Kromì standardní výuky
organizujeme pro èleny
soustøedìní, letní taneèní
koly a také výlety a dovolené. Do naich øad
hledáme nové reprezentanty, kteøí by byli schopni zvládnout nároènost

výuky, byli disciplinovaní, li za svým cílem a
byli schopni pracovat v
kolektivu a rozvíjet jej.
Zápisy na kurzy a konkurzy do klubù jsou vdy
v úterý a ètvrtek v 16.00
hod. v taneèní kole na
ul. Kostelní 128 v enovì.
Klub latinskoamerických tancù pro mláde a dospìlé. Klub je
otevøen pøedevím pro
mláde a dospìlé, kteøí
se chtìjí vzdìlávat v tanci na vyí úrovni srovnatelné s pøípravou na Star

dance. Je zde moné tanèit jen rekreaènì, ale
také soutìnì. Tréninky
probíhají vdy v úterý od
18 hodin v taneèní kole
na ul. Kostelní 128 v enovì. Pøihlásit se mùete
kdykoliv v taneèní kole
bìhem roku.
Klub
moderního
tance je otevøen pøedevím pro sólové taneèníky mládee a dospìlých,
kteøí se chtìjí pobavit,
protáhnout tìlo a také se
nìco nauèit. Uèíme se
tady sólovì latinskoamerické tance jako napø.

merengue, salsa, battchata a jiné, øecké tance,
rock and roll, popové tance apod. Tréninky probíhají vdy ve ètvrtek od
18 hodin v taneèní kole
na ul. Kostelní 128 v enovì. Pøihlásit se mùete
kdykoliv v taneèní kole
bìhem roku. Poøádáme
soustøedìní, letní taneèní
koly, výjezdové zahranièní
akce,
dovolené
apod.
Josef Macura,
pøedseda Palas dance
www.tspalas.com
tel.: 604 503 817

PØEHLED VELIKONOÈNÍCH
BOHOSLUEB
FARNOSTI PROZØETELNOSTI BOÍ

Zpovìdní den pøed velikonocemi
30. 3. ve farním kostele v enovì od 15.00 do 19.00 hod. se tøemi zpovìdníky.
Putovní panelová výstava o umuèeném knìzi Josefu Toufarovi
v sále restaurace Horakùvka
30. 3.  10. 4. 2015
s moností zakoupení knihy Miloe Doleala Jako bychom dnes zemøít mìli.
Vstupné zdarma.
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MìÚ informuje

Vyhodnocení strategie rozvoje mìsta a schválení akèního plánu mìsta
na rok 2015

Zastupitelé mìsta na svém posledním zasedání
hodnotili plnìní plánu strategického rozvoje mìsta,
který byl vytvoøen v roce 2007 a jeho platnost konèí
právì v letoním roce, a zároveò rozhodli, které akce
budou podporovány z hlediska financování, projekèní
pøípravy a realizace v letoním roce.
V prùbìhu letoního roku bude dokonèena stavba
kanalizace v severní èásti mìsta a výmìna herních
prvkù ve kolkách. Modernizován bude pøechod u
koly na Podlesí a vybudován bude pøechod u zastávky krbeò. Plánováno je rovnì zateplení budovy
mìstského úøadu vèetnì opravy støechy, vybudování
vodovodu v ulici Do Dìdiny, vybudování sociálního

Skautský ples v rùové
Paní Rùena Poupìtová má to potìení vem
oznámit, e se dne 7.
února 2015 v Restauraci
Horakùvka zdárnì uskuteènil 6. roèník plesu
skautského støediska enov, letos ladìn do slavnostní rùové barvy. Hosté pøípravu nepodcenili a
dostavili se s velmi pùsobivými a elegantními rùovými nápaditostmi.
Male, ponoky, motýlky, broe, kravaty,
sponky, støevíce, kabelky,
ály, ale i prase na vodítku jste mohli obdivovat,
pokud jste se stali ast-

zaøízení v areálu SK Lapaèka, oplocení areálu staré
koly.
Projektová dokumentace je pøipravována na pøístavbu a nástavbu 2. pavilonu základní koly, zateplení budovy zdravotního støediska a mìstského podniku slueb, opravu støechy na hasièárnì, rozíøení
kanalizace do okrajových èástí, umístìní chodníku
podél Václavovické ulice, úpravu okolí staré koly a
zámeckého parku.
Podrobnìjí informace k pøipravovaným akcím naleznete v aktualitách a povinných informacích na
stránkách mìsta.
Ing. Jan Blaek, starosta

Skauti a skautky enov Informují

nými majiteli vstupenek
na tuto prestiní spoleèenskou akci. K rùovému veselí hrála veselá
kapela, bìhem veèera
hosté
shlédli
stylové
pøedtanèení enovských
roverù nebo módní pøehlídku rùové kolekce
pro nadcházející sezónu,
a nìkteøí z nich mìli
tìstí pøi losování pùlnoèní tomboly. Rùena se nebojí tvrdit, e skautský
ples v rùové byl zábavnìjí ne 156. díl Ordinace v rùové zahradì.
A skautské støedisko
enov doufá, e pøítì se
také nudit nebudete a

Evidence obyvatel
NEJMLADÍ OBÈÁNCI MÌSTA
Kristýna a Karolína Jaèkovy, Matìj Bouchal
K narození dìátka rodièùm srdeènì blahopøejeme.

ROZLOUÈILI JSME SE
Jarmila Gawelczyková, Ludmila Hilscherová,
Jan Kika, tìpánka eflová, Petr Grochol,
Jiøina poniarová
Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou upøímnou
soustrast.
DÙLEITÉ! ádáme tímto rodièe novorozencù, aby po obdrení matrièního dokladu oznámili narození svého dìátka pøedloením rodného listu na ohlaovnì.
Pozùstalé si pak dovolujeme poádat o vèasné oznámení úmrtí
svého rodinného pøísluníka, pokud k úmrtí nedolo v naem mìstì.
Dìkujeme  T. Klimasová / SO

budete plesat s námi!

Za skautské støedisko enov
 Rùena Poupìtová

Výjezdní støedisková
rada
Tøetí lednový víkend
se stal termínem pro výjezdní støediskovou radu.
Ètrnáct vedoucích oddílù
strávilo víkend na okresní skautské základnì Pocheò. Zde nejen pøiloili
ruce k práci na opravách
chalupy, ale také naplánovali dalí mnohé akce
støediska, jako ples èi tábory. Stìejním tématem
pak byla pøíprava okresního kola Svojsíkova závodu, které enovské
støedisko bude poøádat
15. a 16. kvìtna 2015 pro
180 dìtí ze skautského
okresu Frýdek-Místek.
Výjezdní støedisková
rada byla pro vechny
pøíjemnou zmìnou oproti
klasickým støediskovým
radám, které se konají
vdy jednou mìsíènì v
odpoledních hodinách.
Urèitì si to zopakujeme.

Za skautské støedisko enov
Irena Oobeová  Amazonka

Oslava Dne zamylení
a obnovy støediska
Den Zamylení je je-

den z nejvìtích skautských svátkù. Kadý rok
22. února slaví vichni
skauti na svìtì svátek
vìnovaný zakladatelùm
svìtového skautingu.
Tento rok je ovem významný pro enovské
skauty také tím, e slaví
25 let od obnovení støediska v roce 1990. Letos
strávily vechny oddíly
ze enova onen den spolu.
Dìti si mohly vybrat z
nìkolika programù, od
povídání s oldskautem,
pøes pohybové a vìdomostní hry a po rukodìlné a dramatické aktivity, které si pro nì pøipravili roveøi a rangers.
Po skonèení programù
dostal kadý jeden muffin s hoøící svíèkou, popøáli
jsme
støedisku
vechno nejlepí, sfoukli
svíèku a s velkou chutí se
do muffinu zakousli. Poté
následoval nástup a celý
den jsme ukonèili veèerkou.
Vìøím, e si vichni
nedìlní odpoledne uili.
Nejdùleitìjí ovem je,
e jsme oslavili tento svátek spoleènì.
Za roverský kmen eReSTeèka Jana Pastròáková 
Oøíek
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Sport / MìÚ informuje

Kalendáø fotbalových utkání
SK enov na jaøe 2015

Na základì § 39 zákona è. 128/2000 sb., o obcích ve
znìní pozdìjích pøedpisù zveøejòuje mìsto enov svùj
zámìr:

prodej kruhové vypalovací
pece
LAC M 45 S
Popis stávajícího stavu:
 Rok poøízení 1997, poøizovací cena 49 000 Kè
 Kruhová pec, malých rozmìrù LAC M 45 S
 Uitný prostor pece  45 l, hmotnost 55 kg
 Maximální teplota 1280 stupòù Celsia
 Vnitøní rozmìry: prùmìr 410 mm, výka 345 mm
 Vnìjí rozmìry: prùmìr 615 mm, výka 495 mm
 Napìtí: l/N/PE 230 V AC 50 Hz, pøíkon 3,5 kW
 Funkèní, nevyhovuje kapacitnì.
Vhodné vyuití: Po drobné opravì  doplnìní tìsnìní dvíøek, je pec vhodná pro kusovou a malosériovou
výrobu keramiky.
Prodejní cena: nejvyí nabídka.
Svou nabídku, ve které bude uvedeno jméno, pøíjmení, adresa zájemce, telefonní, popøípadì e-mailový kontakt odevzdávejte v písemné formì v uzavøené obálce
s oznaèením NEOTVÍRAT! Kruhová pec LAC M 45,
prostøednictvím potovních slueb nebo osobnì na podatelnì MìÚ enov, Radnièní námìstí 300, 739 34 enov, v termínu do 13. 3. 2015.
Blií informace vám budou poskytnuty na Mìstském úøadì v enovì, odbor investic, MH a dopravy,
dveøe è. 210, telefon è. 596 805 943, e-mail: jmrlinova@mesto-senov.cz, kde je také mono v pøípadì zájmu
sjednat prohlídku.

Pece M
Pøedevím pro hobby keramiky, ale také pro profesionální výpal keramických a skláøských výrobkù, které
vyadují zakládání shora.
Popis konstrukce pece:

BUS = plánovaná doprava autobusem.
Pøípadné zmìny vyhrazeny.
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 modul  letìný nerezový
plech, roho z minerálního
vlákna, cihlová vyzdívka, po
obvodu hrany áruvzdorný
provazec
 víko  zabrouené cihly,
nerezový válcový plá,
uprostøed odvìtrávací otvor
 topné spirály vloeny do
vodorovných dráek v boèních
stìnách
 regulátor CERAMIC, Bentrup TC44 nebo HT40AL
 termoèlánek typu S, bezkontaktní polovodièové
spínací relé.
odbor investic, MH a dopravy

ivot ve mìstì

A jsou tady zase
prázdniny! Týden volna a
tak hurá na chatu  tentokrát do Vyních Lhot.
Dìti byly rozdìleny do
týmù, ke kterým si následovnì vymyslely názvy.
Ty byly opravdu originální a celý týden mezi sebou soupeøili Ventilátoøi,
Supertým, Vlèí smeèka,
Fialoví stráci a Mimoni.
Tématem celojaròákové
hry byl seriál Byl jednou
jeden ivot.
V jednotlivých hrách
dìti ztváròovaly vdy nìjaký orgán nebo buòky
lidského tìla. Díky hrám
se dìti nauèily, k èemu
slouí èervené a bílé krvinky, krevní destièky,
plíce nebo srdce. Mimo
tyto tématické hry jsme
hráli i spoustu dalích
her. Jeliko nám poèasí
pøálo a sníh na svazích

Pionýrské Jaròáky

se udrel, mohli jsme
provìtrat boby a lopaty a
zjistit, kdo z dìtí má nadìji stát se profesionálním bobaøem nebo lopatistou.
Jednodenní výlet jsme
zaèali tím, e jsme si na
kadé køiovatce hodili
kostkou a podle toho, co
padlo, tak na tu stranu
jsme se vydali. Kdy
jsme asi po hodinì byli
opìt nìkolik desítek metrù od chaty, hru jsme
ukonèili a zamíøili na ná
plánovaný cíl, kterým
byla Praivá. Po cestì
jsme otestovali pozornost
dìtí, kdy jsme jim poloili pár soutìních otázek. Cesta dolù z Praivé
byla sice delí, ale zato
lepí cestou, a po 12,5 km
jsme se za jásotu dìtí
vrátili na základnu.
Poslední den dolo k

Zahrádkáøi informují

Ukázky velikonoèních vazeb  ZO ÈZS v enovì poøádá dne
26. 3. 2015 od 14.00 do 18.00 hod. ukázky velikonoèních vazeb v
prostorách staré koly. Ukázky pøedvedou ákynì Zahradnické
koly v Ostravì pod vedením A. Jaterkové. Tyto ukázky jsou spojeny s prodejem výrobkù velikonoèních vazeb a ivých kvìtin. Je
zde i monost vlastní výroby. Tìíme se na vai úèast.
Zájezd do Polska  ZO ÈZS v enovì poøádá dne 9. 5. 2015
zájezd do Polska s následujícím programem: l návtìva zahradnictví Puzoñ v Ustroni  monost nákupu za CZK; l návtìva a
prohlídka mìsta Wisla s návtìvou vodního parku Tropicana v
hotelu Golebiewski  vstupné 30 zl. na 1,5 hod. Cena zájezdu je
150 Kè pro èleny ZO enov, 180 Kè ostatní zájemci. Odjezd v 7.30
hod. od restaurace Na pici. Návrat v odpoledních hodinách. Pøihláky na tel. 739 930 376.
Zájezd na Vánoèní trhy v Norimberku, SRN  ZO ÈZS v
enovì pøipravuje na dny 11. a 13. 12. 2015 zájezd na Vánoèní
trhy v Norimberk. Program zájezdu: Pátek  odjezd ze enova do
Plznì  zastávka na obìd, odpoledne prohlídka Plzeòského pivovarnického muzea, Plzeòského podzemí a exkurze s ochutnávkou
piva v Pivovaru Prazdroj  poté ubytování, veèeøe, prohlídka mìsta  pøípadnì divadlo. Sobota  snídanì, odjezd do Norimberku
na Vánoèní trhy  nejvìtí a nejstarí v Nìmecku  návrat ve
veèerních hodinách, ubytování. Nedìle  snídanì, poté odjezd,
návtìva zámku Zbiroh, zastávka na obìd, návrat ve veèerních
hodinách kolem 18.00 hod. Cena 2 700 Kè zahrnuje dopravu,
ubytování, veèeøi, 2x snídani, vstupné do muzea, podzemí, exkurze Prazdroj, zámek Zbiroh. Blií informace na tel. 739 930 376.
Prosíme, hlaste se na zájezd co nejdøíve z dùvodù zajitìní ubytování, stravy atd. Nejpozdìji vak do konce záøí!

vyhodnocení celojaròákové hry a dìti dostaly odmìny. Nemìly je ovem
zadarmo, musely nejdøíve vylutit morseovku (a
ne tak lehkou, jak se na
první pohled zdálo), která jim prozradila, kde se

poklad ukrývá. Nakonec
to vechny týmy zvládly
a pak u jen zbýval úklid
chaty a odjezd domù s
nadìjí, e se na tuto
skvìlou chatu jetì nìkdy vrátíme.
Filip Kowalski, PS enov

Aukce energií pro obèany, spolky i podnikatele
Mìsto enov nabízí svým obèanùm opakovanì monost sníit náklady domácností na elektrickou energii
a zemní plyn formou elektronické aukce.
Celkem 119 enovských domácností ji uetøilo
v pøedelých kolech aukce. Prùmìrná úspora èinila
25 % u neregulované sloky energie.
Na základì dobrých výsledkù aukcí a trvalého zájmu obèanù jsme pøipravili dalí kolo aukce.
Úèast v aukci je zdarma a pøihlásit se mohou
jednotlivé domácnosti, organizace, drobní podnikatelé
i bytová sdruení. Pro zapojení do aukce je tøeba, aby
obèané podepsali smlouvu s poøadatelskou firmou. Tato
smlouva je bezúplatná. Kromì toho obèan pøedá poøadatelské firmì kopii smlouvy se stávajícím dodavatelem elektøiny èi zemního plynu, vèetnì vech pøípadných dodatkù, dále kopii roèního vyúètování energií
a sdìlí zpùsob platby energií (napø. èíslo SIPO).
Poøadatelská firma bude poadavky od obèanù pøijímat v zasedací síni MìÚ enov v termínech: 16. 3.,
18. 3., 25. 3. od 14.00 do 17.00 hodin. Pøedpokládaný
èasový postup aukce: bøezen  sbìr od obèanù; duben 
vlastní aukce; kvìten  uzavírání smluv s novými dodavateli. Informace k celému projektu budou prùbìnì
zveøejòovány na webových stránkách mìsta.
Ing. Jan Blaek, starosta
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Inzerce

Velikonoèní výlov ryb 4. 4. 2015

Chovatelské potøeby

V sobotu od 9 hodin.
Obèerstvení a pitný reim zajitìn.

IDEK

RYBY PRODÁVÁME CELÝ ROK!!!

na Tìínské ulici v Radvanicích
OZNAMUJÍ

výrazné sníení cen celého sortimentu
napø.: granule pro psy

Chicopee Adult
Chicopee Adult L.B.
Josera Festival
Josera Junior
Astor
Mraená drùbeí stehna

pùv. cena

15 kg
760,
15 kg
830,
15 kg 1 020,
20 kg 1 060,
15 kg
480,
1 kg
37,

nyní

660,
725,
890,
925,
410,
32,

Vyuijte toto sníení cen
Tìím se na vai návtìvu  Vladimír idek

Spoleèenská rubrika
pro vás

Kde: Odboète dle cedule u STK v enovì.
Prodáváme pstruhy!!! a kapry celý rok!!!
Krásné, èistì udrované rybníky na úrovni!
Prùzraèná potoèní voda v sádkách z lesa!
V+K Horváthovi 737 959 458 www.prodejrybv-k.cz
Nejsme rybník u hlavní cesty naproti mlýnùm

Prodej Thují

Thuja occidentalis Smaragd
Thuja occidentalis Golden Smaragd
Thuja occidentalis Brabant
Velikost 20170 cm
Cena ji od 25 Kè/ks

tel. +420 737 883 136
www.lampart-mec.cz

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.

Baèa Tibor

735 14 Orlová, Okruní 905, IÈ 744 83 111

tel.: 604 533 652, e-mail: baca.tibor@seznam.cz
 protlaky pod komunikací, chodníkem atd.
 vodovody, kanalizace, demolice
 pøípojky vody, kanalizace, elektro, plyn
 vnitøní rozvody: kanalizace, elektro, plyn,
 topení, voda
 zednické práce: omítky, tuky, obklady, dlaby
 i venkovní
 výkopové a ruèní práce, hutnìní pìchem,
 deskou, asfaltování
 hydroizolace sklepù rodinných domkù, støech,
 teras atd.
 projektová èinnost, geodetické zamìøení atd.
 zøízení stavebního povolení, územního souhlasu
 atd.
ZDARMA ZAVOLÁM, PØIJEDU, NACENÍM  LEVNÌ

HLEDÁM SCHOPNÉHO
TRUHLÁØE S PRAXÍ
Tel.: 603 741 246
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Domácí potøeby a elezáøství OLYMAR
1. patro  Radnièní nám. 30
Po a Pá od 8.00 do 17.00 hod.
tel.: 731 161 773

v unkovar s teplomìrem 479 Kè (599 Kè)
v pekáè velký s poklopem 999 Kè (1299 Kè)
v 20% sleva na nerez hrnce VISION
v AVON  prodej, registrace, poradenství

Inzerce
l Koupím dùm, parcelu, chatu. Prosím nabídnìte.
Tel./SMS 608 370 379.
l Prodám dìtský koèárek dvojkombinace, málo pouívaný, svìtle modré barvy + fusak a dvì nové kojenecké
láhve zn. Avent, tel.: 732 425 215. Cena 2000 Kè.
l Prodám cirkulárku na koleèkách s koem. Pilový
kotouè prùmìr 380 a 600 mm. Tel.: 737 139 242.
l Pronajmu dvojpokojový byt v centru enova.
Tel.: 604 157 285.
l Koupím starou motorku znaè. Jawa, ÈEZ, Stadion, Pionýr, Babeta i jiné znaèky, i pokozenou a bez
dokladù. Tel.: 604 107 708.

ÈESKÁ
POJIOVNA
Obchodní místo ÈP, a.s., Klegová Ivana, tel.: 776 790 159
Radnièní nám. 30, enov (budova nákupního støediska)
Vám nabízí:

MAZLÍÈEK
Pojitìní psù a koèek  uhradí 70 % veterinárního oetøení
pøi úrazu i nemoci. Lze pøipojistit i uhynutí èi utracení a
odpovìdnost za kody vùèi jiné osobì. Podmínka: oznaèení
zvíøete mikroèipem èi tetováním, sleva do 2 let stáøí zvíøete.
Otevírací doba:
Po, St 8.30  11.30 14.00  17.00
Út 13.00  15.00 Èt 13.00  17.00 Pá 8.00  11.00

UHELNÉ SKLADY ENOV
AUTODOPRAVA  prodej sypkých materiálù
Bývalý areál VOKD

ÈERNÉ OKD, KOKS, HNÌDÉ BILINA,
MOST
Hnìdé uhlí do automatických kotlù
ze zastøeené haly
Dlouholeté zkuenosti s provozem
automatických kotlù

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

Bc. Jiøina Slovioèková

IÈ: 69629919
Pod Køíem 630, 739 34 Václavovice

Vedení úèetnictví
Vedení daòové evidence
Mzdy a personalistika
Daòová pøiznání a dalí povinnosti
e-mail: sloviockova@gmail.com
tel.: 606 770 001

VÁENO NA KALIBROVANÉ
DIGITÁLNÍ AUTOVÁZE
VÝHRADNÌ ÈESKÉ UHLÍ,
polské  nevedeme
Po  Pá: 7.30  15.00 hod.
Web-ceník: prodejuhlicz.cz
INFO A OBJEDNÁVKY:
Po  Ne od 6.00 do 19.00 hod.

Tel.: 608 827 288
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ivot ve mìstì

Ocenìní za reprezentaci mìsta enova za rok 2014

Je úterý, 24. 2. 2015, je asi
ètvrt na pìt, a kdybyste pøesnì v
tuto chvíli sedìli v zasedací místnosti Mìstského úøadu v enovì,
slyeli byste následující úvodní slova projevu, který nejlépe vystihne
to, co vám chceme v tomto èlánku
pøedat:
Váení zastupitelé, váení ocenìní hosté, váené dámy a pánové,
dovoluji si vás pøivítat na dalím, ji ètvrtém slavnostním zasedání zastupitelstva mìsta enova.
Proè slavnostním, to asi vichni
víte a hlavnì vidíte. Sedí kolem
vás spousta lidí, kteøí dnes budou
místo nás, zastupitelù, hrát hlavní
roli. Právì oni toti v loòském roce
psali scénáø k filmu Reprezentace
mìsta enova za rok 2014. Kadý
z tìchto filmù byl troku z jiného
ánru, vìtina mìla krásný dramatický prùbìh, reiséøi byli dozajista pøísní, ale vichni mají jedno
spoleèné. Jejich hlavní aktéøi si
dnes toti odnesou pomyslné Oscary. Nebudou hollywoodské, ale
nae, enovské. Nebudou ze zlata,
ale budou plné pýchy nás, obèanù,
kteøí jsou na vás hrdí. Hrdí na to,
jakých úspìchù jste v loòském
roce dosáhli. No a my, enovská
akademie filmových, tedy vlastnì
reprezentaèních vìd, vám dnes
chceme tímto slavnostním aktem

Nejstarí obèanka enova
Dne 23. 2. 2015 se doila úctyhodného
vìku 98 let paní Aneka Vavøíková.
Spoleènì s paní Sakmarovou za komisi
pro obèanské záleitosti jsme navtívili
jubilantku.
Do dalích let pøejeme pevné zdraví a
spokojenost v kruhu starostlivé rodiny.
Ing. Antonín evèík, místostarosta

podìkovat a dodat vám odhodlání
a sílu do dalích let.
A zde jsou výsledky ankety:
Kategorie jednotlivcù
1.
Anna
Nevludová

TAEKWONDO  mimo jiné nìkolikanásobná bronzová medailistka z
MS v Tádikistánu
2. Aneka Kopecká  BASKETBAL  jedna z nejvìtích èeských basketbalových nadìjí, úèastnice kempu talentované mládee
pøi MS v Turecku
3. Miroslav Bárta  CYKLISTIKA  mistr Slezska v terénní
cyklistice a Jakub Tvardek 
TAEKWONDO  mimo jiné mistr
ÈR v nìkolika mládenických kategoriích.
Kategorie kolektivù
1. SK ENOV  fotbalové
drustvo muù  postup do krajského pøeboru
2. KC Z ENOV  korfbalový tým mladích ákù  druhé
místo v celostátní lize
Josef Rajdus  Významná
osobnost mìsta enova
Bìhem loòského roku se nám,
zastupitelùm, podaøila dát dohromady koneènì ucelená legislativa,
co se oceòování naich enovských
obèanù týká. Jsou v ní obsaeny
tøi kategorie. Tu za reprezentaci
mìsta enova ji znáte, no a dalí

kategorie je ta, která nese titul
Významná osobnost mìsta enova. Cena se udìluje jako morální
ocenìní osob, které mají mimoøádný význam a vztah k mìstu enovu, nebo jejich skutky, práce, díla
èi objevy se zaslouily o regionální,
národní èi mezinárodní vìhlas
mìsta. Pro letoní rok se nominací
selo hned nìkolik a budeme je
brát v potaz i pro dalí roèníky. Letos jsme na slavnostním zastupitelstvu ale pøedali pouze jedinou,
za to osobì, která si to opravdu zaslouí. Získal ji pan Josef Rajdus
(92 let), který je jedním ze zakladatelù skautského hnutí v enovì.
Skautingu se vìnuje od roku 1935,
nejprve jako mladý chlapec, pozdìji jako vùdce oddílu a následnì vedoucí støediska. Velkou mìrou se
zaslouil o vechna tøi obnovení
skautské organizace v enovì po
období totalitních zákazù. Svou
obìtavost prokázal pan Rajdus
také pøi osvobozování enova,
kdy se podílel na haení vìe kostela Prozøetelnosti Boí. Za èinnost
pro skauting byl pøijat do èestného
Svojsíkova oddílu a obdrel nìkolik vyznamenání. Je osobností s
vysokým morálním kreditem, inspirujícím skautským vùdcem a
pøíkladným obèanem mìsta enova. Jetì jednou gratulujeme!
M. Vaculík, pøedseda sociální
a volnoèasové komise
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http://www.mesto-senov.cz. IÈO 00297291. Grafická úprava, technická redakce a sazba: firma VMCG, Vanìèek Milo  Computer Graphics.
Tisk: Tiskárna HAROK, enov. Inzerci pøijímá MìÚ enov, správní odbor  do 25. dne v mìsíci. Prodejní cena Obìníku 11, Kè.
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