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ivot ve mìstì

Sport

O LIDECH V BESKYDECH

První snìenky zaèaly zdobit odpoèatou zemi a svou
nìnou krásou nám dávají vìdìt, e u brzy bude jaro.
Døíve vak, ne nás první jarní sluneèní paprsek pozve do
zahrádek, pojïme spoleènì zalistovat v knize Petra Anderleho a kolektivu O lidech v Beskydech.
Pøi výbìru dneního tématu vyprávìní mì napadlo,
zda-li také z naich èasù zùstane v legendách nìjaký slavný, prostým lidem opìvovaný darebák, jeho jméno jetì
sto, dvì stì i více let po jeho smrti ponesou názvy hospod a
hospùdek. Tak nejspíe u tuíte, e budeme vzpomínat na
slavného zbojníka Ondráe.
Zbojník Ondrá, vlastním jménem Ondøej Fuciman èi
ebesta, se narodil 13. listopadu 1680 v Janovicích. Jedním
z pøívlastkù slavného zbojníka je titul Pán Lysé hory.
Avak jeho otec, janovický fojt Ondøej Fuciman, dostal svého èasu na dvacet let k uívání celou Lysou horu. On byl
tedy vlastnì dávno pøedtím, ne jeho syn zbìhl z gymnazijních studií v Pøíboru, skuteèným pánem Lysé hory. Od té
doby se mísí legendy s reálnou skuteèností. Kadopádnì je
ona dávná povìst o zbojníkovi, který se zastával lidu od
Turzovky a po Frentát pod Radhotìm, velice milá a nekodná. Dokonce se jeví jako pravdìpodobné, e èarodìjnice
Hana, sídlící v jeskyni na Lukinci, dala Ondráovi kouzelný opasek a kouzelný obuek, èím se stal nesmrtelným
a nepøemoitelným.
Také v nedalekých Sedlitích prý Ondrá se svými zbojníky vyloupil bìhem taneèní zábavy hospodu a také truhlici s vybranými danìmi, uloenými u fojta. Místní hudebníci
tuto pøíhodu zvìènili ve zlidovìlé písnièce, v ní se zpívá:
U fojtova dvorka, elezná zaporka, hojcajcum, hojcajcum  (viz. Vìstník enovského muzea, 2014).

Zajímavé vyprávìní o vykradení enovského krèmáøe
Havrana (Kramske) popisuje ve své kronice také pan Frantiek Koláø: Je tomu hodnì dávno, co v enovì vyloupili
lupièi krèmu pánì Havranovu.
V den nemilé návtìvy
poøádala se ve zmínìném hostinci svatební taneèní zábava.
Povídá se, e uprostøed nejlepí zábavy vkroèil do sálu
vysoký pán, pìknì ustrojený, který mìl na prstech krásné
zlaté prsteny a ve vestì zlaté hodinky s tlustým øetìzem.
Úèastníci zábavy myslili, e je navtívil mladý hrabì ze
enovského zámku
Chvíli prohlíel si peèlivì úèastníky,
ba i enicha a nevìstu pøivítal, a na to vytáhl mìec
s penìzi, potøásl jim a poruèil nìkolik sklenic piva hudebníkùm, které vyzval, aby mu zahráli, e on by si rád zazpíval. Udal nápìv a venkovtí umaøi jej doprovázeli. Zpíval:
Namazej se tum pileèke lojem, aby to lo tichym strojem,
judá, dunajda, judá dunajda. Ve stropì sálu byla otevøená
ventilace, proto zanotil: Zatkej ïure vìchtým, bo se tam
sviti a jak tì tam kdo uvidi, tak tì tam chyti, judá, dunajda
Spus se na dul kolanami, a se gura nìtøinse nad
nami, judá, dunajda Sivego mi kuòa osedlejtì, pøi udolu
mì tam èekejtì, judá, dunajda Po zpìvu této sloky uchopil paní Havranovou do tance a zpíval: Sbohem buïte
kaèmarièka varna, u je gura i matalièka prazdna. Judá,
dunajda  Pravda zbojníka Ondráe v této souvislosti pan
Koláø nezmiòuje, ale kdo ví?
A to bylo ji jakkoliv, je tøeba øíci, e fenomén Ondráùv slouí dobré vìci. Jeho jméno nenesou pouze penziony,
restaurace a krèmy, ale také desítky folklorních èi ochotnických souborù, soutìí a jiných kulturních klání. Postava
zbojníka Ondráe je pøedmìtem mnohých umìleckých dìl,
obrazù, povìstí, básní aj. Ondrá je spojován s odvahou
a s touhou vnést do naich ivotù spravedlnost.
Jarní dny plné slunce vám pøeje Simona Slavíková.

vedení
mìsta
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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.  Nebezpeèná situace na místní komunikaci vznikla na ul. K Hájence. Olejová skvrna
v délce nìkolika metrù
zpùsobená
neznámým
vozidlem mohla zapøíèinit i vánou nehodu. Pohotovým zásahem místních hasièù bylo pøípadným kodám vèas zabránìno.
3. 2.  Po oznámení
obèanù o pohybu moných sprejerù zasahovali stráníci ve støedu
mìsta. Zjitìné osoby
byly pøedány k doøeení
Policii ÈR. koda na majetku a posouzení zavinìní je pøedmìtem etøení.
9. 2.  K odcizení ruèního jeøábu z pøeèerpávací stanice dolo na ul. Ke
Stovkám v èásti Lapaèka.
koda na zaøízení a oplocení se blíí k dvaceti tisícùm. Pøípad proetøuje
Policie ÈR.

upozornìní na støelnou
zbraò.
PREVENCE
Zavedení povinnosti
nosit reflexní prvky
Novela silnièního zákona
zavádí pro chodce povinnost uít reflexní prvek
mimo území obce pøi sníené viditelnosti, tedy

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
Ing. R. Kulhánek, vel. MìP

Z èinnosti samosprávy

31. schùze rady mìsta dne 3. 2.
2016 mimo jiné:
 schválila ocenìní za reprezentaci
mìsta enova dle návrhu sociální a volnoèasové komise
 schválila Výroèní zprávu za rok
2015 zpracovanou podle § 18 zákona
è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu
k informacím
 schválila umístìní staveb a zøízení
vìcných bøemen na pozemcích mìsta
 schválila dodatky ke smlouvám
o závazku veøejné sluby ve veøejné
linkové osobní dopravì (Dopravní podnik Ostrava a.s., ÈSAD Frýdek-Místek
a.s., ÈSAD Havíøov a.s.).
 jmenovala komisi pro otevírání
obálek s nabídkami a komisi pro posouzení a hodnocení nabídek u veøejné zakázky Zvýení kapacity Z enov 
stavební práce
 schválila Provozní øád víceúèelového høitì Stará kola po úpravách.
32. schùze rady mìsta dne 10. 2.
2016 mimo jiné:

 schválila uzavøení dodatku è. 3 ke
smlouvì o dílo na zpracování návrhu
Územního plánu enova mezi mìstem
enov a ATELIER URBI spol. s r.o., dle
pøedloeného návrhu.
11. zasedání zastupitelstva mìsta dne 16. 2. 2016 mimo jiné:
 vzalo na vìdomí ocenìní nominovaných kandidátù za rok 2015 dle návrhu komise sociální a volnoèasové
 vzalo na vìdomí zprávu o èinnosti
komise pro projednávání pøestupkù
 vzalo na vìdomí plnìní Strategie
rozvoje mìsta enov k 31. 12. 2015
a plnìní Akèního plánu investièních
akcí pøipravovaných v roce 2015
 rozhodlo o pokraèování poøizování
Územního plánu enova dle dùvodové
zprávy
 povìøilo radu mìsta rozhodnout o
uzavøení smlouvy o dílo na podlimitní
veøejnou zakázku Zvýení kapacity Z
enov mezi mìstem enov a uchazeèem, jeho nabídka bude vybrána jako
nejvhodnìjí.
tajem.

PØEHLED VELIKONOÈNÍCH BOHOSLUEB
FARNOSTI PROZØETELNOSTI BOÍ

18. 2.  O stavební koleèka projevili zájem dva
mladí mui z Orlové, kteøí do naeho mìsta nepøili jistì z nezitných dùvodù. Pøestoe se lapkové
pokoueli utéct, podaøilo
se jednoho z nich stráníkùm zadret. Pomohla
pohotová reakce obèanù
na vzniklou situaci.
21. 2.  Obavu o svùj
ivot mìla ena z èásti
Podlesí. Na místì zasahovalo nìkolik policejních
jednotek. Dùvodem bylo

napøíklad za tmy, soumraku èi v mlze. Myslete
na své zdraví a bezpeèí.

Zpovìdní den pøed velikonocemi 22. 3. ve farním kostele v enovì od 15 do 19 hod. se tøemi zpovìdníky.
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Mìstský úøad informuje
Mìsto enov
prostøednictvím Diakonie Broumov, sociálního drustva
vyhlauje
V mìsíci bøeznu 2016 oslaví významná ivotní jubilea
tito enovtí obèané
BEDNÁREK VLASTIMIL
BENÝEK ZDENÌK
B O È K O VÁ J O S E FA
B U N D I L P AV E L
F I K Á È K O VÁ L U D M I L A
G A J D O  O VÁ J A N A
H AV L Í K J A N
H E R M A N O VÁ L I B U  E
H R I C O VÁ M A R G I T A
JANULEK ALFRED
JEØÁBEK VLASTIMIL
JE ALBERT
KLIMSZA JOSEF
K O L Á Ø O VÁ M A R I E
K O L K O VÁ M A R I E
KO£ORZ ZBYHNÌV
KOZEL ANTONÍN
K R E S T O VÁ B O  E N A
K R O È K O VÁ R Ù  E N A
KRONENBERG PETR
KØÍSTEK ALOIS
K U N D E R K A J A R O S L AV
L A P I  O VÁ N A D Ì  D A
P AV L A C K Ý L A D I S L A V
PØEÈEK JAN
REVENDA JOSEF
R U S I N K O VÁ J U L I A
S L Í VA M I L A N
SUDOMÌØICKÝ JIØÍ
S U C H Á N K O VÁ J A R O M Í R A
 P E T Í K O VÁ K A R L A
UØINOVSKÁ JÚLIA
VLACH MILAN
WENCEL ZBYEK
W L O S O K O VÁ A L E N A
Z A J Í C O VÁ L E N K A
Z E L E N K A S TA N I S L AV
Z Y C H O VÁ V Ì R 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 nutno uplatnit
u redakèní rady (tel. 596 805 931) nebo na ohlaovnì (tel. 596 805 938,
596 805 941) nejpozdìji do 25. dne daného mìsíce, kdy dochází
k uzávìrce Obìníku. (SO / T. Klimasová)

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.

Sbírku

 letního a zimního obleèení (dámské, pánské, dìtské)
 lùkovin, prostìradel, ruèníkù, utìrek, záclon
 látek (minimálnì 1 m2, prosíme, nedávejte odøezky a zbytky)
 domácích potøeb  nádobí bílé i èerné, sklenièky 
ve nepokozené
 vatovaných a péøových pøikrývek, poltáøù, dek
a spacákù
 obuvi  nepokozené
 hraèek  nepokozené a kompletní
Sbírka se uskuteèní ve ètvrtek 14. dubna 2016 od
8.00 do 18.00 hod. a v pátek 15. dubna 2016 od 8.00 do
13.00 hod. v Domì s peèovatelskou slubou enov, Za
Pomníkem 13, enov.
Vìci, prosíme, pevnì zabalené do igelitových pytlù
èi krabic, aby se nepokodily transportem!
Dìkujeme za Vai pomoc. Dalí informace: Radka
Svobodová, správní odbor MìÚ enov, tel. 596 805 942.
Dìkujeme vem pøíbuzným, pøátelùm, sousedùm i známým,
kteøí se pøili rozlouèit s paní

Evou Kikovou

Takté dìkujeme za projevení soustrasti
a kvìtinové dary.
dcery s rodinami
10. bøezna 2016 si pøipomeneme ji
20. smutné výroèí, kdy nás navdy opustil pan

Antonín Kroèek

(bývalý starosta enova v r. 1970  80).
Kdo jste ho znali, vzpomeòte s námi.
S láskou vzpomínají manelka Rùena,
dìti Vratislav a Libìna s rodinami

Evidence obyvatel
NEJMLADÍ OBÈÁNCI MÌSTA
Mohylová Karolína, Knyblová Stella,
Øepecký Ondøej, Dedek David
K narození dìátka rodièùm srdeènì blahopøejeme.

ROZLOUÈILI JSME SE
Kiková Eva, Kubjatková Drahomíra,
Kocifaj August
Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou upøímnou
soustrast.
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 (pouze pokud k úmrtí
nedolo v enovì).
T. Klimasová / SO
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Prof. Ing. Václav Klaus v enovì
Ve støedu 10. února 2016 probìhlo na enovské
radnici setkání s panem prof. Ing. Václavem Klausem, CSc. Setkání se zúèastnili zastupitelé a zamìstnanci mìsta, øeditelky pøíspìvkových organizací mìsta, starostové Regionu Slezská brána i veøejnost.
Po pøedstavení mìsta se pan Klaus pozdravil
s obèany a odpovídal na dotazy týkající se migrace
obyvatelstva, nezamìstnanosti, zadluenosti státu,
odnárodòování dìjin. Setkání probìhlo ve velmi pøátelské atmosféøe.
Po návtìvì radnice se pan Klaus pøesunul do firmy Capital Refractories s.r.o., zabývající se výrobou
a vývozem áruvzdorné keramiky. Zhruba po hodinì

byla návtìva enova ukonèena. Dìkujeme panu Václavu Klausovi, e v nabitém programu v rámci celodenní návtìvy Ostravy, spolu s Jiøím Weiglem, Martinem Slaným a Filipem ebestou navtívili mìsto
enov.
Video z návtìvy mùete shlédnout v aktualitách
na stránkách mìsta, stejnì jako podìkování a pøání
obèanùm.
Ing. Jan Blaek, starosta

Ocenìní Kristýny Chupáèové  Z Podlesí

Anglický èasopis R&R, se kterým pracujeme v hodinách
angliètiny a rovnì v krouku Angliètina-konverzace, vyhlásil
ètenáøskou soutì na téma Nai bobøi. Úkolem bylo pøeèíst
si daný èlánek, porozumìt jeho obsahu a na internetu vyhledat dalí informace. Výsledek internetového bádání pøeloit
do angliètiny a odeslat do redakce.
Velkou radost máme z toho, e se porotì nejvíce líbila práce naí ákynì Kristýny Chupáèové ze 4.C. V lednovém èísle
èasopisu R&R bylo zveøejnìno jméno naí koly a úspìná
øeitelka dostala anglickou kníku.
Kristýnko, blahopøejeme a dìkujeme za reprezentaci koly.
Naïa Macková
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Ples mìsta enov

V sobotu 20. února se v restauraci Horakùvka konal
ji 4. ples mìsta enov. Pøítomné hosty pøivítal starosta
mìsta Ing. Jan Blaek a pøedsedkynì kulturní komise
Ing. Miroslava Nováková informovala o pøipraveném
programu.
Poté zaznìly první taneèní melodie kapely KVATRO
z Havíøova a celý sál se naplnil tanèícími páry mladí
i starí generace.
V programu pøedtanèení se nejdøíve pøedstavil taneèní pár Jan Tyllich a Monika Martynková. Latinskoamerickým tancùm se vìnují ji od dìtství. Soutìí v mezinárodní tøídì M, úèastní se soutìí v ÈR i zahranièí
s výbornými výsledky.
Druhým vystoupením byl taneèní soubor PS Dance
Petøvald. Tento soubor vznikl v roce 2004 a v souèasnosti má zhruba 130 èlenù od 4 do 25 let. Tanèí styl show
dance, disco dance a modern dance. U nás se pøedvedli
ukázkami z rùzných vìkových skupin a jejich vystoupení
se vem velmi líbilo.
Vyvrcholením programu byla barmanská show Martina Eichenbauma, který svým barmanským umìním
zaujal vechny pøítomné. Martin se ji úèastnil na asi 20
barmanských soutìích. Jistì by si mnozí rádi ochutnali
jeho namíchané speciality.
Kolem pùlnoci byly losovány ceny, které do tomboly
poskytli sponzoøi a mìsto enov.
Dìkujeme sponzorùm: firmì FiPeLak  Petru Fikáèkovi, firmì MORAVIA WOOD TRADING s.r.o.  Milanu
Chomistkovi a Myslivcùm  Obecní. Dále dìkujeme hudební kapele a vem úèinkujícím. Díky nim byla skvìlá
atmosféra, vichni se bavili, a o to nám poøadatelùm lo,
aby úèastníci plesu byli spokojeni. Ji nyní se tìíme na
ples v roce 2017.
SO  A. Stachovská

Kam za kulturou, zábavou a sportem
ENOV

Knihovna & enovské muzeum
Otevírací doba: Po 8.00  12.00 hod. a 13.00  17.00
hod.; Út, Èt, Pá 13.00  17.00 hod.; So 8.00  11.00
hod.

HAVÍØOV

Kulturní dùm Petra Bezruèe
24. a 25. 3.  18.00 hod.  divadelní pøedstavení
Brány nebes a plameny pekla, vstupné dobrovolné.

OSTRAVA

Slezsko-ostravský hrad
19. a 20. 3.  10.00 a 17.00 hod.  Velikonoce
na hradì.
SO/A. Stachovská
Mìsto enov vás zve k návtìvì pøedstavení

Èíe plná operety

Datum: pátek 4. bøezna 2016. Èas: v 17.00 hodin. Místo konání: restaurace Horakùvka. Poøadatel:
mìsto enov. Vstupné: 100 Kè dospìlí, 50 Kè dìti.
Pøedprodej vstupenek: na podatelnì Mìstského úøadu v enovì a v Knihovnì & enovském muzeu od
15. 2. 2016 (omezený poèet míst). Pøístup do sálu: od
16.30 hodin.
V dnení uspìchané dobì si musí èlovìk najít obèas i prostor k zastavení a spoèinutí k tomu, aby si
nechal osvìit a pohladit svou dui a nabyl tak sílu
k dalí cestì ivotem. Takové pohlazení due nabízí
kadému humor a hezká melodická píseò v poøadu,
který pro vás pøipravila opavská UMÌLECKÁ
AGENTURA KAREL SMOLKA s názvem se srdcem
na dlani ... u deset let  ÈÍE PLNÁ OPERETY.
Nabízíme vám shlédnutí sváteèního jubilejního poøadu  to nejlepí z minulých pøedstavení, které se
odehraje ve scénických dekoracích a kostýmech, kde
veselé texty a vyprávìní spojují protanèené melodie
ze známých operet  Veselá vdova, My Fair Lady,
Ostrov milování, Divotvorný hrnec, Pepina, Dìvèátko
z kolonie, Èardáová princezna a dalí.
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Skauti a skautky enov informují

Elmano oslavilo Den sesterství
Celosvìtový svátek skautského pøátelství oslavily holky z Elmana o víkendu 19.  20. února. V klubovnì se selo
kolem padesáti svìtluek, skautek a jejich vedoucích. Nejprve byla na programu hra o Malém Princi, ve které skupinky plnily úkoly na stanovitích lampáøe,
domýlivce, businessmana, pijana a zemìpisce. Za kadý splnìný úkol získaly
dílek obrázku, ze kterého nakonec dohromady sloily podobiznu Malého Prince. Po høe skautky nachystaly pro vechny barevnou veèeøi a páteèní program
zavrilo promítání filmu o Malém Princi.
V sobotu ráno po snídani si dívky mohly
vybrat z nabídky workshopù  rukodìlné

tvoøení, sportovní hra venku nebo zpívání. Po úklidu se pak vechny rozely
domù na obìd.
Za Elmano Marie Tomisová  Májinka
4. oddíl: Výzvìdy na Lapaèce

V sobotu ráno 13. 2. jsme se navzdory zamraèenému nebi seli na Lapaèce,
kde jsme hráli hru jménem Vyzvìdaèi.
Úèastníci byli rozdìleni do dvou drustev
a obì drustva mìla své území, které
musela bránit pøed druhým týmem a zároveò na území soupeøe zjiovat odpovìdi na rùzné otázky. Obèasné pøeháòky
hru vùbec nemohly zkazit a vichni jsme
si ji parádnì uili. Po uplynutí èasového
limitu byly vyhláeny výsledky a potom
u se kadý vydal na cestu domù do sucha.
Za 4. oddíl Martin Kudláèek  Kudla
Skautský ples
Jako pøedelých est let i letos uspoøádalo nae støedisko skautský ples.
Tento rok pod zátitou roverského kmene. Tématem letoního roèníku se staly
bubliny, a to ve vech rùzných podobách.

Ples probìhl 6. února v pøíjemných prostorách restaurace Horakùvka, kde nám
hrála výteèná skupina Hrana Tvého
Kola. Ples provázely rùzné soutìe a samozøejmì nemohla scházet ani tombola.
Pro ty, kdo se chtìli nechat zdokumentovat, byl vytvoøen fotokoutek s bublinami. Akce se vydaøila a my se u nemùeme doèkat, a se právì s vámi setkáme
na dalím roèníku!
Za roverský kmen eReSTeèka
Tereza Drozdová  Kori

enovské skautské støedisko se stále
rozrùstá
Druhým nejvìtím støediskem v Moravskoslezském kraji se podle letoní registrace stalo enovské støedisko. Mezi èleny støediska patøí rovných 220 èlenù, z toho ètyøi
pìtiny tvoøí dìti a mláde. Skauttí vedoucí
vìnují práci pro fungování støediska desítky
a nìkdy a stovky hodin volného èasu roènì. Tímto dìkujeme vem rodièùm dìtí i
ostatním pøíznivcùm skautingu za jejich
dùvìru a podporu.
Za skautské støedisko Martin Václav
Sukaè  Rádio (vedoucí støediska)

Exkurze MARLENKA a Pivovar Radegast Noovice
V pátek 5. 2. 2016 jsme navtívili firmu MARLENKA, kdy v rámci exkurze probìhla prezentace firemní historie a produktù, projekce dokumentárního filmu doprovázená výkladem, ochutnávka výrobkù vèetnì kávy, øízená
prohlídka výroby medových dortù a nákup výrobkù MARLENKA za zvýhodnìné ceny. Exkurze se vem úèastníkùm
velmi líbila a nakonec vichni odjídìli spokojeni
s programem a nakoupenými výrobky.
V sobotu 13. 2. 2016 jsme navtívili pivovar Radegast
Noovice. Prohlídka zaèala v návtìvnickém centru  Radegastovì svatyni s interaktivní expozicí.
Z návtìvnického centra jsme vyrazili na prohlídku
vlastní výroby. Pøíjemným zakonèením prohlídky pro nás
vechny byla ochutnávka správnì hoøkého piva Radegast
nebo nealkoholického piva Birell.
Po prohlídce jsme navtívili Radegastùv obchod s iro-

kou nabídkou dárkových pøedmìtù z kolekce Radegast. Nechybìly zde potøeby pro pravé chlapy: pùllitry, èepice, trièka nebo mikiny RADEGAST. A samozøejmì nejoblíbenìjí
pivo na Moravì v mnoha rùzných baleních.
I pøes nepøíznivé poèasí jsme vichni pøíjemnì strávili
tento den.
Ing. Miroslava Nováková,
pøedsedkynì kulturní komise

Kanalizace enov  Sever

Stavební úøad vydal první územní souhlasy
(povolení) na soukromé èásti kanalizaèních pøípojek, kterých je necelých 196. Obèané postupnì dostávají zprávu SMS, aby se dostavili na mìstský
úøad pro projektovou dokumentaci a územní souhlas.
Pøedpokládáme, e v prùbìhu mìsíce bøezna
budou vydány vechny územní souhlasy.
Ing. Pavel Knop-Kostka, odbor investic
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MìÚ informuje

Místní poplatky  OZV è. 2/2014 a OZV è. 3/2015
Místní poplatek za psa
Upozoròujeme majitele psù, e dle Obecnì závazné vyhláky mìsta enov o místních poplatcích è. 2/2014, platné
od 1. 1. 2015 je dritel psa povinen uhradit poplatek, neèiní-li více ne 500 Kè roènì, nejpozdìji do 31. 3. 2016.
Sazby poplatku ze psù
Sazba poplatku za kalendáøní rok èiní
a) za psa, jeho dritel má trvalý pobyt v rodinném
domì 350 Kè;
b) za druhého a kadého dalího psa, jeho dritelem je
osoba uvedená v písm. a) 400 Kè
c) za psa, jeho dritel má trvalý pobyt v bytovém
domì 1 000 Kè;
d) za druhého a kadého dalího psa, jeho dritelem je
osoba uvedená v písm. c) 1 800 Kè
e) za psa, jeho dritelem je poivatel invalidního, starobního, vdovského dùchodu, který je jeho jediným zdrojem
pøíjmù anebo poivatel sirotèího dùchodu 200 Kè;
f) za druhého a kadého dalího psa, jeho dritelem je
osoba uvedená v písm. e) 300 Kè.
Poplatníci obdreli koncem mìsíce února 2016 sloenky
na úhradu tohoto poplatku.
Pøihláení nebo nahláení zmìn, prosím, proveïte osobnì na MìÚ, pøípadnì e-mailem: jstixova@mesto-senov.cz.

Místní poplatek za odvoz odpadù
Dle Obecnì závazné vyhláky mìsta enov (dále jen
OZV) è. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému
shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù, se sazba roèního poplatku
oproti loòskému roku nemìní a èiní 600 Kè za osobu. Ke
konci mìsíce února obdreli poplatníci sloenky na úhradu
tohoto poplatku.
Splatnost poplatku
a) poplatek do výe 1 000 Kè/rok je splatný jednorázovì, vdy nejpozdìji do 31. 3.;
b) je-li poplatek vyí ne 1 000 Kè/rok ve dvou stejných splátkách, vdy nejpozdìji do 31. 3. a do 31. 7. aktuálního roku.
c) i pøi èástce vyí ne 1 000 Kè/rok lze poplatek uhradit jednorázovì, vdy do 31. 3. aktuálního roku.
Poplatky lze uhradit:
 hotovì v pokladnì MìÚ enov
 pøevodem z úètu poplatníka, nutno uvést variabilní
symbol poplatníka
 sloenkou na potì.
ádáme poplatníky o dodrení splatnosti poplatku, a to
k 31. 3. 2016.
Více podrobností viz. OZV è. 3/2015 na webových stránkách mìsta.
FO/Ing. J. tixová

Komunální odpad 2016

Samostatnì pøistavované kontejnery (VOK)
BØEZEN: 10. a 11. 3.  Datyòská, Topolová,
U Rybníkù, V Drustvu, Vráclavská, K Hájence,
Okruní x Na imce
DUBEN: 12. a 13. 4.  Bøezùvka x Ke Stovkám,
Václavovická (u nádr.), K Haltýøùm, Pod odkem, enovská
Sbìrné místo komunálních odpadù
ul. Na Sedlácích
 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 (chemikálie, vyøazené léky, obaly zneèitìné od
barev ),
 separovaný odpad (sklo, papír, plasty),
 odìvy, obuv a textil.
Otevírací doba v bøeznu 2016 Po, St, Pá: 13.00 
16.45 hod.; So: 9.00  12.00 hod.
Vyslouilé úsporné árovky
Tyto 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, kterých EKOLAMP rozmístil ji více
ne 1900 a kadý rok pøibývají dalí. Nacházejí se
v obchodních centrech, úøadech a øadì firem. 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.
Dále je mono úsporné árovky odevzdat ve sbìrném místì, které se ve mìstì nachází na ul. Na Sedlácích a je otevøeno v mìsíci bøeznu v pondìlí, støedu
a pátek od 13.00 do 16.45 hod. a v sobotu od 9.00 do
12.00 hod.
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ivot ve mìstì

Úspìch mladých enovských achistù

Dne 27. 1. 2016 se konal 3. roèník achového turnaje pro áky základních kol Regionu Slezská brána.
Akce se ji tradiènì konala na Z v abni. Organizaènì turnaj zajiovala obec abeò a dobrovolný svazek
obcí RSB. Turnaj se stal souèásti cyklu soutìí Z
podporovaných Regionem Slezská brána  tzv. Sportovní olympiády. Turnaje se zúèastnilo celkem 48
ákù ze Z abeò, enov, Sedlitì, Vratimov, Sviadnov, Øepitì a Václavovice. Hrálo se na 7 kol. Pøestoe se turnaje zúèastnila Z enov poprvé, v soutìi

drustev vybojovala zlato! Na druhém místì se umístili mladí achisté Z Sedlitì a na tøetím Z Sviadnov. V soutìi jednotlivcù se na prvním místì umístil
Tobiá Krejèok ze Z Sedlitì, na druhém místì Bartolomìj Buchta ze Z Václavovice, na tøetím místì
Ivo Walach ze Z enov. Dalí hodnocená místa obsadili za enov: ètvrtý Miroslav umský, pátý Ferdinand Buchta a desátý Dominik Kovács. Na vynikajícím umístìní naich ákù má velký podíl achový
klub enov, zvlátì pak trenéøi Martin Schoffer
a Lumír Broskeviè, kteøí vedou achový krouek ve
kole. Turnaj podpoøili svou osobní úèastí pøedstavitelé zúèastnìných obcí a mìst. Jedná se o zdaøilou
akci k podpoøe sbliování obcí Regionu Slezská brána.
Ing. Antonín evèík, místostarosta

Díky sponzorskému dáru manelù Kláskových, kterým patøí veliké podìkování, vznikla v prostorech bývalého bytu na M Lipová
nová infrasauna se solným panelem, která bude od bøezna slouit
vem dìtem z mateøské koly.
Infrasauna velmi pozitivnì pùsobí na krevní obìh, detoxikuje
tìlo a pøedevím posiluje imunitní
systém.
Pevnì proto vìøíme, e bude
pro dìti velkým pøínosem. Také
bychom rádi podìkovali paní Malíkové, která nám vìnovala kvìtinovou výzdobu do tìchto nových prostor a v neposlední øadì také mìstu enov, díky kterému jsou prostory zrekonstruovány a mùe je
vyuívat M. V dalích místnostech bude místo pro tìlocviènu, relaxaci, logopedické a pracovní
krouky.
Prostory budou navtìvovat
také dìti z M Lapaèka a plánujeme vzájemné návtìvy se základní
kolou.
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Infrasauna v M Lipová
Do budoucna se plánuje rekonstrukce prostor také na M Lapaèka, kde vzniknou dalí monosti
pro dìti z M (pro pøíklad keramika, kuchyòka nebo prostory pro

interaktivní výuku). Vìøíme, e
tak opìt rozíøíme monosti vzdìlávání a zábavy pro nae nejmení.
M. Michálková, øeditelka M

MìÚ informuje

Dopravní terminál Hraneèník
Dne 28. února 2016 dolo v
souvislosti se zprovoznìním dopravního terminálu Hraneèník
k významným zmìnám v provozu mìstských linek ze smìru
od Radvanic a Bartovic i pøímìstských linek ze smìrù od Havíøova, Karviné a Orlové. Dùvodem zøízení pøestupního terminálu
je snaha o zefektivnìní a ekologizaci veøejné dopravy v centru mìsta Ostravy tím, e zde bude v cílovém stavu ponechána pouze doprava provozovaná v elektrické
trakci. Silné pøepravní vztahy z
terminálu dále do vech centrálních èástí mìsta zajistí tramvajová
a novì také trolejbusová doprava.
Na rozdíl od døívìjího stavu
umoní terminál komfortní pøestup z autobusù bez pìí docházky.
Vekerá nástupitì jsou zastøeena
a cestujícím pro delí èekání bude
k dispozici vytápìná èekárna v objektu obèanské vybavenosti vèetnì
WC. Celý prostor dopravního terminálu vèetnì budovy bude pod
stálým dohledem mìstské policie.
Autobusové linky z okolních mìst
a mìstských obvodù
Autobusové linky 28 a 29 dojedou do terminálu Hraneèník, kde
budou ukonèeny. Na lince 28 bude
zaveden zcela nový jízdní øád, v
nìm budou nìkteré spoje novì
prodloueny do enova nám. i Václavovic, nebo novì ji nebudou
ádné spoje konèit na Jetìrce èi
Volenství. Rovnì na lince 29 budou zavedeny nové spoje, zejména
bude prodlouen provoz v odpolední pièce. Noèní autobusová linka
71, která pojede do enova v dnením rozsahu, bude jako doposud
vedena z Nám. Republiky, pouze
bude novì zajídìt na zastávky
Radvanice kola a Dalimilova.
Obèané enova vak zcela novì
budou moci v tarifu ODIS vyuívat
øadu nových regionálních linek.
Na lince 383 bude pøeváná vìtina spojù prodlouena z enova
pøes dolní èást Bartovic a Novou
hu Záøièí a na Hraneèník. Dále
bude zavedena nová linka 440,
která povede z umbarku pøes zastávky enov køi. a enov nám. a
opìt pøes dolní èást Bartovic a No-

vou hu Záøièí na Hraneèník. Linka 440 bude jezdit vdy v dobì
støídání smìn a v enovì nám.
bude navazovat na linku 29, která
novì ji v úseku enov nám. 
Nová hu Záøièí nepojede. Dále
bude do ODIS zapojena také linka
441 z Havíøova, Podlesí aut. nádr.
po Tìínské ulici na Hraneèník,
která bude novì jezdit témìø po
celý den kadých 20 minut. Cestující budou novì ve vech spojích
uvedených linek odbavováni v tarifu Ostrava XXL vèetnì vzájemného pøestupu z pøímìstských linek na linky DPO, avak v pøímìstských autobusech si nebudou
moci oznaèit jízdenku DPO a budou muset jízdné uhradit v hotovosti nebo z èipové karty ODISka.
Do pøímìstských spojù je vdy
moný nástup pouze pøedními
dveømi! Novì budou moci obèané
enova jezdit také linkou 418 na
pøedplatní jízdenku ODIS (na jednotlivé jízdenky zatím ne).
Výstup z autobusù v terminálu
Hraneèník bude probíhat u nástupitì shodného s nástupitìm pro
tramvaje a trolejbusy smìøující do
centra mìsta. Pøestup z autobusu
na tramvaj èi trolejbus tedy bude
obnáet pouhý asi 10 m pìí pøesun z jedné hrany nástupitì na
hranu protìjí. Stejný princip pøestupu bude aplikován v opaèném
smìru, kdy výstup z tramvají resp.
trolejbusù bude realizován na nástupiti shodném resp. sousedním
s nástupitìm pro odjezd autobusù
ve smìru z Ostravy.
Návazné linky MHD z terminálu
Hraneèník do centra mìsta
Tramvajová doprava z terminálu Hraneèník bude posílena, take
její prùmìrný interval bude v pracovní dny 5 min. a veèer a o víkendu 10 min. Trolejbusová doprava z
terminálu Hraneèník bude zajitìna 3 linkami v prùmìrném intervalu 3 min. v dobì pøepravní pièky a 10 min. mimo dobu pøepravní
pièky vèetnì víkendu.
Tramvajová linka 4 zajistí pøímé spojení s centrem v oblasti tø.
28. øíjna, Karolinou, Mariánskými
Horami, Svinovem a Martinovem.
Tramvajová linka 12 zajistí pøí-

mé spojení s centrem v oblasti tø.
28. øíjna, Karolinou, Mariánskými
Horami, Vítkovicemi, Hrabùvkou a
Dubinou.
Trolejbusová linka 101 zajistí
spojení s oblastí Sokolské tøídy,
Pøívozem a Hlavním nádraím.
Trolejbusová linka 107 zajistí
spojení s Èeskobratrskou ulicí, nákupním centrem Futurum, Fifejdami a administrativním centrem
Orchard.
Trolejbusová linka 110 kapacitnì posílí dopravu z Hraneèníku do
centra mìsta v dobì pøepravní
pièky a zajistí monost pohodlného pøestupu ákù a studentù na
Námìstí Jurije Gagarina na linky
smìrem na Kamenec a Hladnov.
Bude intervalovì proloená s linkou 38.
Pøestoe zmìny v souvislosti se
zprovoznìním terminálu Hraneèník jsou pro obèany enova zásadní, vìøíme, e cestující ocení pøedevím komfort pøi pøestupu a velmi
dobrou nabídku návazných spojù i
rozíøení dopravní obsluhy enova
o nové linky a spoje.
Koordinátor ODIS s.r.o.
Mìstské autobusové linky
28  Hraneèník  enov námìstí  Václavovice toèna
Vechny spoje budou ukonèeny
v terminálu Hraneèník. Na lince
budou vechny spoje vedeny a do
enova námìstí a kromì spojù zde
konèících budou ostatní spoje prodloueny a do Václavovic toèna.
29  Hraneèník  Ludvíkova
 enov námìstí
Vechny spoje budou ukonèeny
v terminálu Hraneèník. Bude mírnì navýen poèet spojù do enova
námìstí v odpolední pièce. Spoje
konèící u LDN jsou nahrazeny koordinací jízdního øádu s linkami 23
a 30. Spoje v souèasné dobì dojídìjící a na zastávku NH Záøièí
budou ukonèeny na zastávce enov námìstí s návazností na novou
linku 440, která zruený úsek nahradí.
38  Námìstí Republiky 
Hraneèník  Bartovice Pod tratí  Nová hu Záøièí
V pracovní dny zùstává linka
(pokraèování na str. 10)
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(pokraèování ze str. 9)

Dopravní terminál Hraneèník

vedena do centra mìsta z dùvodu
pøipravovaného nasazení nových
trolejbusù, které budou schopny v
úseku do Bartovic jet na bateriový
pohon. Víkendové spoje budou
ukonèeny v terminálu Hraneèník.
Noèní spoje jsou nahrazeny novými spoji linky 71.
71  Námìstí Republiky 
Hraneèník  Jetìrka  enov,
Volenství [noèní linka]
Linka bude novì zajídìt také
na zastávky Radvanice kola a Dalimilova a zajistí tak noèní dopravní obsluhu celých Radvanic v intervalech 60 min.
Pozor zmìna
Vybrané spoje l. è. 28 pokraèují ze zastávky enov námìstí
jako l. è. 29  v JØ oznaèeny písm.
N
Vybrané spoje l. è. 29 pokraèují ze zastávky enov námìstí
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jako l. è. 28 a dále smìr Lapaèka 
v JØ oznaèeny písm. D

Zmìny v zastávkách
Hraneèník
zastávka plní funkci pøestupního terminálu mezi pøímìstskou
dopravou a MHD, na zastávku je
zavedena trolejbusová doprava a
pozmìnìno zastavování linek na
nástupitích. Pøesné umístìní stanovi je uvedeno v mapce.
Jetìrka (smìr Hraneèník v
obratiti pro linky 28 a 38)
je trvale pøemístìna na stejnojmennou zastávku na ulici Tìínské smìr Hraneèník.
Jetìrka (smìr enov v obratiti pro linky 28 a 71)
je trvale pøemístìna na stejnojmennou zastávku na ulici Tìínské pro linku è. 38 smìr Bartovice
Pod Tratí.
U Hradu (autobusová zastávka na ulici Frýdecké)

je zruena.

Podrobné informace a jízdní
øády vech dotèených linek naleznete na internetové adrese:
http://www.kodis.cz/terminalhranecnik-zmena-organizace-provozu-od-28-2-2016/
http://dpo.cz/aktuality/1799-terminal-hranecnik-zmeny-od-28-022016.html
Jakékoliv pøipomínky co se týèe
návazností, èasových poloh s ohledem na dojezd do zamìstnání
apod. sdìlte laskavì úseku MH a
dopravy pøi MìÚ enov, kontakt:
+420 596 805 944, +420 733 128
294, mailto: mmusialova@mestosenov.cz. Vekeré pøipomínky projednáme a budeme se snait øeit
ke spokojenosti vech obèanù.
M. Musialová,
úsek MH a dopravy

ivot ve mìstì / MìÚ informuje

Sportklub Lapaèka  lukostøelba  výstavní artikl mìsta enov

Trochu v mimoøádném reimu, jeliko se muselo
nakonec zmìnit místo konání, se uskuteènilo v Havíøovì-umbarku 26. Mistrovství ÈR dorostu v halové
lukostøelbì pro rok 2016.
enovský klub má v Èesku povìst neúnavného
poøadatele národních ampionátù v halové lukostøelbì a ani tentokrát pøedseda naeho nyní zájmového
spolku Rostislav Buzek nezaváhal a podepsal smlouvu s Èeským lukostøeleckým svazem o poøadatelství
a nepøímo tak pøilákal do Havíøova rekordních 102
mladých závodníkù v kategoriích kadetù a juniorù.
Mládenický ampionát, jen se støílel na Opletalovì
ulici v hale (vedle bazénu) Støední koly technických
oborù a v pøilehlých kolních objektech probìhlo
stravování i ubytování úèastníkù, kteøí tak mìli vytvoøeny komfortní podmínky pro vícedenní sportovní
klání, pøinesl i skvìlé výsledky domácích enovských závodníkù.
Svoje sportovní úèinkování v mládenických kategoriích suverénním zpùsobem ukonèil junior Vojtìch
Kaloè, který vybojoval dalí svùj mistrovský titul, ji
ètvrtý v øadì. Støíbrnou medaili získal neèekanì Jakub Èaèka. Nejvìtím sportovním pøekvapením ampionátu bylo selhání favorita z Hradce Králové Jakuba Zimmera, který se musel sklonit pøed naím Petrem Lisníkem, který mìl celou sezonu výsledkovì
velmi vyrovnanou. Spolehlivý výkon pøedvedl i ve
finále, co mu zajistilo neèekaný trumf v podobì vy-

bojovaného prvního svého mistrovského titulu. Tøetí
místo a bronzovou medaili vybojoval ebesta Matìj.
Celý ná tým vedl soutìí tentokrát nestøílející kapitán Martin Duek, který funguje v klubu ji od roku
2008. Tím, e vichni kluci vybojovali mistrovské medaile, dali nejlepí dárek k letoním edesátinám
svému trenérovi. Za pomoc pøi organizování mládenického ampionátu zaslouí podìkování zástupce øeditele pro provoznì-technický úsek STO Milan Kovalèík a dále Jan Kotlár, David Pastucha, Svìtlana a
Michal Kaloèovi, Elika Kunèická, Václav Doleèek,
Daniel Parchanský, Jan Kahoun, Karel Lisník, Adam
Janoek, Nicol afáøová. Zvlátní podìkování zaslouí Robin Hegedüs za bezchybné celodenní výkony na
empairu ve funkci èasomíry. Speciální dík (z hlediska úspìné výkonnosti enovských borcù) patøí Jiøinì
Mrkvové za umonìní zimního tréninku v sálu (nìkdy a støelbì od výèepu) své noblesní restaurace
Horakùvka. Úplnì na závìr si celorepublikové podìkování za skvìle vypracovaný harmonogram akce
a servis pro rozhodèí zaslouila Zdeòka Hegedüsová,
je si tímto parádním výkonem jen nechala potvrdit
své jmenování do funkce hlavní rozhodèí národního
ampionátu dospìlých, které probìhne ve dnech 12.
a 13. bøezna 2016 v Prostìjovì.
S podìkováním vem, kteøí fandí enovské lukostøelbì, která trvá ji 17 let  Frantiek Fanda Hegedüs, øeditel národního ampionátu mládee.

Seznámení øidièù - seniorù se zmìnami pravidel
silnièního provozu
Váení spoluobèané øidièi - senioøi, nabízíme monost pøipomenutí si pravidel silnièního provozu a jejich
zmìn vám, kteøí jste získali øidièák pøed více ne 20
(nìkteøí i 50 èi více) lety.
Místo konání akce: Mìstský úøad enov, Radnièní
nám. 300  zasedací místnost. Termín konání: pondìlí
21. 3. 2016 od 13.00 hodin. Èasový rozsah: cca 2 hodiny. Vìková kategorie: øidièi nad 60 let. Od úèastníkù
akce nebude vybírán ádný poplatek.
Kadý z nás by si mìl èas od èasu pøipomenout
pravidla silnièního provozu. kolení provede lektor autokoly.
Ing. Jan Blaek, starosta
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ROZPIS UTKÁNÍ TÝMÙ SK ENOV NA JAØE 2016
 PØIJÏTE NÁS POVZBUDIT!
TÝM

DATUM ZAÈÁTEK

MUI
MUI
ML. ÁCI
ST. ÁCI
MUI
PØÍPRAVKA
DOROST
ST. ÁCI
ML. ÁCI
DOROST

ML. ÁCI
ST. ÁCI
MUI

SO 19.3.16 15:00
NE 27.3.16 15:00
SO 2.4.16 11:45
SO 2.4.16 13:15
SO 2.4.16 15:30
NE 3.4.16 13:45
NE 3.4.16 15:30
SO 9.4.16 11:45
SO 9.4.16 13:30
SO 9.4.16 13:00
NE 10.4.16 15:30
13:30 BUS
SO 16.4.16 12:15
SO 16.4.16 13:45
SO 16.4.16 16:00
NE 17.4.16 13:45
NE 17.4.16 16:00
SO 23.4.16 10:00
SO 23.4.16 13:45
NE 24.4.16 09:30
NE 24.4.16 11:15
NE 24.4.16 16:00
13:45 BUS
SO 30.4.16 12:45
SO 30.4.16 14:15
SO 30.4.16 16:30

PØÍPRAVKA
DOROST
DOROST
ML. ÁCI
ST. ÁCI
MUI
DOROST
ST. ÁCI
ML. ÁCI
PØÍPRAVKA
MUI
PØÍPRAVKA
MUI
ST. ÁCI
ML. ÁCI
DOROST
DOROST
ML. ÁCI
ST. ÁCI
MUI
PØÍPRAVKA

NE 1.5.16 13:45
NE 1.5.16 16:00
ST 4.5.16 16:30
SO 7.5.16 12:45
SO 7.5.16 14:15
SO 7.5.16 16:30
NE 8.5.16 16:30
NE 15.5.16 10:00
NE 15.5.16 11:45
NE 15.5.16 13:45
NE 15.5.16 17:00
ST 18.5.16 16:30
SO 21.5.16 17:00
NE 22.5.16 10:00
NE 22.5.16 11:45
NE 22.5.16 17:00
SO 28.5.16 13:00
SO 28.5.16 13:15
SO 28.5.16 14:45
SO 28.5.16 17:00
NE 29.5.16 13:45

ST. ÁCI
ML. ÁCI
MUI
DOROST
ML. ÁCI
ST. ÁCI
DOROST
MUI
DOROST
MUI

SO 4.6.16 09:00
SO 4.6.16 10:45
SO 4.6.16 17:00
NE 5.6.16 17:00
SO 11.6.15 13:15
SO 11.6.16 14:45
SO 11.6.16 14:30
SO 11.6.16 17:00
SO 18.6.16 17:00
NE 19.6.16 17:00

MUI
ML. ÁCI
ST. ÁCI
MUI
PØÍPRAVKA
DOROST
PØÍPRAVKA
DOROST
ST. ÁCI
ML. ÁCI
MUI

Pøípadné zmìny vyhrazeny.
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DOMÁCÍ
BØEZEN  DUBEN 2016
SK ENOV mui
SK POLANKA
SK ENOV ml. áci
SK ENOV st. áci
SK ENOV mui
SK ENOV pøípr.
SK ENOV dorost
PETØKOVICE
PETØKOVICE
VELKÁ POLOM



HOSTÉ












ÈESKÝ TÌÍN
SK ENOV mui
HEØMANICE
HEØMANICE
HEØMANICE
FC BANÍK dívky
VÁCLAVOVICE
SK ENOV st. áci
SK ENOV ml. áci
SK ENOV dorost

FRENTÁT p. R.



SK ENOV mui

SK ENOV ml. áci
SK ENOV st. áci
SK ENOV mui
SK ENOV pøípr.
SK ENOV dorost
ØEPITÌ
DOLNÍ LHOTA
STAØÍÈ
STAØÍÈ











FRENTÁT
FRENTÁT
BØIDLIÈNÁ
MICHÁLKOVICE
SLOVAN OSTRAVA
SK ENOV pøípr.
SK ENOV dorost
SK ENOV st. áci
SK ENOV ml. áci

FK KRAVAØE



SK ENOV mui

SK ENOV ml. áci
SK ENOV st. áci
SK ENOV mui
KVÌTEN 2016
SK ENOV pøípr.
SK ENOV dorost
KLIMKOVICE
SK ENOV ml. áci
SK ENOV st. áci
SK ENOV mui
SK ENOV dorost
TØEBOVICE
TØEBOVICE
SK ENOV pøípr.
FK Bospor BOHUMÍN
FC BANÍK dívky
SK ENOV mui
STARÉ MÌSTO
STARÉ MÌSTO
SK ENOV dorost
MFK HAVÍØOV
SK ENOV ml. áci
SK ENOV st. áci
SLÁVIA ORLOVÁ
SK ENOV pøípr.
ÈERVEN 2016
STARÁ BÌLÁ
STARÁ BÌLÁ
SK ENOV mui
SK ENOV dorost
SK ENOV ml. áci
SK ENOV st. áci
MICHÁLKOVICE
SK DÌTMAROVICE
LHOTKA
MARKVARTOVICE





ÈELADNÁ
ÈELADNÁ
KOBEØICE























HRABOVÁ
PUSTKOVEC
SK ENOV dorost
SVINOV
SVINOV
TJ VENDRYNÌ
HRABOVÁ
SK ENOV st. áci
SK ENOV ml. áci
STARÁ BÌLÁ B
SK ENOV mui
SK ENOV pøípr.
HÁJ ve Slezsku
SK ENOV st. áci
SK ENOV ml. áci
SVINOV B
SK ENOV dorost
FRÝDLANT n. O.
FRÝDLANT n. O.
SK ENOV mui
VÁCLAVOVICE












SK ENOV st. áci
SK ENOV ml. áci
VÍTKOV
HRABÙVKA
HLUBINA
HLUBINA
SK ENOV dorost
SK ENOV mui
SK ENOV dorost
SK ENOV mui

ivot ve mìstì

Tøíkrálová sbírka
pomùe potøebným lidem
Dìkujeme dárcùm i dobrovolníkùm!
V tradièní Tøíkrálové sbírce na
podporu lidí v nouzi se díky tìdrosti obyvatel Ostravy a dalích
obcí a úèasti okolo tøinácti set dobrovolných koledníkù shromádila
èástka 1 673 867 Kè. Prostøedky
z veøejné sbírky vyuije Charita
Ostrava a Charita sv. Alexandra
na podporu slueb mobilního hospice, pro lidi ohroené sociálním
vylouèením, seniory, lidi se zdravotním postiením v chránìných
dílnách nebo pøímou hmotnou pomoc lidem v obtíné ivotní situaci.
Podìkování patøí kadoroènì
nepostradatelným
koledníkùm,
kteøí vykoledovali na území enova a Václavovic celkem èástku ve
výi 92 388 Kè.
Vem lidem, kteøí se jakkoliv
podíleli na úspìné realizaci
Tøíkrálové sbírky 2016, dìkujeme!
Pøehled zámìrù vyuití Tøíkrálové sbírky je dostupný na webu
www.ostrava.charita.cz
Charita Ostrava, Koøenského 17,
Ostrava-Vítkovice
Bezplatný semináø
pro veøejnost 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 proleenin. Probìhnou také praktické ukázky.
Jsou pøipraveny informace o monostech získávání pøíspìvku na
péèi nebo vyuívání kompenzaèních pomùcek, které mohou být

Akce Charity Ostrava

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/pujcovnakompenzacnich-pomucek/
Kurz probíhá vdy jednou mìsíènì, nejblií termín je 17. 3.
2016 od 14.00 hod. v budovì Hos-

pice sv. Lukáe, ul. Charvátská
785/8, Ostrava-Výkovice. Na kolení se, prosím, pøihlaste pøedem u
Mgr. Markéty tìpánové, tel. 599
508 533, mobil: 731 534 002 nebo
e-mailem: cho.hospicova.poradna
@charita.cz. Tìíme se na vai
úèast!
Web+plakát: http//ostrava.
caritas.cz/akce/jak-pecovat-onemocneho-v-domacim-prostredi17-3-2016/

Zahrádkáøi informují

ZAHRÁDKÁØSKÝ PLES 2016  Dne 13. února 2016 se uskuteènil v restauraci Na Lapaèce ji tradièní zahrádkáøský ples. K
tanci a poslechu hrála skupina DUO BOLERO a ples zahájili ukázkou latinsko-amerických tancù Martin NÁHLÝ a Petra LANGEROVÁ. Dále se svým programem Havajské a jiné tance vystoupila
taneèní skupina muù  BOLATIÈTÍ BOBØI. Oba tyto programy
se úèastníkùm plesu velmi líbily a sklidily zaslouený potlesk.
Pøed pùlnocí zaèalo losování bohaté tomboly. Do tomboly pøispìla spousta firem ze enova, firmy zabývající se prodejem osiv, výrobou pro zahrádkáøe a spousta dalích. Rovnì pøispìli obèané enova, kteøí se plesu úèastnili a dalí sponzoøi, jejich seznam naleznete na webových stránkách  zahradkarisenov.cz, kde rovnì naleznete fotografie a video z plesu.
Úèastníci plesu odcházeli spokojeni s pøáním, aby dalí ples
v roce 2017 byl stejnì úspìný.
Ples v roce 2017 se bude konat 11. února opìt v restauraci Na
Lapaèce a úèast také pøislíbili Bolatiètí bobøi s novým programem.
Závìrem jetì jednou dìkuji vem sponzorùm, personálu restaurace pod vedením Radima Zálejského a vem, kteøí se na pøípravì
plesu podíleli. Vìøím, e pro rok 2017 se nám podaøí opìt zajistit
bohatou tombolu a program. Budeme se s vámi tìit na setkání pøi
dalích akcích ÈZS. Sledujte webové stránky zahradkarisenov.cz.
VELIKONOÈNÍ VAZBY  ZO ÈZS v enovì ve spolupráci se
enovským muzeem a Støední zahradnickou kolou Ostrava poøádá dne 17. bøezna 2016 ukázky velikonoèních vazeb s prodejem
jarních kvìtin, velikonoèních vazeb a bylinek ve Staré kole v dobì
od 14.00 do 17.00 hod.
Srdeènì zveme obèany na tuto akci.
ZÁJEZD POLSKO  ZO ÈZS v enovì poøádá dne 30. dubna
2016 zájezd Zahradnická centra  Polsko.
Odjezd v 7.00 hod. od restaurace Na pici. Cena: èlenové 200
Kè, neèlenové 250 Kè. Pøihláky ihned na tel.: 739 930 376.
ZÁJEZD RAKOUSKO  ZO ÈZS v enovì poøádá dne 3. a 4.
záøí 2016 zájezd na zahradnický veletrh v Tullnu  Rakousko a do
Znojma.
Program: Znojmo  prohlídka podzemí, okruní jízda vláèkem,
loucký kláter Znovin Znojmo  prohlídka, ochutnávka vín. Tulln 
veletrh + zahrady.
Cena 1 200 Kè zahrnuje dopravu, ubytování, stravu  snídanì,
veèeøe, vstupy ve Znojmì. Pøihláky ihned na tel.: 739 930 376.
Za výbor ZO ÈZS  Jan Lampart
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Ocenìní za reprezentaci mìsta enova za rok 2015
Rok s rokem se seel a
v úterý 16. 2. 2016 od
16.00 hod. nadeel èas na
první letoní zasedání zastupitelstva mìsta, které
u pìt let nese pøívlastek
slavnostní.
Slavnostní proto, e se
na nìm mimo jiné pøedávají ocenìní za reprezentaci mìsta enov obèanùm, kteøí v minulém
kalendáøním roce dosáhli
nìjakého významnìjího
úspìchu na poli sportovním èi spoleèenském.
Slavnostním také proto,
nebo se na nìm udìlují
tituly Významná osobnost mìsta enov. Tento
titul se udìluje jako morální ocenìní osob, které
mají mimoøádný význam
a vztah k mìstu enov,
nebo jejich skutky, práce, díla èi objevy se zaslouily o regionální, národní èi mezinárodní vìhlas mìsta.
Ocenìní pøedávali pan
starosta Jan Blaek s panem místostarostou Antonínem evèíkem na
mìstském úøadì pøed samotnými zastupiteli a
mnohými hosty.
A jak to dopadlo? Støíbrné ocenìní za reprezentaci mìsta v kategorii
reprezentantù pùsobících
v místních organizacích
získal Tobiá Petrùj, který je èlenem modeláøské-

ho klubu pøi AZO TSÈ
enov, který mimo jiné
získal 3. místo na mládenickém
mistrovství
ÈR. Zlaté ocenìní, a tudí první místo, získal
Jan ebesta ze stejného
klubu, který se stal celkovým mistrem ÈR v kategorii dospìlých, 4x vyhrál seriálová mistrovství
ÈR a jednou zvítìzil i ve
svìtovém poháru. Úspìchù bylo samozøejmì
více, ale pro základní
pøedstavu snad postaèí.
V kategorii reprezentantù pùsobících v organizacích mimo nae území, byl ocenìn pouze vítìz, který se jmenuje Jakub Tvardek. Ten je povaován za jeden z nejvìtích talentù èeského
taekwonda vùbec. Mimo
jiné se stal trojnásobným
mistrem ÈR a nìkolikanásobným vítìzem na zahranièních soutìích.
Titul Významná osobnost mìsta enov byl letos udìlen dvìma osobám. První z nich je paní
ofie Bastlová, která je
ikonou ivota ve mìstì
enov ji øadu let. Mezi
mnohými jmenujme alespoò dlouholeté pùsobení
ve kolství, kde zastávala
funkci øeditelky zdejí
Z, v zahrádkáøském
svazu, pùsobení v politickém ivotì v mnohých

funkcích èi v kulturním
rozvoji naeho mìsta
(hlavnì co se rozvoje kulturních a jazykových tradic naeho mìsta týká).
Druhý titul získal pan
Jindøich Folvarèný, který
si jej zaslouil za celoivotní, vysoce aktivní pøístup v enovských zájmových organizacích  vedoucí druiny v Sokole,
jeden ze zakládajících
èlenù divadelního spolku
Siréna, èlen SDH, Sva-

zarmu a ÈÈK.
Závìrem bych chtìl
podìkovat vem, kteøí do
naí ankety zaslali nominace a zároveò bych chtìl
vás, obèany, vyzvat a poprosit, abyste i nadále
nominovali vechny, kteøí
si to dle vaeho mínìní
zaslouí. Jménem sociální a volnoèasové komise
a také jménem vedení
mìsta jetì jednou vem
ocenìným gratulujeme.
Martin Vaculík

Podìkování

Dìkuji obèanovi, který si pøi veèerní procházce
vimnul a mìstské policii nahlásil podezøelé èinnosti
dvou mladíkù, kteøí pokozovali spreji fasádu budovy
základní umìlecké koly a potravin v centru mìsta.
Díky dokonalému popisu byli pachatelé ve velice
krátké dobì dopadeni naimi stráníky a pøedání
PÈR. Následující den bylo zjitìno pokození majetku
mìsta na dalích 4 místech a sprejeøi se doznali
i k malbám na dalích objektech.
Mladíci ji graffiti odstranili vlastními silami a pokozený majetek uvedli do pùvodního stavu. Na opravu nových fasád budov ZU a MìPOS sloili zodpovìdní rodièe mladíkù hotovost, která pokryje výdaje
mìsta na odborné odstranìní kod.
Díky vímavosti obèana a rychlému zásahu naich
stráníkù tak výi kody uhradí ti, kteøí ji zpùsobili.
Snad se mladíci ze svých prohøekù ponauèí. Sprejerství je posuzováno vdy jako trestný èin, a je rozsah
kody jakýkoliv.
Ing. Jan Blaek, starosta

Upozornìní

Z dùvodu státního svátku se mìní termín uzávìrky
pro mìsíc duben do 23. bøezna 2016.
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Sport

SK enov (SK)  Kopaná informuje

ZIMNÍ FOTBALOVÁ PØESTÁVKA KONÈÍ, ZAÈALA FOTBALOVÁ PØÍPRAVA NA JARO 2016
enovtí fotbalisté samozøejmì ani v zimním obdo- Cup v Havíøovì, kde ze 6 mustev obsadili 5. místo.
Starí i mladí áky èekají v bøeznu turnaje poøádané
bí nezahálejí.
FK Bospor Bohumín.
Mui ji v lednu zahájili pøípravu pravidelnými
Pøípravka ji absolvovala turnaj poøádaný Slovatréninky v tìlocviènì Jetìrka v Bartovicích a na
nem Havíøov, kde z pìti zápasù 1x vyhrála  porazila
umìlé trávì v Havíøovì. V únoru absolvovali nároèné
Frentát 3:0 a obsadila 5. místo.
ètyødenní soustøedìní v Beskydech (hotel Bezruè)
30. 1. 2016 poøádal SK enov turnaj pøípravek
a odehráli ji nìkolik pøípravných utkání, kterých se
O POHÁR STAROSTY MÌSTA ENOV, kterého se
zúèastnili i potencionální posily do jarních bojù o zazúèastnilo 6 týmù. Turnaj v dramatickém finále nachování úèasti v krajském pøeboru.
konec na penalty vyhrálo mustvo Slovanu Havíøov.
V dosud odehraných pøípravných zápasech enovDalí poøadí: 2. místo: MFK Havíøov; 3. místo: Sotí borci porazili Bruperk i Staré Mìsto shodnì 3:2, kol Václavovice; 4. místo: SK enov A; 5. místo: SK
slovenský tým K Slaska 1:0 a prohráli s Dìtmarovi- enov B; 6. místo: TJ Depos Horní Suchá.
cemi 0:5.
V NEDÌLI DNE 13. BØEZNA 2016 VÁS ZVEME
Rovnì i enovský dorost zahájil kondièní pøíNA
CELODENNÍ ZÁJEZD NA PØÍPRAVNÉ UTKÁpravu a absolvuje zápasy v rámci dorosteneckého turNÍ
K
SLASKÁ  SK ENOV
naje na umìlé trávì v Albrechticích, kde v prvním
VE
IARU
NAD HRONOM (SK) SPOJENÝ S NÁodehraném kole porazil TJ Internacionál Petrovice
VTÌVOU
KREMNICE
6:1.
Odjezd ze høitì v 9.00 hod., pøíjezd do Kremnice
Pøípravu na jarní èást soutìe zahájili i áci a prohlídka mìsta ve 13.00 do 14.45 hod. Pøíjezd do
a pøípravka v tìlocviènì Z enov.
iaru nad Hronom v 15.10 hod., zaèátek utkání
Mladí áci se v únoru zúèastnili turnaje Slovan v 16.00 hod. Odjezd po utkání v 18.15 hod., pøíjezd do
enova asi ve 21.00 a 21.30 hod.
CENA ZA DOPRAVU: 300 Kè/os. Vzhledem k omezenému poètu míst v autobuse, zájemci hlaste co nejdøíve, nejpozdìji do 10. bøezna 2016 p. Kamilu Stiborovi na tel. 604 359 065; e-mail sksenov@email.cz
nebo p. Otakaru Slívovi na tel. 602 664 893; e-mail
otakar.sliva@centrum.cz.
K HOJNÉ ÚÈASTI ZVE SK ENOV  ODDÍL
KOPANÉ
(Rozpis utkání týmù SK enov na jaøe 2016 na str. 12)

Pøípravka SK enov

Pøedání poháru

Vítìz Slovan Havíøov
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Vèelaøi informují

Výbor ZO ÈSV enov zve své èleny na hodnotící
èlenskou schùzi, která se koná dne 12. 3. 2016 v 9.00
hod. ve kolní jídelnì Z enov, ul. Hasièská. Vèelaøi
budou seznámeni s výsledky laboratorního vyetøení
zimní mìli, dostanou informace o èinnosti organizace
za rok 2015 a co je èeká v roce 2016. Na odbornou
pøednáku je pozvána lektorka Alena Vítková z Opavy, která bude pøednáet o zkuenostech chovu vèel
a matek nízkonástavkovým systémem. Vzhledem
k tomu, e od letoního roku bude èlenská schùze
pouze 1x roènì, povaujeme úèast èlenù za nutnou.
Obèerstvení bude zajitìno.

INZERCE

Pronajmu nebytový prostor (prodejnu se skladovými
prostory v centru enova  134 m2 (drogerie Teta). Tel.: 777
575 221.

Pro stavbu rod. domu prodám pozemek p.è. 1892/12230 m2 s pøípojkou elektøiny. Monost vrtané studny, certif. èistièky nebo napojení na sítì v pøíjezd. cestì (podíly)
p.è. 1891/1 a p.è. 1891/7 les 1652 m2 u pozemku.
Cena 795 000 Kè. Tel.: 775 989 564.
Prodám pozemek 1000 m2 v enovì. Tel. od 15  17
hod.: 728 610 107.
Pøenechám ultra nízký nájem prostor v suterénu po
kompletní rekonstrukci  20 m2, vlastní sprcha, WC. enov-Volenství  volné k 1. 6. 2016. Info: 608 875 354.

Zdravá výiva

1. p. OD, tel. 605 041 047
iroký výbìr chlazených výrobkù
tofu, makoun, jogurty, patiky...
Oleje, mouky, tìstoviny, chia semínka, koøení zn. Kulináø,
bezlepkové a dia výrobky, dukanová dieta, èaje.
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Pokud má nìkdo z obèanù mìsta enov zájem zaèít s chovem vèel, mùe se na èlenskou schùzi dostavit, seznámit se s monostmi, pøípadnì poádat o pøijetí do naí organizace.
Za výbor ZO ÈSV enov Mgr. Miroslav Banasinski  jednatel.

Inzerce

PØIJÏTE NA VELIKONOÈNÍ VÝLOV
V SOBOTU 26. 3. 2016 OD 9 DO 12 HODIN

Olga Zimonyiová

V enovì u Havíøova. Nejsme rybník u hlavní cesty naproti mlýnùm, odboète u STK dle cedulí: PRODEJ RYB
CELÝ ROK.
Nabízíme POCTIVÉ obèerstvení PANÍ DOMÁCÍ letos: KAPØÍ
HRANCLE, RYBÍ KARBENÁTKY aj. ... V nabídce kapr,
pstruh, candát, tika, tolstolobik, amur a jiné. Ryby sádkujeme ve ètyøech modrých sádkách, které jsou vidìt pøi
pøíjezdu na nae soukromé parkovitì.
Lovíme za kadého poèasí, pro dìti máme pexeso
a svítící náramky, nebojte se o dáreèek øíct.
Info: 737 959 458 www.prodejrybv-k.cz
Tìí se V+K Horváthovi

1. patro OD  tel. 731 161 773
Po a Pá 8.0017.00 hod.

v domácí potøeby + Tescoma
v elezáøství  vodov. baterie od 499 Kè
v elektrospotøebièe BRAVO
v papírnictví  blahopøání, pohledy, obálky,
celofán, krabice, motouzy, kolní a kanceláøské
potøeby

KADEØNICTVÍ XTRA HAIR
STUDIO VERONIQUE

Dámské  Pánské  Dìtské
enovská dopravní spoleènost  Tìínská 288, enov
15 % sleva na barvení  bøezen
Tel.: 776 416 694

KRBY ENOV
Stavby krbu i prodej

krbových vloek, teplovodních krbových
vloek, kamen, materiálù na stavbu krbu
a vekerého pøísluenství

Tel. 777 131 006

PO a PÁ 1317 hod.

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

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

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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Základní umìlecká kola Viléma Wünsche v enovì informuje
V pøedchozím èísle jsme blíe
popsali obsah uèiva nového studijního zamìøení s názvem Multimediální tvorba, jeho výuka byla
zahájena v záøí 2013.
Protoe se jedná o novinku v
nabídce naí koly, rozhodli jsme
se veøejnost blíe seznámit s náplní studia. Kvalitní ákovské práce
jsou dle naeho názoru tím nejvýmluvnìjím nástrojem. V nìkolika
dalích èíslech Obìníku se pokusíme struènì pøiblíit, èím se áci
zabývají. Fotografie doprovázející

tento èlánek áci vytvoøili na podzim. Cílem bylo vyuít jedineèného
osvìtlení, kdy je slunce nízko a
prodluují se stíny. Nìkteøí áci
pøi fotografování vyuili kreativní
reim POP-ART, který navyuje
sytost barev.
Blií informace naleznete na
webu koly www.zus-senov.cz pod
odkazem Multimediální tvorba.
Pro zájemce o studium je zde k
dispozici také ON-LINE pøihláka.
Pøijímací zkouky probìhnou v
mìsíci èervnu 2016.

Plán akcí ve 2. pololetí kolního roku 2015/2016
èt 17.3.2016

17:00

Absolventský koncert: Fratrièová Viktorie,
Zipserová Lucie
Tøídní koncert
Absolventský koncert: Sotorníková Aneta,
Pìkníková Lenka
Tøídní koncert
Klavírní pøehlídka 4. roèníkù

út 22.3.2016
st 23.3.2016

17:00
17:00

st 27.4.2016
èt 28.4.2016

17:00
17:00

po 2.5.2016

17:00

Tøídní koncert

út
st
èt
po
út
út

3.5.2016
4.5.2016
5.5.2016
9.5.2016
10.5.2016
10.5.2016

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

st 11.5.2016
èt 12.5.2016

17:00
17:00

Tøídní koncert
Tøídní koncert
Tøídní koncert
Absolventský koncert: Galuková Kateøina
Tøídní koncert
Pøehlídka prací ákù výtvarného oboru
se studijním zamìøením na multimediální
tvorbu v restauraci Horakùvka
Tøídní koncert
Vernisá výstavy nejlepích prací ákù
výtvarného oboru v budovì koly
Absolventi: Kutáèová Michaela

Dìkujeme ákùm Tereze Pastròákové, Elice Vaòkové, Jakubovi
Krolovi, Veronice a Marii Svojanovským, Jakubovi a Janu Svojanovským ze tøídy pana uèitele Mil-

Koncert mezi knihami

Bohumila Uèníková
Bohumila Uèníková
Soòa Trèková

Podzim  Michal Poledník

Soòa Trèková
Bohumila Uèníková
Bc. Monika Kozmonová
David Papala
Bc. Martin Tome
Bc. Martin Tome
Karel Smyèek
Karel Smyèek
Petr Miller, Soòa Nováková
Eva Malicherová
Vlasta Urbáková

Podzim  Zuzana Poláková

Mgr. Darina Hruková

lera za skvìlou reprezentaci koly
na Koncertu mezi knihami dne 21.
ledna 2016 v Knihovnì mìsta Ostravy. áci se svým panem uèitelem pøedvedli výborné výkony a
høejivì zapùsobili
na ètenáøské publikum.
Srdeènì zveme irokou
veøejnost
na Koncert nejlepích
ákù,
který se koná dne
14. 3. 2016 v
17.00 hodin v
Koncertním sále
koly. Tìíme se
na Vai návtìvu.
Vlasta Urbáková,
øeditelka koly

Podzim  Kristýna Runèáková

Podzim  Lenka Jeová

Mìsíèník Mìstského úøadu v enovì, periodický tisk územního samosprávního 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 Anna Stachovská.
Adresa: Mìstský úøad, Radnièní námìstí 300, enov, tel.: 596 805 931. E-mail: meu.senov@mesto-senov.cz,
http://www.mesto-senov.cz. IÈ 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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