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ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

Mìsíc kvìten je minulostí a s ním i
oslavy 70. výroèí konce II. svìtové války, ale my nae pravidelné povídání
budeme i nadále, a vlastnì celý letoní
rok, vìnovat tomuto výroèí.
Ná dnení váleèný pøíbìh se zaèal
odehrávat dne 4. srpna 1944 v ivotické hospodì Izydora Mokrosze. Partyzáni skupiny Kamiñského mìli pøátelské vazby na nìkteré obyvatele obce a
rozhodli se potrestat kolaboranta a
velkého pøítele nacistù starostu obce
Henryka Mokrosze a jeho vzdáleného
pøíbuzného Izydora Mokrosze. Pøi jedné z akcí bylo zjitìno, e dva èlenové
gestapa Weis a Gawlas jsou také v
hostinci I. Mokrosze, a proto tam dolo
k pøestøelce partyzánù s gestapem,
která mìla ovem nebývale tragické
dùsledky.
V odvetì za tuto akci byly ivotice
estého srpna 1944 obklíèeny a byli
zastøeleni vichni mui, kteøí neprokázali nìmeckou státní pøíslunost. Dohromady bylo zastøeleno 36 lidí. Dalích 31 lidí bylo odvedeno do koncent-

raèních táborù, odkud se vrátili jen
ètyøi. Mezi obìmi byl i enovský obèan Miloslav ebesta.
Miloslavovi bylo pouhých 22 let,
kdy ho potkala krutá smrt, která pøila z rukou nìmeckého èetníka, strámistra a vraha Frice Sattlera.
Miloslav bydlel v Petøvaldì, ale
celá jeho rodina ji v novì postaveném
domku v enovì. Pracoval jako horník
na achtì Pokrok v Petøvaldì. Na pøiloené fotografii mùeme Miloslava
(Miloslav vlevo) vidìt spolu s jeho bratrem, dvojèetem Antonínem. Mìl jen
týden pøed svatbou. Jeho vyvolená
bydlela na Zaguøí v Bludovicích a jak
u to tak bývá, na cestì u bylo také
miminko.
V kalendáøi se psalo datum 10.
záøí roku 1944, tragický den nejen pro
obyvatele ivotic a jejich rodiny, ale i
pro Miloslava ebestu, který se toho
dne hned po smìnì vydal za svou
snoubenkou do ivotic. Do cíle své cesty se u vak nikdy nedostal, byl zcela
nesmyslnì a bezdùvodnì, jako mnoho

Èetnický strámistr Fritz Sattler  jeden z ivotických vrahù
dalích ivotických muù toho dne, zastøelen. Vrah nebyl nikdy potrestán,
zamilovaná dívka se u nikdy nedoèkala svého milého, syn Adam nikdy
nepoznal svého otce.
Na dalí pøiloené fotografii mùete pohlédnout do tváøe vraha F. Sattlera.
Milí ètenáøi, tento ná dalí váleèný pøíbìh s tragickým koncem je pouhým zlomkem zla, které pøinesla válka, a proto bychom se mìli postarat o
to, aby ani dalí generace nezapomnìly.
Vás vechny, které nae povídání
zaujalo, zvu k nám do enovského muzea na výstavu vìnovanou obìma svìtovým válkám v pøíbìzích enovských
obèanù.

Miloslav ebesta a Antonín ebesta

Krásný zaèátek léta vám pøeje Simona
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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
5. 5.  Obavu z neznámého mue, který se dobýval do domu, mìla
ena v èásti Volenství.
Ani po marných pokusech o vysvìtlení, e si
spletl adresu, se výteèník
nenechal odbýt. Pøivolané policii byl dùvod jeho
chování ihned jasný. Vlivem omamných látek nebyl toti schopen ani rozpoznat, kde se nachází.
6. 5.  Vozidlo na
mokré vozovce neudrel
øidiè a na ul. Ostravská
havaroval do stromù podél cesty. K vyprotìní
auta musela být povolána speciální technika hasièù, pod jejich vedením
celá záchranná akce probíhala (viz foto). I pøes
hrozivì vyhlíející nehodu vyvázl øidiè jen s nìkolika odìrkami.
9. 5.  Bez placení
utekl mladý mu, který
si na místní benzínce natankoval palivo do kanystru. Poznatky a poøízený
kamerový záznam byl
pøedán Policii ÈR. Objasnìnost u tìchto pøípadù
bývá jen otázkou èasu.
12. 5.  Svérázný pøístup k likvidaci nebezpeèného odpadu má dosud nezjitìný pøestupce.
Zbavil se nìkolika kanystrù s vyjetým olejem jednodue tak, e je odloil
u cesty v èásti krbeò.
Na podobné ekology líèí
fotopasti.
22. 5.  Sazenice kvìtin z nìkolika hrobù

místního høbitova odcizil
neznámý vandal. Ten si
úlovku nejspí uívá na
své zahrádce. Zda mùe i
takto poøízená vìc pøinést radost, je otázkou
svìdomí kadého takového zlodìje.
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

15. schùze rady mìsta dne 11. 5.
2015 mimo jiné:
 vzala na vìdomí zprávu JSDH enov a krizového tábu mìsta enov
 vzala na vìdomí zápisy komisí
rady mìsta
 vzala na vìdomí Závìreèný úèet
mìsta enov za rok 2014 a plnìní rozpoètu k 31. 3. 2015
 schválila Dodatek è. 1 Organizaèního øádu Mìstského úøadu enov s
úèinností od 1. 6. 2015
 schválila umístìní staveb a zøízení
vìcných bøemen na pozemcích mìsta
 schválila rozpoètová opatøení è. 21
 24/2015
 rozhodla o rozdìlení dotací z rozpoètu mìsta pro rok 2015 v rámci vyhláeného Programu  zásady pro hod-

nocení a poskytování dotací z rozpoètu
mìsta pro rok 2015.
16. schùze rady mìsta dne 19. 5.
2015 mimo jiné:
 vzala na vìdomí sdìlení uchazeèe
Milan Holec  Stavební firma s.r.o., Tøinec, o odstoupení pøed podpisem
smlouvy k veøejné zakázce Energetické úspory Mìstského úøadu enov,
Radnièní námìstí è. p. 300, enov a
doporuèila zastupitelstvu mìsta schválit uzavøení smlouvy s uchazeèem Tomá STRAUB s.r.o., Hluèín, který se
umístil jako druhý v poøadí
 schválila uzavøení darovací smlouvy mezi firmou ArcelorMittal Ostrava
a.s. jako dárcem a mìstem enov jako
obdarovaným, jejím pøedmìtem je finanèní dar ve výi 250 000 Kè. tajem.

Hospodaøení s komunálním odpadem

Samostatnì pøistavované kontejnery (VOK)

ÈERVEN 11. a 12. 
krbeòská (u obch.), Topolová, V Drustvu, Na
utrovinì, Lapaèka 2x (u
obch.), U Rybníkù
ÈERVENEC  n e pøistavují se
SRPEN 5. a 6.  Tìínská (u ko.), Pod Èechem, Nová, krbeòská x
Okruní, Vráclavská x
Na Farském
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Sbìrné místo komunálních odpadù
ul. Na Sedlácích
Otevírací doba: Èerven a øíjen: Po  Stø 
Pá 14.00 a 17.45 hod.,
So 9.00 a 12.00 hod.
Odbìr a uloení odpadù komunálních:
 objemné z domácností
 elektro, baterie, monoèlánky
(nekompletní
elektrospotøebièe)
 EEZ (kompletní spo-

tøebièe, elektrotechnika a
elektronika bez rozdílu
velikosti)
 vyøazených kompaktních úsporných svítidel, záøivek, výbojek
 nebezpeèných sloek
komunálních odpadù od
obèanù (chemikálie, vyøazené léky, obaly zneèitìné od barev atd.)
 separovaných odpadù (sklo, papír, plasty)
 bio/trávy, listí, mìk(pokraování na str. 3)

MìÚ informuje

Rozhodnutí o rozdìlení dotací z rozpoètu mìsta pro rok 2015

Rada mìsta na své 15. schùzi dne 11. 5. 2015 pod bodem 15/d/1. rozhodla o rozdìlení dotací z rozpoètu
mìsta enov pro rok 2015 takto:

Dále rada mìsta rozhodla povìøit finanèní odbor
uzavøením veøejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s jednotlivými adateli (bod 15/d/2.).
SO/Preinová

Problém se stavbou kanalizace kolem ulice Petøvaldské

V pátek 15. 5. 2015 pøed 15. hodinou byla v rámci provádìných stavebních prací pøi výstavbì kanalizace na
ulici Petøvaldské oznámena monost
výskytu nevybuchlé munice z druhé
svìtové války.
Po oznámení se na místo dostavili
policisté, pyrotechnici a hasièi, kteøí
vyhodnotili situaci jako rizikovou. Po

16. hodinì muselo opustit své obydlí
125 obèanù ze 75 domù. Obèanùm
byla nabídnuta monost náhradního
umístìní v budovì mìstského úøadu,
kde bylo zajitìno stravování a lékaøská péèe. Dále bylo zajitìno náhradní
ubytování v místní kole. Vìtina obèanù této monosti nevyuila a pøemístila se k pøíbuzným.

Hospodaøení s komunálním odpadem

(pokraování ze str. 2)

kých èástí 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
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

Speciální jednotka zasahovala na
místì více jak 5 hodin, ne se dostala
ke kovovým pøedmìtùm, které byly
ukryty pod vrstvou betonu. Natìstí se
nejednalo o munici a obèané se mohli
vrátit, nebo byli pøevezeni místními
hasièi do svých obydlí.
Dovoluji si touto cestou podìkovat
obèanùm za vstøícnost, trpìlivost a pochopení pøi zvládání této krizové situace.
Rovnì si dovoluji touto cestou podìkovat vem profesionálním i dobrovolným jednotkám a zamìstnancùm
úøadu a koly za odvedenou práci a
nasazení.
V souèasné dobì jsou práce na ulici
Petøvaldské pøerueny a je naøízeno
zpracování pyrotechnického prùzkumu. Výkopové práce pod dohledem pyrotechnika budou obnoveny po vydání
stanoviska PÈR.
Vechna opatøení, která jsme èinili
a èiníme, smìøují k jedinému  zajitìní bezpeènosti a zdraví obèanù a
ochranì majetku. Tìmito opatøeními
dojde ke zdrení stavby zhruba o jeden
mìsíc.
Ing. Jan Blaek, starosta mìsta
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Na Z enov Podlesí
funguje pro áky 5. roèníku krouek Anglická
konverzace, ve kterém
mohou áci prohlubovat
a zlepovat své znalosti
angliètiny. Jeliko se do
krouku pøihlásilo 10
chlapcù, tak nám pøila
vhod nabídka úèastnit se
14. roèníku celostátní
soutìe v anglickém jazyce s názvem Videopohlednice mého mìsta.
Dlouho jsme pøemýleli, jak netradiènì a
hlavnì zajímavì pøedstavit nae krásné mìsto
enov. Vsadili jsme na
nápad
paní
uèitelky,
pøedstavit nae mìsto postupným skládáním jednotlivých písmen jeho
názvu. Kadé písmeno
tedy pøedstavilo jedno ze
zajímavých míst enova

Zlatá videopohlednice enova

 nae kola, kostel Prozøetelnosti Boí, myslivecká chata, Stará kola
enov a kolektiv dìtí 5.C.
Po teoretické pøípravì
a sbìru informací nastala
fáze pøekladu vìt do angliètiny, dále rozdání rolí a
uèení, abychom pøed kamerou vypadali zcela pøirozenì.
Snímek jsme odeslali
do soutìe a netrpìlivì
vyèkávali na výsledky
soutìe. S velkou radostí
jsme èetli e-mail, ve kterém nás zvali na slavnostní pøedání cen pro tøi
nejúspìnìjí snímky republiky. Napìtí vrcholilo
a 14. kvìtna jsme se na
pùdì Ministerstva kolství v Praze dozvìdìli
verdikt poroty. Nae videopohlednice zvítìzila!
Velký dík zde patøí

Vítìzný tým: Daniel Bernatík, Jan Èervenák, Daniel Døímal,
David Exner, Filip Gula, Tomá Klega, Andrej Koláø, Jakub
Malík, Dominik Pasz, Jan Rozbroj.

studentu Frantiku Tomisovi  maturantu Biskupského gymnázia Ostrava, který zcela nezitnì natoèil a zpracoval
ná videosnímek. Podìkování patøí také vem

Vzpomínka u Pomníku padlých

Ve ètvrtek 30. dubna jsme si pøipomnìli u Pomníku padlých 70. výroèí osvobození naeho mìsta, následnì i celé naí vlasti, Evropy i
svìta od nacistické okupace.
Minulost nelze oddìlit od pøítomnosti tlustou èarou. Historii faismu
nelze ani pøepsat, ani napravit. Stala
se.
Stala se, se vemi svými hrùzami. Ale mìli bychom
vyvodit z toho pro nás to podstatné  nikdy nedopustit, aby se opakovala.
enovské muzeum pøipravilo ve staré kole slavnostní výstavu s názvem: enov v dobì I. a II. svìtové války. Tímto si vás dovolím pozvat právì k návtì4  ENOVSKÝ OBÌNÍK 6/2015

rodièùm, kteøí vozili dìti
na místa natáèení, dále
enovským myslivcùm a
panu Mgr. Petru Okapalovi.
Velmi nás tìí, e
jsme mohli reprezentovat
nae krásné mìsto a zviditelnit jej v rámci ÈR.
Nae videopohlednice
bude také celý rok viset
na webových stránkách
této soutìe jako inspirace pro nové úèastníky 15.
roèníku.Vítìzný snímek
mùete zhlédnout na
stránkách koly i naeho
mìsta.
Dìkujeme vem, kteøí
nám dreli palce.
Naïa Macková

vì výstavy a seznámení se s detailní historií enova a
osudy naich lidí v období obou svìtových válek.
Nae podìkování patøí vem, kteøí se zaslouili o
nai svobodu.
Ing. Jan Blaek, starosta

MìÚ informuje / Kultura

Kam za kulturou, zábavou a sportem

ENOV

Knihovna & enovské muzeum
 V letních mìsících èervenci a srpnu 2015 bude
opìt tradiènì zavedena letní pracovní doba:
Po: 8 a 12 a 13  17 hod., Èt: 8 a 12 a 13 a 17
hod., Návtìva muzejních expozic také ve stejnou
dobu a v pøípadì domluvy i v jiné dny a hodiny.
 Sv. Jan Køtitel detìm køtí úrodu aneb
slavnostní otevøení stodoly  Srdeènì zveme
vechny pøíznivce historie na slavnostní otevøení sto-

V mìsíci èervnu 2015 oslaví významná ivotní jubilea
tito enovtí obèané
ZDENÌK ADÁMEK
PETR BOÈEK
A N N A C I E S A R Í K O VÁ
JORDAN DELICHRISTOV
P AV L A D R O Z D O VÁ
D A N U  E D U D Í K O VÁ
A N N A F O LTÁ K O VÁ
A N N A K Á Ò O VÁ
Z D E Ò K A K L I M  O VÁ
Z D E N K A K O B Y L K O VÁ
L U D M I L A K O C U R K O VÁ
ZDENÌK KOLÁØ
B O H U M I L A K O Z L O VÁ
MARIE KREJÈÍ
V Ì R A K U C H A Ø O VÁ
JARMILA KUNOVSKÁ
A N T O N I E N Ì Z G O D O VÁ
KVÌTUE POKORNÁ
JAROMÍR PRÝMUS
J A R M I L A R O J Í È K O VÁ
T E R E Z I E S A B O O VÁ
J A R O S L AV S L Á D E È E K
P AV E L S L Í VA
P AV L A S M O L E Ò O VÁ
L I B U  E S T I B O R O VÁ
M A R I E S Z R O M K O VÁ
K V Ì T O S L AVA  K R L O VÁ
M I L O S L AV  P E T Í K
M I L O S L AV T O P O R
S Y LV A U R B A N C O V Á
L I B U  E V R K O È O VÁ
Vem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí hodnì zdraví,
tìstí a rodinné pohody.
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)

doly, které probìhne dne 24. èervna 2015 v 17 hodin
v pøilehlých prostorách Staré koly.

Pozvánka k sousedùm
VRATIMOV
 Výstava døevìných pohlednic ve Vratimovì 
Výstava probìhne od 10. èervna do 16. èervence
2015 v Kulturním støedisku Vratimov. Tuto uvede
Karel Mlýnek, narozený v Ostravì, v souèasné dobì
bydlící ve Vratimovì, který se døevìným pohlednicím
vìnuje témìø 20 let.
Souèástí této výstavy bude takté ukázka vìtrných mlýnkù s turbínou, které se v minulosti nebo i v
souèasnosti vyskytovaly v blízkém èi irím okolí
Slezské brány. Ale i èást soukromé sbírky mlýnkù na
kávu, napø. mlýnky vyrobené z mosazi. Bude to taková malá ukázka dnes takøka nepouívaných domácích pomocníkù.

HAVÍØOV
 Farmáøské trhy  námìstí Republiky 12. 6. a
26. 6. vdy od 9.00 do 18.00 hod.

OSTRAVA-BARTOVICE
 19. 6.  14 a 17 hod., 20. 6.  9 a 16 hod. 
Rùe a kvìtiny z naich zahrad  poøádá ZO Èeského zahrádkáøského svazu Ostrava-Bartovice pod
zátitou Statutárního mìsta Ostrava a Mìstského obvodu Radvanice a Bartovice v Klubu dùchodcù, Za
Jetìrkou, Ostrava-Bartovice.
Srdeènì zveme vechny zahrádkáøe i ostatní milovníky kvìtin.

Pozvání

Zveme obèany enova na zasedání zastupitelstva
mìsta, které se bude konat dne 23. 6. 2015 v zasedací místnosti
Obecního domu, zahájení v 16.00 hodin.
Z programu:  Èinnost finanèního a kontrolního výboru  Zpráva Policie
ÈR a Mìstské policie enov  Zpráva krizového tábu  Zpráva komise
bezpeènosti
Blií informace a dalí projednávané body budou zveøejnìny na
úøední desce a vývìsních skøíòkách mìsta enov.
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Novì otevøený Domov pro seniory v Havíøovì

GrandPark Havíøov je soukromé pobytové zaøízení
nabízející obèanùm z irokého okolí dva typy registrovaných sociálních slueb. Domov získal registrace
dne 4. 5. 2015 na provozování DOMOVA SENIORÙ a
DOMOVA SE ZVLÁTNÍM REIMEM.
Domov seniorù (38 lùek)
Urèen osobám, které mají sníenou sobìstaènost z
dùvodu vyího vìku nebo zdravotního postiení a
ocitli se v nepøíznivé ivotní situaci, kterou nejsou
schopni pøekonat ani za pomoci rodiny nebo jiných
typù sociálních slueb.
Domov se zvlátním reimem (111 lùek)
Urèen osobám, které mají specifické potøeby vyplývající z jejich onemocnìní. Jedná se o osoby, které
GrandPark Havíøov
Lomená 1268/2
736 01 Havíøov  umbark
Datová schránka: vv3stnd

V noci z 27. na 28. bøezna 2015 probìhl v poøadí ji
patnáctý roèník Noci s Andersenem.
A na dvì výjimky (roky
2010, 2014), kdy to z provozních dùvodù nebylo moné, se vdy zapojila také
nae knihovna. Letoního

mají sníenou sobìstaènost z dùvodu chronického duevního onemocnìní, osoby se staøeckou, Alzheimerovou demencí a s ostatními typy demencí, jejich situace vyaduje pravidelnou pomoc a péèi jiné fyzické
osoby.
Ubytování se nabízí pøevánì ve dvoulùkových
(popø. tøílùkových) pokojích s vlastním sociálním zaøízením, TV a lednicí na pokoji.
Sluby jsou poskytovány jak sociální tak zdravotní ve 24 hodinovém rozsahu 365 dní v roce.
Vzhledem k tomu, e se jedná o soukromé zaøízení, vekeré náklady jsou hrazeny klientem (popø. dopláceny rodinnými pøísluníky).
Více informací na www.grandpark.cz
Mgr. Nina Semenovová
vedoucí sociálního úseku
nsemenovova@grandpark.cz
T: 597 317 875; M: 730 871 706

Ing. Kateøina Michaliková
øeditelka domova
kmichalikova@grandpark.cz
M: 602 223 109; T: 597 317 870

Noc s Andersenem 2015

roèníku se úèastnilo 23 dìtí
ve vìku od 8 do 10 let.
Hlavním programem veèera
bylo povídání a ètení knih,
které jsme si zpestøili dobrodrunou vycházkou enovským noèním zámeckým
parkem. Jako pøekvapení
veèera, které se letos neslo

v duchu spisovatele Jana
Drdy a novì vydané knihy
Na hradì Bradì, jsme uvítali rytíøe japonského bojového umìní KENDO, kteøí
byli bájeèní, a také dìti si
mohly toto pradávné bojové
umìní vyzkouet.
Dìkujeme tímto vem

èlenùm skupiny bojového
umìní KENDO a pøedevím
panu Karlu Tøískovi za
zprostøedkování celé akce.
Nejvìtí odmìnou nám
byly rozesmáté tváøe dìtí,
které slíbily, e za rok pùjdou do knihovny nocovat
znovu.

Evidence obyvatel
NEJMLADÍ OBÈÁNCI MÌSTA
Denis Kobìrský, Claire Dehier, Jakub Èí
K narození dìátka rodièùm srdeènì blahopøejeme.

ROZLOUÈILI JSME SE
Helena Vaíèková, Boena Nìmcová,
Zdeòka ajerová, Jiøí Lorens,
Aneka Vavøíková, Bedøich Kuchaø
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 (pouze pokud k úmrtí nedolo v enovì).
Dìkujeme  T. Klimasová / SO

Dne 23. kvìtna 2015 jsme vzpomnìli
25. výroèí, kdy nás navdy opustil
ná drahý manel, tatínek, dìdeèek
a pradìdeèek, pan

Václav Tomis ze enova
Vzpomínají a nikdy nezapomenou
manelka a dcery s rodinami
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MìÚ informuje / ivot ve mìstì

Úprava pøechodu v prostoru Z Podlesí na ulici Tìínské

V mìsíci kvìtnu 2015 byla zrealizována akce Zvýení bezpeènosti chodcù v prostoru Z Podlesí.
V rámci akce byl upraven pøechod pro chodce, osazeno svislé a vodorovné dopravní znaèení vèetnì betonových prefabrikátù CITY BLOCK.
Provedenou úpravou tak dolo ke zvýení bezpeènosti chodcù v prostoru pøechodu a také zpomalení
silnièního provozu v prostoru pøed základní kolou

Podlesí.
Pokud budeme vichni dodrovat pravidla silnièního provozu tak, jak to ukládá zákon o provozu na
pozemních komunikacích, bude tato zmìna urèitì
zmìnou k lepímu.
Mus., úsek MH a dopravy

Orel informuje

Volejbalový turnaj
23. kvìtna OREL Jednota enov uskuteènil ji
tradièní volejbalový turnaj smíených drustev, který
se konal v tìlocviènì Z enov  støed. Na turnaj
pøijelo 5 týmù. Na dvou høitích po vylosování startovních èísel hráli úèastníci kadý s kadým na dva
sety. Turnaj probíhal v pøátelském, ale bouølivém
prostøedí. Loòský vítìz Frentát p. R. prvenství neobhájil, skonèil a tøetí. Vítìzové absolvovali turnaj bez
poráky a poøádající domácí tentokrát skonèili a
pátí. Po skonèení bojù mìla tabulka následující poøadí:
1. tramberk S  8 b., 2. Tux Team enov  4 b., 3.
Orel Frentát p/R.  4 b., 4. Orel tramberk  3 b., 5.
Snv enov  1 b.
Závìrem dìkujeme tìm, kteøí se podíleli na organizaci turnaje, zvlátì náèelníkovi Petru Drozdovi.
Setkání rodin
OREL Jednota enov ve spolupráci s MO KDU 
ÈSL poøádají a srdeènì vás zvou na SETKÁNÍ RODIN, které se uskuteèní v nedìli 14. èervna 2015 na
høiti SK Lapaèka v enovì od 15 hod.
Náplò setkání: V 15 hod. zahájení a pak program
pro dìti i rodièe. Pro dìti pøipraveny atrakce  skákací hrad, trampolína a jiné. Pro vechny pøipraveny
sportovní soutìe.
Vstupné dobrovolné. Obèerstvení zajitìno. Doporuèujeme i sportovní obleèení. Dìti, nezapomeòte vzít
s sebou své rodièe a jejich dobrou náladu.
Na vai úèast se tìí poøadatelé.

Zahrádkáøi informují

Zájezd do Francie  4. a 11. 6. 2016  Azurové
pobøeí a zahrady
Program zájezdu
1. den  odjezd ze enova v odpoledních hodinách
smìr na Vídeò, Tarvisio, kolem Benátek na Janov a
smìr Jiní Francie.
2. den  ráno pøíjezd do kníectví Monaco  prohlídka Japonské zahrady a Monte Carla s exotickými
parky a kníecím palácem.
3. den  návtìva pìstírny rùí v Antibes, zahradnictví Cyklamenù Morell a zahradnictví a prodejny
Jean Rey ve Frejus s nejvìtí nabídkou citrusù, støedozemních rostlin ve Francii.
4. den  odjezd do Pøímoøských Alp s mìsteèkem
Grasse, kde se podíváme do historické výrobny parfé-

mù Fragonard, prohlídka biosférické rezervace
UNESCO  Verdonský kaòon a poté mìsta Cannes.
5. den  návtìva provensálského trhu v Antibes a
potom zamíøíme ke kouzelné vile barona Rotschilda
na Cap Ferrat.
6. den  odjezd k italským hranicím do Ventimiglia, botanické zahrady Hanbury, potom navtívíme
mení exotické zahrady ve mìstì Menton.
7. den  pøístav La Tour Fondue na poloostrovì
Obrù, pøeprava lodí na ostrov Porquerolles, kde se
projdeme ostrovem po vøesovitních rostlinách a k
pøírodní plái Notre Dame. Veèer odjedeme autobusem smìr Janov, Vídeò a ÈR.
8. den  Pøíjezd do enova kolem 17.00 hod.
(pokraèování na str. 9)
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Exkurze pro nejlepí áky
Základní kola enov ve spolupráci se SRPD
uspoøádala dne 20. 5. 2015 zájezd pro nejlepí áky.
áci navtívili nejzajímavìjí místa severní Moravy a

Slezska. Byla to pro nì odmìna za mimoøádnou práci
a výborné umístìní v soutìích a olympiádách.
Pøipomnìli si 70. výroèí osvobození naí vlasti u
památníku v Hrabyni, prohlédli si jedineènou pøeèerpávací elektrárnu Dlouhé Stránì a pak navtívili ruèní papírnu ve Velkých Losinách, kde zakonèili své
putování relaxací v lázeòském parku.
I kdy poèasí bylo chladnìjí, dìtem to nevadilo a
pøi zpáteèní cestì u vìtina z nich plánovala, do jaké
kolní soutìe se v pøítím roce zase pøihlásí.
Podìkování patøí rovnì pedagogùm, kteøí pro
dìti tento zájezd pøipravili a realizovali.
Mgr. Milue Valová

Prùkaz osoby se zdravotním postiením (OZP)
Od 1. 4. 2015 do 31. 12. 2015
probíhá na poboèkách Úøadu práce ÈR výmìna prùkazu mimoøádných výhod (vydaného do 31.
12. 2011) a starího typu prùkazu osoby se zdravotním postiením (vydaného od 1. 1. 2012 do
31. 12. 2014) za nový typ prùkazu osoby se zdravotním postiením.
K vydání prùkazu potøebujete:
 vyplnìný formuláø ádost o
pøechod nároku na prùkaz osoby
se zdravotním postiením, který
je k dispozici na poboèkách Úøadu
práce ÈR nebo internetové stránce
http://portal.mpsv.cz/forms,
 doklad o prokázání nároku na
prùkaz (aktuální prùkaz mimoøádných výhod nebo prùkaz osoby se
zdravotním postiením, rozhodnutí
o pøiznání pøíspìvku na péèi, pøíspìvku na mobilitu nebo mimoøádných výhod),
 aktuální prùkazovou fotografii dritele prùkazu o rozmìru
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35x45 mm podle poadavkù
na fotografii pro vydání obèanského prùkazu,
 30 Kè na správní poplatek.
O výmìnu prùkazu mùe poádat:
 dritel prùkazu nebo
 zákonný zástupce  rodiè
zdravotnì postieného dítìte do 18
let nebo
 opatrovník osoby omezené ve
svéprávnosti (nutno doloit listinu
opatrovníka nebo usnesení o ustanovení opatrovníka nebo rozhodnutí o omezení svéprávnosti)
Úøad práce Èeské republiky
 krajská poboèka v Ostravì
Kontaktní pracovitì Ostrava
Pivovarská 84/1, 702 00 Moravská Ostrava, tel.: 950 143 520
Úøední hodiny
pondìlí a støeda 8.00  12.00 a
13.00  17.00 hod.
úterý, ètvrtek, pátek 8.00 
11.00 hod. (provoz je zajitìn slubou)

S vyøízením tohoto prùkazu a
jinými sociálními situacemi (finanèní problémy, stáøí, nemoc, nezamìstnanost, ztráta bydlení, soc.
pøíspìvky ) Vám mohou pomoci
sociální pracovnice Magistrátu
mìsta Ostravy.
Kroèová aneta, Bc.,DiS.;
599 444 730, 734 395 987;
zkrocova@ostrava.cz
Vautová Kamila, DiS.;
599 444 731, 737 212 868;
kvasutova@ostrava.cz
Kde nás najdete:
 v úøední dny na odd. sociální
práce a metodiky, ul. 30. dubna
3130/2d, Ostrava, 5. patro
 na konzultacích, které probíhají na Mìstském úøadì v enovì
(zpravidla první pondìlí v mìsíci
od 12,00  15,00 hod.). Pøesný termín vdy vyvìen na vstupních
dveøích MìÚ enov
 po osobní nebo telefonické domluvì vás navtívíme doma nebo
na jiném, vámi vybraném místì.

ivot ve mìstì

ZU Viléma Wünsche v enovì informuje

Pøijímací talentové zkouky do hudebního oboru se uskuteèní v
termínu od 15. do 18. èervna 2015 v dobì od 13.00 do 18.00 hodin.
Pøijímací talentové do komplexní výtvarné tvorby se uskuteèní
15. èervna 2015 v dobì od 13.00 do 18.00 hodin. Ve dnech od 16. do 17.
èervna 2015 budou zkouky do komplexní výtvarné tvorby probíhat od
13.00 do 16.00 hodin.
Z dùvodu omezené kapacity budovy koly budou do 1. roèníku pøijímány dìti podle tìchto kritérií:
1. Bydlitì ve mìstì enov.
2. Starí sourozenec je ji ákem koly.
3. Zákonný zástupce je zamìstnancem koly.
Øeditelství koly si vyhrazuje právo na rozhodnutí o pøijetí dítìte do
1. záøí 2015 dle volných míst.
Vae dítì mùete pøihlásit s pøedstihem prostøednictvím ON-LINE
pøihláky na webu koly www.zus-senov.cz. Po obdrení pøihláky vás
budeme obratem kontaktovat.
Na budoucí nové áky se tìí vichni pedagogové hudebního i výtvarného oboru.
Den

Datum

Zaèátek

Plán akcí

Pedagog

po

1. 6. 2015

17.00

Tøídní koncert

Petr Miller

st

3. 6. 2015

17.00

Tøídní koncert

Bc. Martin Tome

po

8. 6. 2015

17.00

Tøídní koncert

Petr Kupka

út

9. 6. 2015

17.00

Tøídní koncert

Karel Smyèek, Petr Pícha

st

10. 6. 2015

17.00

Tøídní koncert

Petr Miller, Soòa Nováková

(pokraèování ze str. 7)

èt

11. 6. 2015

17.00

Tøídní koncert

Vlasta Urbáková

Vstupy (ceny roku 2015)  Exotická zahrada v Monaco  cca 7
euro; Kníecí palác  cca 7 euro;
mìstský bus Monaco  cca 2 euro;
(Oceánografické muzeum  cca 16
euro). Za prohlídku pìstíren asi nìjaké spropitné, dojednám pozdìji v
lednu 2016, urèitì nás nìkde pustí
i zdarma, poèítejme s rezervou 10
euro, ochutnávku vína dìlají zdarma. Výrobna parfémù zdarma. Zahrady Hanbury 9 euro, Fontana
Rosa a Val Rameh po 5 euro, Serre
della Madone 8 euro, vila a zahrada Rotchilda 10 euro, zmrzlina 1,5
2 euro. Loï na ostrov a zpìt
Porquerolles cca 20 euro.
Ubytování  5 nocí na jednom
místì ve Villeneuve  Loubet-B&B
hotel Villeneuve Loubet Plage, kde
je monost veèeøí vedle v restauraci, plá do 200 m. Cena se snídaní
10 590 Kè, cena s polopenzí
12 690 Kè. Cena zahrnuje dopravu
klim. busem, 5x ubytování v hotelu
 2lùkové pokoje s vlastním pøísl.,
5x snídani, kompletní pojitìní
vèetnì storna a léèebných výloh v
zahranièí, pojitìní CK proti úpadku, kvalifikovaný èesky mluvící
prùvodce po celou dobu zájezdu.
INFO: tel. 739 930 376, hlásit
se mùete co nejdøíve, nejpozdìji do
konce øíjna.

Dne 27. dubna 2015 se konal v naí kole Koncert nejlepích ákù 
viz. foto.
Dne 7. kvìtna 2015 se zúèastnila ákynì Lenka Filipová (8 let) ze
tøídy pana Petra Kupky 57. roèníku mezinárodní Kocianovy houslové
soutìe v Ústí nad Orlicí (viz. foto). Vlasta Urbáková, øeditelka koly

ZU  koncert nejlepích ákù

Lenka Filipová, Petr Kupka, Bohumila
Uèníková

Zahrádkáøi informují
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Volejbal na Z enov

Nae enovská základní kola se mùe chlubit lecèím. A v poslední dobì mezi nae pøednosti urèitì patøí i volejbal. Chtìli bychom vám touto cestou sdìlit, co vechno se nám v tomto krásném míèovém sportu povedlo, a co plánujeme
dál.
Na naí kole v souèasné chvíli pùsobí tøi volejbalové krouky. Slovo krouek nemám v tomto
ohledu rád, nebo normálnì nìkolikrát týdnì
trénujeme a tudí se blííme spíe normálním
sportovním oddílùm.
Ten první, MINIVOLEJBALOVÝ, se vìnuje
malým dìtem od druhého roèníku u nìkolik let.
Vidìt druháèka, jak bìhá pod vysokou sítí, je
opravdu zvlátní a krásné zároveò. Druhý oddíl,
CHLAPECKÝ, ten u se vìnuje pokroèilému volejbalu. Jeho souèástí je i tým mladích ákù,
který se pravidelnì zúèastòuje mistrovských
soutìí poøádaných Èeským volejbalovým svazem. Letos v konkurenci pøedních moravskoslezských týmù skonèil v celoroèní lize na 10. místì.

Je tøeba si uvìdomit, e je to kolní výbìr a
ten soutìí s výbìry velkých oddílù (Frýdek-Místek, Nový Jièín). Ve svìtle tohoto je desáté místo
velkým úspìchem.
Oba výe zmínìné oddíly, které na naí kole
pùsobí u nìkolik let, jsou pod patronací Volejbalového Klubu Ostrava a je moné, e právì
vychováváme budoucí extraligové hráèe. Letos
na podzim jsme také získali certifikát partnerské koly VK Ostrava, co obì strany zavazuje
ke spolupráci i do budoucna. Øeknu vám, talentù tady máme opravdu hodnì. Take, VK Ostravo, moc dìkujeme za podporu.
Letos se nám navíc povedl obnovit na naí
kole i dívèí tým pod vedením paní Stiborové a
pana Koøistky. Vidìl jsem je na tréninku a i v
této nìné kategorii máme velký pøíslib do budoucnosti.
Bìhem kolního roku se samozøejmì zúèastòujeme mnohých soutìí poøádaných ASK. Z
vynikajících výsledkù jmenujme pøedevím postup starích ákù do krajského kola (6. místo),
úèast v okresním kole starích ákyò (5. místo),
suverénní postup mladích ákù a ákyò také do
krajského kola (finále teprve probìhne), vítìzství ve Velikonoèním turnaji smíených týmù ostravských kol, druhé místo na prestiním turnaji v Polance atd. Úspìchù je letos opravdu
hodnì.
Seèteno, podtreno, mohu s klidným svìdomím prohlásit, e pro letoní rok jsme bezkonkurenènì nejúspìnìjí kolou z celého ostravského okresu. A vyhlídky do budoucna jsou vynikající. Zaèínají dorùstat ti, kteøí pøed ètyømi
roky byli první u projektu minivolejbalu na Z
enov. Jen vydret. To bych si moc pøál.
Martin Vaculík
 trenér minivolejbalu a chlapcù
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V enovì soutìili skauti z celého okresu

Obyvatelé enova zaznamenávají zvýenou koncentraci skautù ve mìstì. enovské skautské støedisko toti poøádá okresní kolo Svojsíkova závodu. Na
louku na krbeni tak veèer 15. kvìtna pøijídí dvì stì
chlapcù a dívek z celého okresu Frýdek-Místek.
Mírná nervozita provází zahajovací nástup vech
estadvaceti druin. Skautky a skauti, kteøí se na
soutì dlouhodobì pøipravovali, mají pøíleitost prokázat své vestranné znalosti a praktické dovednosti
pro ivot. Závod pro nì zaèíná u stavbou stanu a
pøípravou veèeøe. Úèastníci mají za úkol si odmìøit
suroviny a v polních podmínkách usmait palaèinky
na vaøièi. V hliníkovém kotlíku se nám to nejdøív
pøipalovalo, ale na nerezovém eusu u to pak lo. I
kdy se nám toho hodnì spálilo, kadý si dal aspoò
kousek. A bavilo nás to, popisuje své dojmy z veèeøe
skautka Kateøina Maliová z Dobré u Frýdku-Místku. První den zanedlouho konèí za era spoleèným
zpìvem veèerky.
Po chladné noci ve stanech probouzí úèastníky sluneèní paprsky. Je sobotní ráno a pøíjemné, témìø letní poèasí, provází celý den. Druiny startují v èaso-

SK Lapaèka  podìkování

Sportovní klub Lapaèka by chtìl touto cestou podìkovat níe uvedeným organizacím za
finanèní podporu, která bude slouit k rozvoji areálu sportovního klubu.

vých intervalech na okruh po imce a krbeni, kde
dìti èeká devìt stanovi s pestrými disciplínami.
Úkolem je napøíklad poskytnout první pomoc dvojici
figurantek, které mají mnohoèetná zranìní. Na jiných stanovitích skauti poznávají rostliny, tøídí odpadky, jmenují státní svátky, pøekonávají lanové pøekáky, nebo tvoøí provizorní døevìný ebøík. Na holé
louce taky vzrostlo osm autobusových zastávek, kde
soutìní druiny vyhledávají informace v jízdních øádech. Kdy dìti zrovna nejsou na trase závodu, tráví
volný èas hraním stolních her, nebo si mohou vyrobit
vlastní odznak jako památku na závod.
Sobota se chýlí ke konci, pøichází èas závìreèného
nástupu a vyhláení výsledkù. Napìtí vrcholí. Vítìzem se stává... chlapecká druina Kudlanky z Dobré
a v dívèí kategorii druina árovky ze enova! Výherci dostávají marcipánový dort ve tvaru kompasu a
poukaz na nákup deskových her. Bylo skvìlé, e
(pokraèování na str. 12)

1) Nadaci OKD za finanèní pøíspìvek 16 000
Kè na nákup nových bezpeènìjích branek.
2) Spoleènosti ArcelorMittal Ostrava za grant
ve výi 12 000 Kè na projekt s názvem Modernizace dìtského koutku  bezpeènìjí herní prvky
3) V neposlední øadì bychom chtìli podìkovat
mìstu enov za dotaci z rozpoètu mìsta pro rok
2015.
Za vechny, kteøí tento areál vyuívají, dìkuje
výbor SKL
www.sklapacka.cz
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V enovì soutìili skauti z celého okresu
(pokraèování ze str. 11)

jsme vyhrály dort. Musíme jetì potrénovat na krajské
kolo, s úsmìvem hodnotí závod rádkynì vítìzné druiny
Hedvika Sládková. Do krajského kola postupuje ale více
druin, mezi nimi i enovská chlapecká druina Orli. Nejtìí pro nás byla asi orientace v jízdních øádech, byly tam
dost sloité úkoly, zamýlí se Antonín Tomis z druiny
Orlù. A nejlepí bylo stanovitì fyzická zdatnost, tam jsme
získali plný poèet bodù, doplòuje Petr Drozd.
Pøíprava soutìe nebyla jednoduchá. Závod jsme pøipravovali od února. Na organizaci se podílelo dvacet vedoucích ze enova a øada dalích vedoucích z okresu, za jejich
pomoc jsme moc vdìèní, shrnul pøípravy hlavní rozhodèí
závodu Tomá Krejèí.
Nejprestinìjí skautský závod je pojmenován podle za-

kladatele èeského skautingu Antonína Benjamína Svojsíka. Koná se jednou za dva roky pro dìti ve vìku od 11 do
16 let a je rozdìlen do okresních a krajských kol, ze kterých ti nejlepí v dívèí a chlapecké kategorii postupují do
celostátního kola.
Za enovské skautské støedisko Marie Tomisová  Májinka.
Pozvánka na výroèní oheò
Letos si pøipomínáme 25. výroèí znovuobnovení skautského støediska v enovì. Pøi této pøíleitosti chceme pozvat vechny bývalé èleny naeho støediska k výroènímu
ohni, který spoleènì zapálíme v sobotu 19. záøí 2015 v 17
hodin v areálu Staré koly na ulici Kostelní è. 128 v enovì. Pozvání pøedejte, prosíme, i vem skautkám a skautùm, ke kterým se tato zpráva nemusí dostat.

SRNÈÍ HODY  27. 6. 2015

myslivecká chata Václavovice, Ve Forotì 464
zaèátek ve 14 hodin vstupné 30 Kè
hudba Golasovský
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myslivecká kuchynì

hra o srnce

pøírodní biftek ze zvìøiny,
brambory, obloha
srnèí na smetanì, knedlík
divoèák, knedlík, zelí
myslivecký gulá
domácí klobásy, chléb

støelnice, ipky
kolo tìstí, kuelky
hop-trop
laserová støelnice
dìtský koutek

Inzerce
n Koupím dùm, parcelu, chatu. Prosím nabídnìte.
Tel./SMS 608 370 379.

Domácí potøeby a elezáøství OLYMAR

Radnièní nám. 30, 1. patro OD
Pøi pøedloení tohoto inzerátu sleva na nezlevnìné výrobky 10 %
Tel.: 731 161 733, e-mail: olymar@seznam.cz
POPÁ 8.00 a 17.00, SONE zavøeno

XTRA HAIR STUDIO

kadeønictví dámské  pánské  dìtské
Nacházíme se v prostorách enovské dopravní spooleènosti
Tìínská 288, enov  budova pod enovskými mlýny

Provozní doba
PO  PÁ 9.00  17.00 hod.; SO  objednávky

(pøijedeme i k vám!)

Akce na èerven  15 % sleva na barvení a proteinové masky.
Tìí se na Vás Veronika Nováková  Tel.: 776 416 694

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

POVINNÉ RUÈENÍ

Slevy: za bezekodní prùbìh a 55 % + sleva a 40 %

HAVARIJNÍ POJITÌNÍ

Slevy: za bezekodní prùbìh a 50 % + sleva a 35 %

HAVARIJNÍ POJITÌNÍ HAV 6+
(pro vozidla do 100 tis.)
Havarijní pojitìní pro vozidla starí 6 let.
Otevírací doba:
Po, St 8.30  11.30
14.00  17.00
Út 13.00  15.00
Èt 13.00  17.00

ZNALECKÉ POSUDKY

Pá 8.00  11.00

Právní záleitosti

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

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

MARIE KRUINOVÁ

JUDr. Marcela orièová

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

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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Køíem kráem Slezskou bránou

Dne 7. 5. 2015 v sále kina v Paskovì probìhl ji
6. roèník soutìe ve znalostech obcí regionu Slezská
brána. Soutìe se úèastnily vechny koly zdejího
regionu, které reprezentovala tøíèlenná soutìní
drustva. áci soutìili ve znalostech nejen svého
bydlitì, ale i vech obcí a mìst regionu.
Soutìní otázky byly vytvoøeny ze tøí okruhù 
znalost regionu Slezská brána, zemìdìlství a prùmyslu a pøírodních zajímavostí. V jejich snaení je
podporovaly týmy kol, senioøi a samozøejmì zástupci
mìst a obcí. Dále probíhala soutì o nejlépe fandící
tým a celá soutì byla natáèena regionální televizí a
uvádìna profesionálním moderátorem. Vichni si s
chutí zasoutìili v divácké soutìi a porovnali znalosti svého bydlitì a jeho okolí.
Napøíklad:
Víte, jak vysoký je kopec tandl ve Sviadnovì? (50
m, 80 m, 110 m)
Co se v Øepitích poblí dnení skládky vyrábìlo
a do roku 1996? (uhlí, cukr, cihly)
Které z následujících slov není názvem ádné vodní plochy v Paskovì? (Labu, Kohut, Rosed)
Zvítìzil tým ze Sedli, enovské drustvo obsadilo
2. místo, ale úspìní byli vichni, protoe vichni prokázali výborné znalosti. Vichni soutìící a úspìní
øeitelé divácké soutìe obdreli poukázku na jedno-

denní zájezd a mnoho sladkostí a vítìzný tým obdrel
velký dort se znakem Slezské brány.
áci ze enova byli vyhodnoceni jako nejlepí
v soutìi o nejhezèí plakát a nejlépe fandící tým.
enov reprezentovali áci Jan Peichl, Kristýna
Balonová a Pavel Praus a tým tøídy 9.B s tøídní uèitelkou Tomisovou a p. uè. Valovou, která je na soutì
pøipravila.
U se tìíme na pøítí roèník této zajímavé soutìe.

Pozvánka na enovský pohár
ZÁVODY VE VÝKONU PSÙ
Na kynologickém cvièiti v enovì, které se nachází
u vlakového nádraí, se koná

20. 6. 2015

závod ve výkonu psù dle mezinárodní zkouky IPO3
se zadáváním titulu CACT  enovský pohár.
Slavnostní zahájení je v 8.30 hod.
Jako pøidruený závod se koná závod drustev dle
zkouky ZVV1 (poslunost + obrana).
Propozice a pøihláky
najdete na webu:
zkosenov.webnode.cz/
akce
Obèerstvení
bìhem celé akce
je zajitìno pøímo
v areálu
ZKO enov.
Zveme vechny
milovníky psù ke
strávení krásných chvil
na naem cvièiti.
Mìsíèník Mìstského úøadu v enovì, 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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