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O LIDECH V BESKYDECH

S nadcházejícím létem pøichází
dny slunce a odpoèinku. Také ti
nejmení se radují, protoe pro nì
není nic krásnìjího ne letní
prázdniny. I dnes budeme listovat
knihou autora pana Andrleho a
kolektivu, avak tentokráte knihou, která nese název Cestami
lesními  od Lysé a po Radho.
To proto, abychom dìtem k jejich
svátku také nadìlili malý dárek v
podobì dneního povídání O divé
Hanì z Ondøejníku a jiných povìrách.
Na kadé hoøe, v kadém lese
najdeme nìco zajímavého. I kdy
je Ondøejník jakýsi samotáø, nemìl v historii o návtìvy nouzi. Zejména pokud se týkalo èarodìjnic.
Tou poslední byla nejspíe divá
Hana.
Beskydská hora Ondøejník
mìla v minulosti stralivou povìst.
V temných zákoutích, rozsedlinách
a v jeskyních konaly své rejdy a
èarování èarodìjnice. V puklinách
a skrýích byly ukryty poklady a
prostí lidé se straívali vyprávìním hrùzných pøíbìhù o hledaèích
pokladù na Ondøejníku, které zavalila skaliska a nali smrt. V urèité dny v roce na Ondøejníku neobstál ádný smrtelník, svoje reje
tam odbývaly èarodìjnice, které
pøilétaly na sabaty a z oèí jim lehal pekelný oheò a hrùznì osvìtloval okolní les. Pokud se neslétaly
na Ondøejníku, krouily nad Lysou
horou a Smrkem nebo létaly a na
Velkou Èantorii. I ïábel sem chodíval a býval úèastný èarodìjnickému hemení. Bìda kadému køesanovi, který by sem neprozøetelnì
zabloudil; pøíery a obludy by jej

utvaly k padnutí a pak jej zaiva
roztrhaly.
Na zaèátku pøedminulého století ila na Ondøejníku stará èarodìjnice, o které vichni øíkali, e je
to divá Hana. Narodila se prý
pøed sedmdesáti lety za snìhové
bouøe na Lysé hoøe, kde ji porodila
její matka, nepoèestná ena a èarodìjnice, která té na Lysé hoøe
èarovala a tam zemøela. O divé
Hanì se øíkalo, e je jedinou starou pannou ve Frýdlantu sama
sobì nemohla pomoci, tak pomáhala druhým lidem. Dìvuchám pomáhala k enichùm, vaøila jim
kouzelné byliny, zaøíkávala a radila, jak mají mládence slovíèky
opentlit a lektvarem oblouznit, aby
byli jenom jejich. Lidé se jí báli,
nemluvili o ní v pìkném, ale její
rady vyhledávali a dobøe platili.
Divá Hana se belhala o berlích a íøila kolem sebe údìsný
smrad, který zavánìl peklem. Tak
dlouho èarovala na hochy, a se jí
jednoho dne objevil èarokrásný
mládenec v myslivecké kamizole,
chytil ji do náruèí a okouzlenou
Hanu odnesl. Kam jinam ne do
pekla. Od té doby u nikdo divou
Hanu nespatøil a Ondøejník tak

pøiel o svou poslední èarodìjnici.
Jak jinak, ne e i u nás v enovì se vyskytovaly bytosti nadpozemské èi obdaøené zvlátními silami. Tøeba o èarodìji vypráví jedna z mnoha místních povìr. Za
starých èasù vìøili nai dìdeèkové
v èarodìjnice a rùzná kouzla. Aby
se uchránili pøed neznámou mocí,
zatloukli rozhavený svoøeò (elezo, kterého uívají sedláci k zapnutí váhy do vozu) do prahu. Ve
mlýnì pana Øehaèka è. 3  pila ani
mlýn ji nestává, jen døevìná chalupa zvaná na kuøich nohách 
polovina chalupy je toti na kolech, byl velmi vychytralý mládek.
Jednou vynesl mlýnský kámen na
høeben støechy (kalenice) a stárek
dlouho marnì se shánìl po nìm.
Zatím zabodl si mládek hùl do
zemì a vedle poloil svùj átek.
Stárek vak umìl èarovat a kdy
koneènì kámen nael, zahromoval
a kámen s kalenice skoèil pøímo
na zem a otáèel se tak dlouho okolo zabodnuté hole, a poloený tam
átek mládkùv rozemlel na mouku. [Z knihy Památník enova z
r. 1930]
Hezký zaèátek léta vám vem
pøeje Simona Slavíková.

ENOVSKÝ OBÌNÍK 6/2016  1
Ondøejník (fotografie z knihy Cestami lesními ...)

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
3. 5.  Jen nohy trèely
z kontejneru na elektroodpad, z jeho útrob se
snaila horní polovina
tìla vydolovat bohatství.
Po cirkusovém výkonu
byl mu z Ostravy za dohledu stráníkù z místa
vykázán.
9. 5.  Dopravní nehoda mezi motocyklem a
osobním autem na ul.
Hlavní se obela natìstí
bez váných následkù.
Pøestoe se øidièi vùbec
nesrazili, zpùsobila si øidièka motocyklu pádem
drobnìjí zranìní. Do
pøedání policii musela
být doprava usmìròována.
21. 5.  Na oznámení
o poáru rodinného domu
na ul. K Haltýøùm vyjídìli stráníci spolu s hasièi. Z hoøícího objektu
vyvedli zranìného mue
a poskytli mu pøedlékaøskou pomoc. Poár vznikl
nejspí od svíèky, kterou
si mu svítil.
23. 5.  V souvislosti s
jinou trestnou èinností je
provìøován mu, na kterého upozornil obèan
mìstskou policii. Chování
a vyhýbavé odpovìdi
kontrolovaného
byly
stráníkùm natolik podezøelé, e vìc pro jistotu
postoupili k dalímu etøení.
24. 5.  Náhlá nevolnost postihla seniora v
blízkosti námìstí. Vzniklá situace nenechala neteèného mladého øidièe,

který ihned zastavil a
snail se pokozenému
pomoci. Spolu se stráníky se pak o mue postarali do pøíjezdu lékaøe.
Dìkujeme vem obèanùm za spolupráci. Bez
vaí pomoci, informací a
poznatkù by nae práce
nemohla být efektivnì
vykonávána. Stejnì tak

náleí podìkování za vai
nezitnou pomoc tìm,
kteøí ji potøebují.
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

37. schùze rady mìsta dne 4. 5.
2016 mimo jiné:
 vzala na vìdomí zprávu JSDH enov a zprávu Krizového tábu mìsta
enov
 vzala na vìdomí plnìní rozpoètu
mìsta enov k 31. 3. 2016
 schválila ukonèení nájmu èásti
pozemku p.è. 1044/5, v rozsahu 7,98 m2
a zámìr pronajmout tuto èást pozemku
 schválila ukonèení nájmu èásti pozemku p.è. 16/4, na kterém je umístìna
budova è.p. 1281, ul. Vráclavská, v ní
se nacházejí nebytové prostory, které
jsou pøedmìtem nájmu a zámìr pronajmout tuto èást pozemku a nebytové

prostory
 schválila umístìní staveb a zøízení
vìcných bøemen na pozemcích mìsta
 schválila rozpoètová opatøení è.
16, 18  20, 22 a 23/2016 dle pøedloeného návrhu
 souhlasila s nákupem dlouhodobého hmotného majetku  samochodného
sekacího stroje s èelním seèením s
úhradou z fondu investic MìPOS, pøíspìvkové organizace
 jmenovala komisi pro otevírání
obálek s nabídkami a pro posouzení a
hodnocení nabídek u veøejné zakázky
M enov  zajitìní úspory energií,
M Lipová
tajem.

Zveøejnìní

V souladu se zákonem è. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem è. 250/2000
Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù ve znìní pozdìjích
pøedpisù zveøejòuje mìsto enov 15 dnù pøede dnem projednání
v zastupitelstvu mìsta návrh závìreèného úètu za rok 2015.
Pøíjmy po konsolidaci
126 687 726,98 Kè
Výdaje po konsolidaci
124 769 224,10 Kè
Financování
1 918 502,88 Kè
Rozdíl pøíjmù a výdajù je pøebytek rozpoètu roku 2015.
Návrh závìreèného úètu za rok 2015 je zveøejnìn od 27. 5. 2016 do
13. 6. 2016
 na úøední desce MìÚ enov na obecním domì
 na internetové adrese mìsta www.mesto-senov.cz
 je k dispozici na finanèním odboru MìÚ enov vèetnì pøíloh.
Ve vývìsních skøíòkách v èástech mìsta je zveøejnìn ve zkrácené formì.
Závìreèný úèet za rok 2015 projedná:
Finanèní výbor ZMì
1. 6. 2016
Rada mìsta
8. 6. 2016
Zastupitelstvo mìsta
21. 6. 2016
Pøipomínky k návrhu závìreèného úètu za rok 2015 mohou obèané
uplatnit písemnì v dobì od 27. 5. 2016 do 13. 6. 2016 nebo ústnì na
øádném zasedání zastupitelstva mìsta dne 21. 6. 2016.
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MìÚ informuje

Tito uvedení psi byli
odchyceni v enovì. Mùete si je prohlédnout v
útulku u p. Ondraèky v
Sedlitích

tel.:
737 116 684 a pokud se
rozhodnete
pejska
si
osvojit, budete osvobozeni od poplatkù, navíc
mìsto enov nabízí jednorázovou finanèní odmìnu pro ty, kdo si pøevezmou pejska odchyce-

Máte zájem o pejska?
3
NO  hnìdoèerný
1
Køíenec
labradora
ného v katastru enova
do domácí péèe.
Není nám v psím
útulku patnì, máme zde

2
Køíenec
labradora
i své kamarády, ale doma
je doma!!!
Pomozte pejskùm nalezeným nebo odchyce-

ným v enovì najít nový
domov.
Starosta mìsta

Informace k vyøizování cestovních dokladù a obèanských prùkazù

Jak je to s cestovními
doklady pro dìti?

Rodinné dovolené spojené s
cestováním do zahranièí znamenají i vyøizování cestovních dokladù.
Co ve je potøeba zaøídit pøi cestování s dìtmi?
Vìdìli jste napøíklad, e i dìti
mohou do èlenských státù Evropské unie a dalích vybraných evropských zemí cestovat na vlastní
obèanský prùkaz?
Cestovní pas i obèanský prùkaz
jsou pro dìti levnìjí
Blíí se èas dovolených a s ním
èeká mnohé rodiny cesta k moøi èi do
hor za hranice Èeské republiky. Pro
cestování s dìtmi do zahranièí ji ètvrtým rokem platí, e i dítì musí mít
vlastní cestovní doklad, jeliko v roce
2012 dolo naøízením Evropské unie
ke zruení monosti cestovat na zápis
v cestovním dokladu rodièe. Pro rodièe
to ovem neznamená, e se jim kvùli
poøízení cestovního dokladu pro dìti
dovolená nìjak zásadnì prodraí. Cestovní pas pro dítì do 15 let toti stojí
100 Kè a dobu platnosti má stanovenou na 5 let.
Vzhledem k nestabilní bezpeènostní situaci v nìkterých zemích, které
byly dlouhodobì turistickými destinacemi, jako napøíklad Egypt nebo Turecko, se dá letos oèekávat nárùst zájmu o cestování po Evropì, a proto jistì potìí monost cestovat po vìtinì
státù Evropy pouze s obèanským prùkazem. Na ten je nyní moné vycestovat do zemí Evropské unie a také do
Albánie, Bosny a Hercegoviny, Èerné
Hory, Makedonie, Norska, Srbska,
výcarska a na Island.
Cena za vydání obèanského prùkazu pro dítì do 15 let je 50 Kè a doba
jeho platnosti 5 let.

Cestovní doklady jsou hotové
do 30 dnù
O vyøízení cestovního pasu nebo
obèanského prùkazu pro dítì do 15 let
ádá zákonný zástupce, tedy zpravidla
rodiè, kterému staèí s dítìtem zajít na
nejblií obecní úøad obce s rozíøenou pùsobností (libovolný magistrát). K ádosti, kterou na místì
zpracuje úøedník, není nutné pøikládat fotografii; úøedník poøídí fotografii
dítìte pøímo na úøadu pøi podání ádosti.
Pøi podání ádosti zákonný zástupce pøedkládá svùj prùkaz totonosti a
rodný list dítìte.
V pøípadì, e má dítì vydán ji
platný obèanský prùkaz nebo cestovní
doklad, lze tento pøedloit místo rodného listu.
Lhùta pro vydání cestovního pasu
nebo obèanského prùkazu èiní maximálnì 30 dnù.
V pøípadì vycestování v kratí lhùtì ne 30 dnù je moné poádat o vydání cestovního pasu ve zkrácené lhùtì 6 pracovních dnù; tento úkon je
ovem u dìtí zpoplatnìn poplatkem ve
výi 2 000 Kè.
Informací není nikdy dost
V pøípadì, e má dítì cestovat
mimo Evropskou unii, doporuèujeme
se pøedem informovat u zastupitelského úøadu daného státu, jaké jsou podmínky vstupu, pobytu a vycestování s
nezletilým dítìtem. Je také tøeba dát
si pozor na to, e nìkteré státy mimo
Evropskou unii mohou vyadovat urèitou minimální dobu platnosti cestovního dokladu pøi vstupu na jejich území
nebo ukonèení pobytu  nejèastìji èiní
poadovaná minimální doba platnosti
6 mìsícù.
Podrobnosti k tìmto i dalím podmínkám (napø. vízová povinnost) lze

zjistit u zastupitelského úøadu daného
státu, popøípadì je lze nalézt na webu
Ministerstva
zahranièních
vìcí
www.mzv.cz v sekci Cestujeme a dále
v èásti Státy a území  informace na
cesty.

Nekonèí platnost vaeho
obèanského prùkazu?
V pøítím roce konèí desetileté období od hromadné výmìny obèanských
prùkazù provádìné v roce 2007 v dùsledku zmìny adresního místa (konkrétnì dolo ke zmìnì okresu FrýdekMístek na okres Ostrava-mìsto).
O výmìnu obèanského prùkazu si
mùete poádat u kteréhokoliv obecního úøadu obce s rozíøenou pùsobností
(t. j. u libovolného magistrátu, v hlavním mìstì Praze u úøadu mìstské èásti Prahy 1 a 22), a to bezplatnì ji ve
lhùtì 6 mìsícù pøed uplynutím
platnosti obèanského prùkazu,
avak nejpozdìji 15 pracovních dnù po
dni, ve kterém dolo ke skonèení jeho
platnosti.
O vydání nového dokladu lze poádat i døíve, ne je stanovená doba 6
mìsícù, avak budete muset uhradit
správní poplatek ve výi 200 Kè.
Doba platnosti vydaného obèanského prùkazu se strojovì èitelnými údaji
a kontaktním elektronickým èipem
anebo OP se strojovì èitelnými údaji je
10 let. 5 let, je-li vydávám obèanu
mladímu 15 let a 35 let, je-li vydáván obèanu starímu 70 let.
Blií informace k vyøizování osobních dokladù (obèanských prùkazù a
cestovních dokladù) lze nalézt na webu
Ministerstva vnitra ÈR na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady.
T. Klimasová/SO
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Vìdomostnì zábavná soutì pro seniory Køíem kráem Slezskou
bránou 2016

Obdobná vìdomostní soutì, jako pro áky základních kol Regionu Slezská brána, probìhla dne 20. 5.
2016 v odpoledních hodinách i soutì pro seniory.
Konal se ji ètvrtý roèník, tentokrát v kulturním
domì ve Vratimovì. Zastoupeno bylo sedm týmù.
Drustvo seniorù ze enova se zúèastnilo soutìe poprvé v zastoupení Emilie Daxnerové, Èestmíra Urbance a Marie Bracháèkové. Okruh otázek byl tematicky zamìøen na pøírodu Regionu Slezské brány dle
vydané publikace. Otázky byly stejné jako pro dopolední soutì ákù Z. Nai senioøi sice nevyhráli tak
jako áci naí základní koly dopoledne, nicménì
v konkurenci mladích seniorù z ostatních obcí byli

rovnocennými soupeøi, a to pøípravu na soutì nemìli zdaleka tak peèlivou jako áci základní koly.
Soutì pøispìla nejenom k získání nových informací o regionu, ale pøedevím k pobavení úèastníkù
soutìe. Podìkování patøí pracovníkùm Domu dìtí a
mládee ve Vratimovì za organizaci soutìe, Regionu
Slezská brána za financování akce a samozøejmì soutìícím.
Dalí fotografie v rubrice fotogalerie na stránkách
mìsta.
místostarosta

Vítání léta
Mìsto enov vás zve

dne 2. èervence 2016
loutkové divadelní
pøedstavení pro
dìti  Malá luèní
pohádka 
v podání divadélka
Smíek Ostrava 
14.00 hodin,
venku v areálu
Staré koly
(Kostelní è. 128)
 vstupné
dobrovolné

koncert
dechové hudby
Huaøka  16.00
hodin, venku
v areálu Staré koly
(Kostelní è. 128)
 vstupné
dobrovolné
V pøípadì nepøíznivého poèasí se akce budou konat v pøednákovém sále
Staré koly.
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enovské muzeum
zve na

tradièní
otevírání stodoly
24. èervna 2016 v 17.00 hodin
Stará kola enov, ul. Kostelní è. 128
Naè se mùete tìit:
n nová expozice historie enova
n výstava historických koèárkù
n k poslechu hraje country skupina SOUSEDÉ
n pro íznivé pivo Svijanský Máz 11o
n vyzkouejte si, jak se kdysi pralo
n mùete se projet na oslovi

MìÚ informuje / ivot ve mìstì

Vìdomostní soutì  Køíem kráem Slezskou bránou

V letoním 7. roèníku
této soutìe se utkali
áci regionu Slezská brána ve znalostech pøírodních pomìrù zdejí krajiny. áci se dlouhodobì
pøipravovali podle novì
vydané knihy Pøíroda
regionu Slezská brána a
pracovních listù.
Samotné soutìe, která byla letos v kulturním
domì ve Vratimovì, se
úèastnilo 10 týmù ze kol
zdejího regionu. Za kadý tým soutìili 3 áci
prvního nebo druhého
stupnì základních kol.
Soutì byla uvádìna profesionálním moderátorem
a pøenáena pøímým pøenosem místní TV Pantuka.
Porotu tvoøili starostové obcí a celou soutì

øídili a zorganizovali pracovníci DDM Vratimov.
Nás, enováky, potìil
a nadchnul výkon ákù
8. tøídy naí koly  Anety Roztomilé, Zdeòka Tomise a Zdeòky Mikulové,
kteøí s pøehledem a velkým náskokem zvítìzili a

prokázali své vynikající
znalosti pøírody. Podporou jim byla i vlastní tøída 8. C, která dobøe fandila a povzbuzovala své
kamarády v soutìi. Za
vítìzství obdreli nìkolik
cen, napøíklad poukaz na
výlet po místním regio-

nu, dort z Marlenky,
sladkosti a upomínkové
pøedmìty.
Dìkujeme jim za vzornou reprezentaci koly i
obce, podìkování patøí
rovnì p. uè. Milui Valové, která je na soutì pøipravila.

Historicko-letopisecký aktiv

Dne 22. dubna 2016 navtívili
èlenové HLA spolu s místostarostou Ing. Antonínem evèíkem
obec Hoálkovy. Proè jsme tento
výlet podnikli? To vám napoví obrázek, na který se díváte. Není
na nìm vyobrazen enovský zámek, ale dosud stojící zámek v
obci Hoálkovy, kde nás velmi
mile uvítal místní starosta Ing.
Tomá Grnokowiec. Podrobnosti,
fotografie a historické souvislosti
si mùete pøeèíst a prohlédnout
na webu mìsta enov v rubrice
Kultura.

Knihovna
& enovské muzeum

V dobì letních prázdnin v mìsících èervenci a
srpnu bude pro veøejnost otevøeno:
Pondìlí  8.00 a 17.00 hod.
Ètvrtek  8.00 a 17.00 hod.
V pøípadì vaeho zájmu o návtìvu muzejních
expozic (otevøeny od 24. èervna 2016) v dobì mimo
provozní, je mono si telefonicky domluvit návtìvu v kterýkoliv den nebo i v sobotu a nedìli.

Pozvání

Zveme obèany enova na zasedání zastupitelstva mìsta,
které se bude konat dne 21. 6. 2016 v zasedací místnosti
Obecního domu, zahájení v 16.00 hodin.
Z programu:
 Schválení úèetní závìrky za rok 2015 a hospodaøení
mìsta za rok 2015  Èinnost finanèního a kontrolního výboru 
Zpráva jednotky sboru dobrovolných hasièù  Zpráva Policie
ÈR a Mìstské policie  Zpráva krizového tábu  Zpráva komise bezpeènosti
Blií informace a dalí projednávané body budou zveøejnìny na úøední desce a ve vývìsních skøíòkách mìsta enov.
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Evidence obyvatel
NEJMLADÍ OBÈÁNCI MÌSTA
V mìsíci èervnu 2016 oslaví významná ivotní jubilea
tito enovtí obèané
B O L E K M I R O S L AV
B Ø U S K O VÁ J I T K A
B U Z K O VÁ M A R I E
C I B U L C O VÁ A N N A
CZECHOWICZ JIØÍ
D E D Í K O VÁ A N N A
D R O Z D K O VÁ M A R C E L A
H O L U  O VÁ I VA N A
H O M O L O VÁ P AV L A
C H A M R A D S VAT O P L U K
C H A M R A D O VÁ A N N A
CHLAPEK JINDØICH
J A N C O VÁ M A R T A
K A LWA R V E R N E R
K A R K O  K O VÁ Z D E N K A
KARLEE RUDOLF
K O TA S V L A S T I M I L
MAÏA JAN
M A Ò Á K O VÁ Z D E N K A
M U S Á L K O VÁ M A R TA
M Y N Á Ø M I R O S L AV
PRÝMUS JAROMÍR
P Ø E È K O VÁ J A N A
SAPÍK ANTONÍN
S L Í VA B E D Ø I C H
S L Í VA L U B O M Í R
S O V Á K O VÁ A L E N A
S P R AT K O VÁ Z D E N K A
 P L Í C H A L O VÁ J A N A
TÌLECKÝ ANTONÍN
TLOLKA PETR
T O M A L A E D VA R D
T O M I S O VÁ K V Ì T U  E
TROSZOK JAN
URBÁNEK RADOMÍR
V AV R E È K A J A N
VESECKÁ LUDMILA
V R A B E ¼ O VÁ A N N A
V R U B L O VÁ E M Í L I A
WALEK KAMIL
K vaemu významnému ivotnímu jubileu vám pøejeme
hodnì zdraví, tìstí a spokojenosti.
Poznámka k naí rubrice: Vechny oslavence v této spoleèenské rubrice
zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, e si
nìkterý jubilant nepøeje být v Obìníku uveden. To samozøejmì
respektujeme  poadavek na nezveøejnìní jména je vak nutno uplatnit
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)
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Marie Guòková, Frantiek Václavek
K narození dìátka rodièùm srdeènì blahopøejeme.

ROZLOUÈILI JSME SE
Josefa Boèková, Stanislav Vaek,
Jarmila Tomisová, tìpán Bøenek
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

Dìkuji vem pøíbuzným a pøátelùm, sousedùm i známým,
kteøí se pøili rozlouèit s paní

Josefou Boèkovou
Takté dìkuji za projevení soustrasti a kvìtinové dary.
Dcera a syn s rodinami
Dìkujeme vem pøíbuzným, pøátelùm, sousedùm
a známým, kteøí se pøili rozlouèit s paní

Jarmilou Tomisovou
Zároveò dìkujeme za projevenou soustrast
a kvìtinové dary.
Zarmoucená rodina
Dìkujeme vem pøíbuzným, pøátelùm, sousedùm,
spolupracovníkùm a známým, kteøí se pøili rozlouèit
s panem

tìpánem Bøenkem
Zároveò dìkujeme za projevenou soustrast a kvìtinové dary.
Zarmoucená rodina

Dodateènì dìkuji vem pøíbuzným
a pøátelùm, sousedùm i známým,
kteøí se pøili rozlouèit s panem

Zdeòkem Latochou
Takté dìkuji za projevení soustrasti
a kvìtinové dary.

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.

MìÚ informuje

Samostatnì pøistavované kontejnery (VOK)
ÈERVEN: 9. a 10. 
krbeòská (u Horizontu),
Topolová, V Drustvu,
Na utrovinì, Lapaèka
2x (u obch.), U Rybníkù
ÈERVENEC:
nepøistavují se
Sbìrné místo
komunálních odpadù
ul. Na Sedlácích

Hospodaøení s komunálním odpadem
odbìr a uloení odpadù komunálních:
 objemné odpady z
domácností,
 elektro, baterie, monoèlánky,
 EEZ (kompletní spotøebièe a elektrotechnika
bez rozdílu velikosti),
 vyøazená kompaktní
úsporná svítidla, záøivky,
výbojky,

 nebezpeèné sloky
komunálních odpadù od
obèanù (chemikálie, vyøazené léky, obaly zneèitìné od barev ),
 separovaný odpad
(sklo, papír, plasty),
 bio / tráva, listí,
mìkké èásti rostlin,
 odìvy, obuv a textil,
 døevo (palety, nábytek, døevìné obaly, bedny,

trámy, desky, prkna, døevotøíska  surová, laminovaná nebo dýhovaná).
Tekuté odpady: uloit vdy v uzavøených
obalech, jedlé oleje pokud
mono v plastových lahvích. U olejù a tukù z kuchyní není nutné odstranit z pøepálených tukù
rozptýlené zbytky.
Nejsou
pøijímány
odpady vzniklé ze stavební èinnosti  napø.
cihly, drobný beton, omítka, kachlièky, zemina,
kamení, keramické støení taky, asfaltová lepenka, izolaèní materiály, azbest, skelná vata, umakart, sádrokarton, záchody, vany, umývadla, su
smíchaná s pøímìsemi
plastu, papíru, døeva,
skla ... a pneumatiky.
Otevírací doba v
èervnu, èervenci a srpnu
2016: Po, St, Pá 14.00 
17.45 hod.; So 9.00 
12.00 hod.
Upozornìní
Od 1. 4. 2009 je na
území mìsta enov úèinná obecnì závazná vyhláka è. 1/2009 K zabezpeèení místních záleitostí veøejného poøádku, kde je mimo jiné uvedeno:
Èl. 2  Omezující
opatøení pøi pouívání
hluèných strojù a
zaøízení
1. Je zakázáno
a) pouívat hluèné
stroje a zaøízení (motorové a elektrické sekaèky,
pily, sbíjecí a bourací kladiva, kompresory) v nedìli a ve státem uznaných svátcích v dobì
do 8.00 a od 12.00 hodin,
b) ustanovení èl. 2
odst. 1 písm. a) se nevztahuje na pouívání
hluèných strojù a zaøíze(pokraèování na str. 8)
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Hospodaøení s komunálním odpadem
(pokraèování ze str. 7)

ní v uzavøených provozech umístìných v budovách k tomu úèelu
zkolaudovaných a na nezbytnì
nutné práce související s odstraòováním havarijních stavù.
Èl. 3  Opatøení k zajitìní
ochrany veøejné zelenì
1. Vlastníci nebo uivatelé veøejné zelenì na území mìsta enov jsou povinni zeleò udrovat
formou pravidelných seèí, minimálnì 2x roènì.
2. Seèe se stanovují následovnì:
a) první seè musí být provedena do 30. 6. kalendáøního
roku,
b) druhá seè musí být provedena do 30. 9. kalendáøního
roku.
3. Vymezení ploch veøejné zelenì na území mìsta enov, ke kterým se vztahují povinnosti podle
odst. 2. a 3. tohoto ustanovení, je
uvedeno v pøíloze k vyhláce 
http://www.mesto-senov.cz/wp
-content/uploads/2010/04/
OZV01_09.pdf
Obsah umpy na pole nepatøí
V Èesku není napojeno zhruba
1,5 miliónu lidí na kanalizaci a pouívají domovní èistírny odpadních
vod nebo bezodtokové jímky èili
umpy. Právì jejich majitele èekají
brzy zmìny. Kontrole z Èeské inspekce ivotního prostøedí nebo
místnímu úøadu budou muset
pøedloit potvrzení, e obsah jímky
zamíøil do èistírny odpadních vod.
V pøipravované novele vodního
zákona, kterou bude brzy projednávat vláda, je návrh na zavedení
povinnosti schraòovat po dva roky
pro pøípadnou kontrolu úètenky
nebo jiné doklady, z nich musí být
jasné, kdy a jaké mnoství odpadní vody se vyvezlo, která firma obsah jímky odebrala a která èistírna ho pøijala a znekodnila.
V pøípadì, e majitel pøedloí
kontrole doklady, podle kterých
spotøeba vody v domácnosti souhlasí s tím, kolik odpadní vody se
odvezlo do èistírny odpadních vod,
je ve v poøádku. Ovem v pøípadì, kdy majitel doklady nedoloí,
mìla by mu hrozit a dvacetitisícová pokuta. Pokud vodní zákon pro8  ENOVSKÝ OBÌNÍK 6/2016

jde hladce snìmovnou, mìl by zaèít platit od roku 2018.
Je zapotøebí si uvìdomit, e likvidace odpadních vod z ump jiným zpùsobem ne v èistírnì odpadních vod je problém nejen pro
ivotní prostøedí, ale i problém hygienický. Tyto odpadní vody obsahují nejen chemikálie, ale i bakterie, antibiotika nebo zbytky antikoncepce a není moné, aby konèily napø. na poli.
zdroj: Hospodáøské noviny
Likvidace vod z bazénù
Vzhledem k dotazùm, týkajících se likvidace a moného vyuití
pouitých vod z bazénù, byl poádán vìcnì a místnì pøísluný vodoprávní úøad v Ostravì o vyjádøení. Sdìlení je obsáhlejí, proto ve
struènosti: vody z bazénù jsou vodami odpadními. Nakládání s vodami odpadními øeí zákon è. 254/
2001 Sb., vodní zákon. V pøípadì,
e odpadní voda z bazénù má být
pouita k zavlaování pozemku,
jedná se o vypoutìní odpadních

vod do vod podzemních, a to podléhá povolení. Pøímé vypoutìní odpadních vod do vod podzemních je
zakázáno. V pøípadì, e odpadní
vody z bazénu by byly vypoutìny/
odvádìny do vod povrchových,
podléhá toto rovnì povolení. Povolení na základì ádosti toho, kdo
chce vody z bazénu vypoutìt, vydává vodoprávní úøad. Odpadní
vody z bazénu lze odvádìt do kanalizace pro veøejnou potøebu, která je ukonèena èistírnou odpadních
vod nebo v místech, kde není vybudována kanalizace pro veøejnou
potøebu, je nutno øeit jejich likvidaci pomocí fekálního vozu a odvozem k nezávadné likvidaci opìt na
èistírnu odpadní vod.

Jak správnì napoutìt bazén?
Zdlouhavì z vodovodu nebo
pohodlnì z cisterny?
Co je nutné dodrovat, aby byl
zaruèen odpovídající výsledek pøi
napoutìní domácího bazénu a neomezili jste sousedy pøi odbìru pitné vody  více na www.smvak.cz.

Pozvánka na enovský pohár
ZÁVODY VE VÝKONU PSÙ
Na kynologickém cvièiti v enovì, které se nachází u vlakového
nádraí, se koná 25. 6. 2016 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, uít si krásné chvíle na naem cvièiti.
Vedoucí závodu: Otakar Spratek

ivot ve mìstì

Palas dance  mezinárodní taneèní kola pro dìti, mláde, dospìlé

Na zaèátku chci podìkovat naim mezinárodním
èlenùm a reprezentantùm za skvìlou reprezentaci ve
finále mezinárodní taneèní soutìe ve stylu modern
dance a jazz, Tarasovi a Verèi. Jako vdy ukázali své
umìní naplno a byli tak skvìle ocenìni porotou festivalu. Gratulujeme a tìíme se brzo na spoleèné tréninky.
ZÁPIS DO SOUTÌNÍHO TANEÈNÍHO KLUBU
 pro dìti vìkové kategorie mini od 3 do 8 let probìhne v taneèní kole v úterý 14. 6. v 17.00 hod. Na
zápise si dìti vyzkouejí trénink, zatanèí si a seznámí
s trenéry a programem taneèní koly. Konkurz do
mezinárodní taneèní reprezentace pro mláde od 15
let bude probíhat ve støedu 14. a 21. 9. od 17.00 hod.
v taneèní kole na ul. Kostelní 128 v enovì.
TANEÈNÍ KLUB SÓLOVÝCH CHOREOGRAFIÍ
 pro dospìlé a mláde probíhá celoroènì i o prázdninách kadou støedu a pátek a TANEÈNÍ KLUB PÁROVÝCH TANCÙ kadou støedu a nedìli. Pøidejte se
k nám a zlepete si svou kondici, fyzickou pamì,
skvìle se pobavte a zbavte se tak pøípadných stresù a
depresí.
VIP TANEÈNÍ PRO MLÁDE  otevíráme od záøí
v enovì, Havíøovì, Ostravì a Frýdku-Místku. Taneèní jsou urèeny pro mláde od 15 do 20 let. Kromì
klasických tancù je pro vás pøipraven latino ples s
výukou salsy, etiketa stolování formou banketu, otevøení vernisáe s rautem a pro odváné také modeling, zatítìný naimi bývalými top modelkami a stu-

diem krásy v Ostravì. Zápisy na záøí zde probíhají do
èervna 2016. Pøihlásit se mùete on line na
www.tspalas.com.
Tìíme se na vás. Za Palas dance Josef Macura.
www.tspalas.com, fb: Palas dance, tel.: 702 914 717

Kam za kulturou, zábavou a sportem

ENOV
Knihovna & enovské muzeum
Otevírací doba: Po 8.00  12.00 hod.,
13.00  17.00 hod.; Út, Èt, Pá 13.00
 17.00 hod.; So 8.00  11.00 hod.
HAVÍØOV
KD Petra Bezruèe
8. 6.  19.00 hod.  show Screamers

eny za pultem
Letní kino
24. 6.  16.00 a 20.00 hod.  Festiválek
v letním 2016  2. roèník pøehlídky havíøovských amatérských kapel
OSTRAVA
Slezsko-ostravský hrad
6. 6.  20.00 hod.  Partièka na vzduchu

 Open air 2016
23. 6.  Pøehlídka atraktivní a zajímavé
chemie
25. 6.  Country Fontana 2016  2. Festival Country Radia Fontana 2016
SO / I. Sommerlíková

Orel Jednota enov ve spolupráci s MO KDU  ÈSL
Vás srdeènì zvou na

SETKÁNÍ RODIN
které se uskuteèní v nedìli 12. èervna 2016
na høiti SK Lapaèka v enovì od 15 hod.

Srdeènì zveme do evangelického kostela na námìstí
v enovì od 18.00 do 22.00 hod.
Na programu
18.00 a 19.00 hod.  nìco o historii kostela
19.00 hod.  Lidé na cestì  migrace vèera a dnes
20.00 a 21.00 hod.  scénka
21.30 hod.  film v kostele

Náplò setkání: v 15 hod. zahájení a pak program soutìí pro dìti
i jejich doprovod.
Obèerstvení zajitìno. Vstupné dobrovolné. Doporuèujeme
i sportovní obleèení.
Pøipraveny atrakce: skákací hrad, trampolína, ètyøkolka a jiné.
Dìti, nezapomeòte vzít své rodièe a dobrou náladu.
Na Vai úèast se tìí poøadatelé.
Orel Jednota enov
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Støíbrná videopohlednice enova REMEMBER ENOV
áci 4.C Z enov Podlesí, kteøí
pracují v krouku anglické konverzace, se rozhodli pokraèovat v odkazu svých starích spoluákù a
zkusit natoèit novou videopohlednici ze enova. Nebyl to vùbec jednoduchý úkol, jeliko loòský snímek se stal ve své kategorii nejlepím v ÈR.
Vymyslet nový pøíbìh tak, aby
zaujal porotu, bylo v tuto chvíli to
nejdùleitìjí. Inspiraci jsme nakonec získali z projektového dne
naí koly Den jazykù na poèátku kolního roku, který jsme pøipravovali s paní Myriam, jen pochází z Guadalupe (ostrov u Mexika). Rozhodli jsme se, e její jedenáctileté dceøi Syrielle pøedstavíme nae krásné mìsto enov.
Dìti sesbíraly informace o místech v enovì, kde ony samy tráví
svùj èas. Materiály jsme v krouku
pøeloili a pak nastala etapa uèení,
memorování a správné výslovnosti. Natáèení videa bylo velmi nároèné, toèilo se za kadého poèasí.
Ve volných odpoledních hodinách
jsme bìhali s kamerou po enovì a
vybírali ty nejlepí zábìry.
Celou videopohlednici jsme pojali jako sen èernoské dívky, která
touí poznat nìjaké krásné èeské
mìsto. Na kadé naí spoleèné zastávce dostalo dìvèe dáreèek pøipomínající enov. Na Radnièním
námìstí to byla pohlednice a znak
mìsta, obrázek pejska na cvièiti
Kynologického klubu enov, CD s

hudbou dìtí naí ZU, píalku ze
sportovních aktivit Z Podlesí a
keramickou sovu  znak naí koly.
Po natáèení nastala nejtìí
práce pro nae dva skvìlé kameramany Evu a Tomáe Sladèíkovy
(matka a syn). Tímto bych jim
chtìla veøejnì podìkovat za nezitnou práci na této videopohlednici a za nesèetný poèet hodin u
jejího zpracování a do finální podoby, kterou mùete zhlédnout na
stránkách naí koly.
V mìsíci dubnu dola na nai
kolu radostná zpráva: Opìt jedeme do Prahy. Slavnostní vyhláení soutìe pro nominované snímky
pak probìhlo 12. kvìtna 2016 na

pùdì MMT v Praze 1. Ná snímek získal v kategorii 4.  5. tøíd
krásné 2. místo, první místo udìleno nebylo. Take jsme v ÈR opìt
NEJ!
áci odvedli skvìlý výkon, prohloubili si své znalosti z angliètiny
a vìøím, e rovnì pøispìli ke zviditelnìní mìsta enov.
Za skvìlý výkon èekala v Praze
na áky jetì jedna odmìna. Díky
pozvání pana senátora Vladimíra
Plaèka jsme vyuili monost prohlédnout si prostory sídla Senátu
ÈR  Valdtejnský palác. Pozvání
si velmi váíme, jeliko jsme mohli
navtívit prostory veøejnosti málo
pøístupné.
Závìrem bych ráda podìkovala
vem, kteøí pøispìli k vytvoøení
enovské videopohlednice  kamarádce Syrielle, Evì a Tomáovi
Sladèíkovým za kameru, støih i
reii, samozøejmì naim dìtem a
jejich rodièùm, podìkování patøí
rovnì panu senátorovi za milé pozvání k prohlídce sídla Senátu
ÈR.
Ocenìní naí práce nás motivuje pro pøítí roèník této soutìe.
Za tým videopohlednice
Mgr. Naïa Macková
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Projektový den  Den Zemì

Akce probìhla dne 18. 5. 2016,
takto znìly pokyny:
áci po pøíchodu do koly si vyzvednou v respiriu 1. pavilonu
soutìní kartu a velký výkres, na
který nakonec zpracují prezentaci
projektového dne. Pak se pod vedením tøídních uèitelù vydají na
trasu, kde plní soutìní úkoly podle stanoveného èasového harmonogramu.
Dodrte, prosím, èas pøíchodu
na stanovitì.
Po splnìní vech úkolù na stanovitích se vrátí zpìt do koly a
do tøíd, kde zpracují poznatky z
6. a 7. tøídy
BYLINKY
FYZIKA
HISTORIE
PARK
RYBNÍK
ZEMÌPIS
8. a 9. tøídy
TOPOGRAFIE
BYLINKY
CHEMIE
HISTORIE
PARK
POZOROVÁNÍ

jednotlivých stanovi a doplní obrázky, texty, mono vyuít i pracovní listy. Mono pøipojit i krátkou básnièku nebo záitky z vycházky. Práce budou vystaveny ve
kole.
Po návratu do koly odevzdají
soutìní kartu p. uè. Valové v 8.C,
zpracovaný projekt do kabinetu p.
uè. evèíkové.
Na obìd tøídy odházejí dle rozpisu se svým tøídním uèitelem. Dozor na 1. pavilonu v dobì obìda 8.
a 9. tøíd (12.00  12.30 hod.) zajistí
p. uè. Sumarová a Grygar.
áci budou potøebovat turis-

tickou obuv a obleèení, psací potøeby, pomùcky ke kreslení, nùky, lepidlo, obrázky. Tyto potøeby si bìhem vycházky mohou nechat ve
kole.
Projektu se rovnì zúèastní
áci z partnerské koly v polském
Strumieni, kteøí budou pøidìleni k
8. a 9. tøídám.
Tøída 8.C pracuje na stanovitích.
Akce se opravdu vydaøila, jak
je vidìt i na zveøejnìných fotografiích.

Pøehled stanovi
parèík u koly
námìstí u kany
ZU
zámecký park u kany
Haltýøský rybník (u mostku)
u èápù
kola Podlesí
parèík u koly
uèebna F-CH
kostel v parku
mlýnek u muzea
stodola u muzea
zámecký park u kany
cestou na Podlesí a zpìt
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Inzerce

l Pro stavbu rod. domu prodám pozemek p.è.
1892/1  2230 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

Nabídka práce

l Prodám levnì kanalizaèní trubky, kolena,
spojku a tvarovku. Tel.: 602 858 253

Výkopové práce mikrorypadlem,
íøka stroje 80 cm
elektropohon  minimální hluènost
tel.: 604 748 003

Pøijmeme zodpovìdnou, spolehlivou paní
na úklid kanceláøských prostor pro novou
administrativní budovu v enovì. Úvazek 2 a 3
hodiny dennì. Podmínkou bydlitì v enovì.
Kontaktní tel.: 777 890 990

VINOTÉKA

Michaela Javorková

ROZIØUJE
NABÍDKU SUDOVÝ VÍN

èepujeme: Ryzlink Vlaský, Rulandské edé,
Tramín èer vený, Irsai Oliver, Modr ý Por tugal,
Merlot, Dornfelder a Merlot róse

Radnièní námìstí, enov
mob.: 604 520 422
POPÁ 9.00  17.00
SO
8.00  11.00
Tìíme se na Vai návtìvu.
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Inzerce

Realitní spoleènost Èeské spoøitelny, a.s.
Jediná realitka vlastnìná bankou  záruka kvality a serióznosti na realitním trhu.
koupì l prodej l pronájem nemovitostí
tel.: 800 400 600
nebo pøímo makléøi 605 200 269
www.rscs.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

25. 6. 2016

myslivecká chata Václavovice,
Ve Forotì 464
zaèátek ve 14 hodin, vstupné 30 Kè
ivá hudba  KSF, MENDOS, RANDOMÁCI, veèerní DISCO

MYSLIVECKÁ KUCHYNÌ

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

HRA O SRNCE

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

ZNALECKÉ POSUDKY

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

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

Skauti a skautky enov informují

Výprava Agentù s rodièi
Sobota 21. kvìtna byla jako
stvoøená pro procházku jarní pøírodou. Toho vyuila 1. smeèka vlèat Agenti a vyrazili tentokrát i s
rodièi do místních lesù. Byla to výprava se soutìními úkoly, které
byly zamìøeny na poznávání pøírody a naeho okolí. Rodièe spolu s
dìtmi vytvoøili rodinné soutìní
týmy, ve kterých se snaili napøíklad vylutit zaifrovanou zprávu,
pøinést listy z rùzných stromù, najít hnízdo strakapouda nebo nasbírat byliny na co nejlahodnìjí èaj.
Pøitom procházeli krásnou jarní
pøírodou a nìkteøí ani nechtìli vìøit, e taková hezká místa jsou tak
blízko naeho domova. Odpoledne
zahnalo velké horko vechny do
novì otevøené hospùdky v Kaòovicích, kde se pøíjemnì odpoèívalo. K
veèeru doli Agenti s rodièi na cílové místo v Bruzovicích, kde si
opekli párky a soutìní týmy èekal
poslední úkol  uvaøit èaj z nasbíraných bylin. Ti nejodvánìjí nakonec strávili noc pod irým nebem, na kterou budou jistì dlouho
vzpomínat.
Za 1. smeèku vlèat Agenti
Karla Tomisová  Kája
4. skautský oddíl informuje
Bìhem páteèního odpoledne,
kdy se psalo datum 29. dubna
2016, se uskuteènil Oddílový závod
vlèat a svìtluek. Celkem est druin zápolilo ve dvanácti disciplí-

nách. Stanovitì byla rozmístìna v
klubovnì, v okolí Staré koly a v
pøilehlém parku. Poèasí nám pøálo, sluníèko krásnì svítilo. Závod
trval dlouho, ale pøesto se svìtluky i vlèata snaili podat co nejlepí
výkon. Úkoly byly zamìøeny na logické mylení, na sportovní výkon,
øeení problémových situací, na
orientaci v pøírodì, na manuální
zruènost, schopnost komunikovat
a reagovat také pøi oetøení zranìných osob. Závod byl opravdu pestrý a zajímavý. Na závìr nechybìl
nástup s vyhodnocením výsledkù a
rozdáním cen. Vítìzné druiny Veverek a Liek reprezentovaly ná
oddíl na okresním kole Závodu vlèat a svìtluek.
Za 4. skautský oddíl
Mgr. Radmila Sulková (ába)
Pøírodo-horochodná
výprava Elmana
Bylo krásné kvìtnové ráno a na
enovském nádraí se selo devìtadvacet dívek z Elmana se spoleèným cílem  Slezské Beskydy. Vlakem jsme docestovaly do Mostù u
Jablunkova, odkud jsme vyrazily

zdolat jednu ze zdejích nevelkých
hor, a to Skalku. Bìhem cesty lesem plnily svìtluky a skautky ve
skupinkách úkoly, které byly zamìøené na znalost a ochranu pøírody. Za splnìné úkoly získávaly
body a za urèitý poèet bodù si vdy
mohly pøeèíst kousek pøíbìhu na
pokraèování. Vechny jsme úspìnì vystoupaly a nahoru, kde jsme
si øádnì odpoèinuly a vyhøívaly se
na jarním horském sluníèku. Svìtluky také stavìly pøíbytky z pøírodních materiálù a jejich fantazie
vykouzlila celé paláce. Na zpáteèní
cestì lesem se èást holek málem
ztratila, ale natìstí jsme to zjistily vèas a ve dobøe dopadlo. Mírnì
unavené a zároveò odpoèinuté
jsme se vrátily v podveèer zase do
enova.
Za Elmano Marie Tomisová 
Májinka
enovské støedisko zabodovalo
v okresním kole závodu
V kvìtnu se kadoroènì koná
tradièní skautský závod. Letos to
byl Závod vlèat a svìtluek. Okresního kola v Janovicích se za enovské støedisko úèastnilo pìt druin.
Dìti soutìily ve znalostech pøírody, logickém mylení nebo tøeba ve
schopnosti poskytnout základní
první pomoc.
Ve výsledku se druina Liky ze
4. oddílu umístila v chlapecké kategorii na 3. místì, druina Agenti
ze smeèky vlèat získala 2. místo a
druina elvièky z Elmana zvítìzila nad vemi dívèími druinami v
okrese. Vechny tøi druiny budou
reprezentovat enov na krajském
kole v èervnu.
Gratulujeme!

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 Iva Sommerlíková.
Adresa: Mìstský úøad, Radnièní námìstí 300, enov, tel.: 596 805 930. E-mail: meu.senov@mesto-senov.cz,
http://www.mesto-senov.cz. IÈ 00297291. Grafická úprava, technická redakce a sazba: firma VMCG, e-mail: milos.vanecek@i-pages.cz.
Tisk: Tiskárna HAROK, enov. Inzerci pøijímá MìÚ enov, správní odbor  do 25. dne v mìsíci. Prodejní cena Obìníku 11, Kè.

14  ENOVSKÝ OBÌNÍK 6/2016

