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Listování enovskými kronikami minulého století

Léto, a øíkejte si co chcete, je
bezesporu nejkrásnìjím obdobím
roku. Budeme doufat, e to letoní
nebude etøit ani pøíli plýtvat sluníèkem, zkrátka, e bude tak akorát. Vím jistì, e si také najdete
èas k pøeètení naeho Obìníku.
Letoní úvodníky jsou, jak øíká název, vìnovány kronikám. Ta dnení, v které budeme listovat, není
jen jedna a vùbec je trochu jiná,
ale pøesto jímavá a poutavá.
Mnozí jste jistì znali pana Vítìzslava Bìlovského, který svou ivotní pou ukonèil na zaèátku letoního roku. Víte, nezùstala po
nìm ádná kronika, pøesto jeho
knihy takovou zvlátní ryze enovskou kronikou jistì jsou. Nu,
posuïte sami.
Lipùvka  Na malé fotografii
se zoubkovanými okraji sedí dítì

ve zmenené kopii ebøiòáku, v bílých ateèkách a èepièce, a za oj je
zpøaen bílý chundelatý piclík.
Pozadí tvoøí stará lipová alej.
V hlinìné cestì jsou vidìt kameny
zatlaèené a vyhlazené skuteènými
koly povozù. Dítì, které vypadá
jako holèièka, jsem já. Pejsek se
jmenuje Puna. O vozík, na kterém
sedím, jsme brzy po poøízení snímku pøili. Ustupující Nìmci na
nìm odvezli ranìného vojáka, skoro jetì chlapce. Vím to od tety,
vyprávìla mi o tom tak sugestivnì,
e kdy si na její povídání vzpomenu, dokonce slyím nemoné: hrkání mého vozíku Lipùvkou nahoru
k Tìínské silnici.

... Okamik zachycený na fotografii nemám v pamìti, ale toho
Punu ano. On je mojí první skuteènou vzpomínkou, moná spíe
zábleskem vzpomínky.
... Schovávali jsme se ve sklepì
u tety. Ná dùm jetì nestál. Jediné sklepní okno bylo zacpané pytlem písku a na zemi hoøela petrolejka se staeným knotem. V koutì
sklepa rance se atstvem a peøiny,
to nejnutnìjí, co jsme potøebovali.
Sedìli jsme schouleni na pytlích a
dece poloených na uhlí. V dálce
vybuchovaly bomby, letadla nalétávala na cosi vzdáleného. Kdy se
pøiblíila nìmecká baterie s protiletadlovými dìly ukrytými pod korunami lip, spustila palbu. Zachvìla se zemì pod nohama, zatøásl se dùm, nahoøe se rozøinèelo
sklo vyraené z oken tlakovou vlnou. Ze stropu ve sklepì se sypal
prach a písek. Pøi prvním nenadálém výstøelu dìla poblí tetina

domku se piclík Puna vyrval tetì
z náruèe, dopadl na zem  tlapky
napjaté jako struny  a pøi dalí
ránì vyskoèil a zaal mi drápy do
oblièeje. Ani jsem necítil bolest, sebìhlo se to ve vteøinì a sám jsem
byl z ohluujících dìlových salv
v oku. Puna mi roztrhl èelo a na
jednom oku rozerval víèko, zalila
mì krev. Najednou jsem svìt kolem
sebe vidìl rudì. Dívat se clonou
krve a nevìdìt, proè je vechno na
svìtì takové rudé, skoro purpurové, kdy mì máma chrání rukama
a tiskne k sobì, ten divný pocit si
vybavuji poøád.
... Kousek od obchodu Böhmových bydleli krlovi. Mìli uøvanou
holèièku jménem Vilemína. Chodila poøád v umazaných ateèkách,
shrnutých punèocháèích a v jednom kuse plakala nebo trucovala.
Poøád jí teklo z nosu a oèí. Byla
jedináèek, ve svých ètyøech letech
mluvila jako mimino.
... Vichni si mysleli  i její rodièe, e je rozmazlená. Narodila se
toti krlovým hodnì pozdì, a
kdy se u smíøili s tím, e jejich
manelství zùstane bezdìtné. ...
Jednou dostala angínu a museli
s ní zajet k dìtskému doktorovi do
Radvanic. Tomu se nezdálo, e je
taková plaètivá. Kdy ji vyléèil
z angíny, poslal ji na vyetøení do
nemocnice. Operovali ji v Brnì, ale
u bylo pozdì, nádor ji nedokázali
vyndat. Brzy potom umøela.
... Za Afkou se alej zaèala pomalu svaovat dolù. Kdy se dolo
do nejniího místa aleje, objevily
se ENOVSKÝ
v øadì lipOBÌNÍK
dva statné
duby.
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Mìstský úøad informuje

Mìstská policie
hlásí
ZÁSAHY  INFORMACE
ZPRAVODAJSTVÍ

Pøímé tel. èíslo:
604 128 113
PÈR Vratimov:
604 127 288
Tísòová linka:
156
E-mail:
mpolicie@mesto-senov.cz
Http:
www.mesto-senov.cz
2. 5.  Aby noièky nebolely, zavolal si mladý
mu z Lapaèky k odvozu
taxíka. Za poskytnutou
slubu ovem odmítl zaplatit, navíc nevybíravì
èastoval øidièe. Po domluvì nakonec dolo ke vzájemné shodì zúèastnìných.
16. 5.  K lékaøskému
oetøení musel být pøevezen chodec, který utrpìl
drobná zranìní pøi do-

pravní nehodì pøímo na
parkoviti
Radnièního
námìstí. Kamerové záznamy poskytnuté policií
jasnì usvìdèují viníka z
nepozornosti.
17. 5.  Nadávkami a
vyhroováním øeil partnerské spory v èásti Volenství podnapilý mu.
Opakovanou vyhrocenou
situaci museli øeit stráníci spolu s Policií ÈR.
17. 5.  K vyprotìní
osoby po pádu do achtice vyjídìla mìstská policie i místní hasièi s profesionály. Úkony ze strany
IZS minimalizovaly zdravotní následky seniora, u
kterého hrozilo podchlazení.
18. 5.  Oslavu narozenin pojali po svém mu
se enou, kdy po konzumaci vìtího mnoství alkoholu ztratili pøehled o
místì a èasu. Ke spánku
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se uloili v zahradì rodinného domu na Lapaèce. Pokyn k oputìní místa zpracovával zamilovaný
páreèek
pomìrnì
dlouho.
22. 5.  K neshodám
kvùli rozbitému zaøízení
byla pøivolána hlídka
mìstské policie do místní
restaurace. Za jejich pøítomnosti se personál dohodl s hostem na úhradì
kody.
25. 5.  Náhlý nápad
zajet s autem do servisu
dostal mu z Havíøova,
jeho chování pøi vystupování a následné komunikaci vzbudilo podezøení
na øízení pod vlivem alkoholu. Zasahující stráníci byli nuceni pøivolat i
kolegy Policie ÈR, aby si
výteèníka pøevezli k dalímu øeení.
Prevence  v kvìtnu
navtívila mìstská poli-

cie mateøskou kolu na
ul. Lipová. Ukázky práce
stráníkù, zajímavé a
snad i pouèné povídání a
drobné dáreèky v podobì
reflexních prvkù byly pro
dìti malým zpestøením
vedního dne.
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 námìstí
300, 739 34 enov
nebo na e-mail:
mpolicie@mesto-senov.cz

Ing. R. Kulhánek, vel. MìP

MìÚ informuje / ivot ve mìstì

Listování enovskými kronikami
minulého století

(pokraèování ze str. 1)

Nádherné, jetì mohutnìjí ne
lípy. Naproti nim zaniklé høitì
zvané Orelské.
... Kdysi to bylo místo, kde panstvo støílelo baanty. Vysázení aleje, podle staøenky Oborné, naøídil
malý kulhavý baron, jeho reliéf
máme v kostele u kazatelny  knihomol a vzdìlanec. ...
Také jste se zaèetli a litujete, e
nemùete èíst dále? Pak mám pro

vás tip, milí ètenáøi, a sice:
www.vaclav-chytil.cz. Právì tam
najdete jistì nejucelenìjí souhrn
celého díla pana Vítìzslava Bìlovského alias Václava Chytila. A závìrem dodávám, e jsem mìla tu
èest tohoto výjimeèného a nesmírnì laskavého èlovìka osobnì poznat. A pøítì nashledanou v parných letních dnech.
Ze Staré koly Vás zdraví
Simona Slavíková

Máte zájem o pejska?
Tito uvedení psi byli odchyceni v enovì. Mùete si je prohlédnout v útulku u p. Ondraèky v
Sedlitích  tel.: 737 116 684 a pokud se rozhodnete pejska si osvo-

jit, budete osvobozeni od poplatkù,
navíc mìsto enov nabízí jednorázovou finanèní odmìnu pro ty, kdo
si pøevezmou pejska odchyceného
na katastru enova do domácí
péèe.
Není nám v psím útulku patnì, máme zde i své kamarády, ale
doma je doma!!!
Pomozte pejskùm nalezeným
nebo odchyceným v enovì najít
nový domov.
Starosta mìsta

1  Køíenec
labradora

Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském
kraji  2. výzva

MSK pøipravuje na rok 2017
a následující roky program k dalímu zlepení ivotního prostøedí.
Jedná se o 2. výzvu tzv. kotlíkových dotací. Podmínky výzvy jsou
obsaeny v dokumentu na stránkách mìsta v rubrice Kotlíkové
dotace. Princip podpory je obdobný jako v minulé výzvì. Zastupitelé rozhodli podpoøit daný projekt
pøíspìvkem z rozpoètu mìsta ve
výi 6 000 Kè/kotel. Maximální
výe dotace mùe èinit a 141 000
Kè.
Pro vechny majitele nemovitostí v enovì, kteøí mají zájem
vyuít dotaci na výmìnu neekologických kotlù, poøádáme dne 26. 6.
2017 v 15.00 hod. v zasedací místnosti radnice informaèní schùzku.
Svou pøípadnou úèast oznamte
na níe uvedeném kontaktu.
Ing. Antonín evèík, 596 805
934, 733 128 291, asevcik@mestosenov.cz

Pozvánka na výstavu rùí

Bartoviètí zahrádkáøi pod zátitou
mìstského obvodu pøipravují v letoním
roce ji III. roèník výstavy Bartovická
rùe na téma rùe a hudba.
Výstava bude opìt v prostorách Klubu
dùchodcù Za Jetìrkou ve dnech

15. èervna (ètvrtek) od 12 do 18 hod.
16. èervna (pátek) od 10 do 18 hod.
3  Køíenec
labradora

Pro návtìvníky bude zajitìno obèerstvení,
prodej rùí.
Milovníky hudby jistì potìí hudební
vystoupení ákù Janáèkovy konzervatoøe
v Ostravì, které se ve výstavních
prostorách uskuteèní
ve ètvrtek 15. èervna 2017 v 18.30 hod.

Knihovna
& enovské muzeum
2  Køíenec

4  Køíenec

Letní otevírací doba:
Po 8.00  17.00 hod.
Èt 8.00  17.00 hod.
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ivot ve mìstì

Dìtský den

Mìsto enov spoleènì se SRPD Z enov støed, mìstskou policií, enovskými
hasièi, skauty a pionýry, sportovními kluby Lapaèka a krbeò, základní umìleckou
kolou, turistickým oddílem mládee Klubka pøipravilo pro nás vechny 26. kvìtna
v Zámeckém parku zábavný dìtský den.
Obèané mìli monost rovnì se seznámit a sdìlit své pøipomínky k pøipravovanému plánu mobility mìsta. Ten navrhuje mimo jiné øeení výstavby chodníkù ve
mìstì, poaduje øeení nebezpeèných køiovatek, cyklodopravy, bezbariérového øeení budov mìsta.
Dìkuji vem, kteøí se podíleli na pøípravì a realizaci akce. Podìkování patøí
i Mìstskému podniku slueb za pøípravu prostor pro konání akce. Finanènì podpoøila poøádání akce spoleènost MORAVIA WOOD.
Ing. Jan Blaek, starosta
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MìÚ informuje

Nejstarí obèanka
mìsta enov
V mìsíci èervnu 2017 oslaví významná ivotní jubilea
tito enovtí obèané
C E H L Á R I K O VÁ J I N D R A
È E R N Í K L A D I S L AV
D R E S S L E R O VÁ I R E N A
H AV L Á S K O VÁ D A G M A R
H O U D K O VÁ J I N D Ø I  K A
J O K L O V Á E VA
K Á Ò A M I R O S L AV
KOLÁØ JOSEF
K O L Á Ø O VÁ M A R I E
KOLENÈÍK JOZEF
K O T U L A I VA N
K R M Á  K O VÁ I R E N A
K U N C P AV E L
LIPINA PETR
N Y T R O VÁ A N T O N I E
P R O C H Á Z K A L A D I S L AV
PØEÈEK MILAN
S L Í V O VÁ J I Ø I N A
S L Í V O VÁ L I B U  E
S M U T N Ý M I R O S L AV
S T A Ò K O VÁ M I R O S L AVA
S TAV I N O H A K A R E L
S U D O M Ì Ø I C K Á V L A S TA
VA L O VÁ M I L U  E
ZUTÍK VLADIMÍR
K Vaemu významnému ivotnímu jubileu
Vám pøejeme hodnì zdraví, tìstí a spokojenosti.

Paní Anna Klimszová se narodila 13. kvìtna 1920
v enovì. Po svatbì se s manelem odstìhovala do
Havíøova-Suché, kde bydlela a do roku 2013. Protoe ve svých 93 letech ji nemohla zùstávat bez pomoci, pøijala nabídku svých nejbliích a pøestìhovala se
zpìt do enova. Nyní ije u svého syna Josefa a jeho
manelky Anièky, kteøí se o ni s velkou láskou a
obìtavostí starají.
Paní Klimszová je sice na vozíèku, ale sleduje dìní
v rodinì a její pohodu lze vyèíst v jejím oblièeji. Blahopøejeme k 97. narozeninám  nejstarí obèance
mìsta enov a pøejeme jetì hodnì pìkných chvil v
kruhu rodiny.
Za komisi pro obèanské záleitosti Jindøich a
Anna Stachovtí.

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

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.

Dne 30. èervna 2017 by se doil 90 let pan

Václav Tomis
ze enova

Kdo jste ho znali, vzpomeòte s námi.
Vzpomínají
manelka a dcery s rodinami.

Dìkuji vedení mìsta, bývalým kolegùm
a kolegyním, vem pøátelùm
a známým za podporu v tìkých
chvílích a za projevy soustrasti k úmrtí
mého manela.
Alena Struminská
Dne 12. 6. 2017 vzpomeneme ji 10. výroèí
úmrtí milovaného manela, tatínka a dìdeèka,
pana

Ladislava Macury

S láskou vzpomínají manelka Vlasta,
dcera Jarmila a syn Jiøí s rodinami.

Dìkujeme vem za tichou vzpomínku.
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MìÚ informuje
Na základì § 39 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích ve znìní pozdìjích pøedpisù a na základì rozhodnutí
Rady mìsta enov zveøejòuje mìsto enov svùj zámìr:

prodej
dìtského herního prvku

·
·
·
·

Popis stávajícího stavu:
Rok poøízení 2007, poøizovací cena 25 000 Kè
Døevìný domeèek se skluzavkou, jednomístná houpaèka
Odprodej z dùvodu nesplnìní bezpeènostní normy na provoz veøejného dìtského herního prvku
Nutná drobná oprava a oetøení konstrukce.

Prodejní cena: nejvyí nabídka
Svou nabídku, ve které bude uvedeno jméno,
pøíjmení, adresa zájemce, telefonní, popøípadì
e-mailový kontakt, odevzdávejte v písemné formì

v uzavøené obálce s oznaèením NEOTVÍRAT!
Herní prvek, prostøednictvím potovních slueb
nebo osobnì na podatelnì MìÚ enov, Radnièní
námìstí 300, 739 34 enov,
v termínu do 16. 6. 2017.
Blií informace Vám budou poskytnuty na
Mìstském úøadì enov, na telefonu è. 596 805 943,
mob: 733 128 296 nebo na e-mailu:
jmrlinova@mesto-senov.cz

Vzpomínka
DNE 3. 5. 2017 U PØÍLEITOSTI VÝROÈÍ OSVOBOZENÍ ENOVA PROBÌHLA
VZPOMÍNKOVÁ AKCE U POMNÍKU PADLÝCH
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MìÚ informuje

Zaèala motorkáøská sezóna

Policie ÈR informuje

S postupnou zmìnou poèasí a prodluováním dne
pøibývá na naich silnicích stále více motocyklistù,
kteøí se vydávají po dlouhé pauze na pohodové projíïky, které se vak mohou velmi rychle zmìnit
v minimálnì hodnì nepøíjemný záitek. Na rozdíl od
automobilistù, kteøí jsou v pøípadì nárazu chránìni
deformaèní zónou, je motocyklista chránìn pouze
ochrannou pøilbou a nìkolika milimetry obleèení, které má na sobì. Jezdec na motorce je tedy mnohem
zranitelnìjí ne øidiè auta.
Obecnì jsou dopravní nehody zavinìny vlastní
chybou motorkáøe, stále èastìji vak motocyklisté doplácí na chyby a nepozornost ostatních úèastníkù silnièního provozu.
Proto apelujeme na øidièe motorových vozidel, aby byli ohleduplní a tolerantní, jediná
schválnost èi nepozornost mùe vést k tomu
nejhorímu, zbyteènému vyhasnutí, mnohdy
mladého, lidského ivota
Rady pro motorkáøe:
Pøehnaná agresivita a defenzivní jízda vám mùe
ublíit, ohleduplnost a tolerance je klíèem k úspìchu.
Jezdec na motorce je mnohem zranitelnìjí ne øidiè
auta, proto pøedvídejte a problémùm radìji pøedcházejte. Na jízdu je potøeba se soustøedit, nikdy nejezdìte, pokud se na to necítíte.
Pøed kadou jízdou je potøeba zkontrolovat motorku (tlak v pneumatikách a jejich stav, správnou
funkènost brzd). Zabere to minutku a vy budete mít
jistotu, e se na svoji motorku mùete spolehnout.
Bìhem prvních kilometrù je dobré své motorce a gumám dopøát, aby se ohøály na správnou provozní teplotu. Není tøeba pøipomínat, e alkohol ani jiné návykové látky ovlivòující koncentraci k øízení nepatøí!
Základní bezpeènostní pravidla:
 dodrujte stanovenou rychlost  ostatní úèastníci silnièního provozu vìtinou neumí odhadnout vai
rychlost;
 poøiïte si správnou, kvalitní a kompletní základní výbavu (pøilba, kombinéza, rukavice a moto boty),
mnohdy vám to mùe zachránit ivot, pøes kombinézu je dobré navléci reflexní le èi vestu;
 základní podmínka je pøedvídat  svou bezpeènost máte pøedevím ve svých rukou;
 nikdy nemáte 100% pøednost  vdy je zapotøebí
poèítat s tím, e vás mùe nìkdo na silnici ohrozit,
by máte podle pøedpisù pøednost;
 neustále vyhodnocujte okolní situaci, nepolevujte v pozornosti, mìjte neustále pøehled o vech
a o vem;
 udrujte bezpeèný odstup;
 v ádném pøípadì nevjídìjte rychle do zatáèek,
u kterých nevidíte konec a nemáte pøehled, co se
v nich dìje;
 nepøedjídìjte u køiovatek a odboèek, vyhnìte

se pøedjídìní prudce brzdících aut, nikdy nevíte,
proè brzdí, co je pøed nimi;
 nejezdìte se strachem pøi krajnici, pouívejte
zpìtná zrcátka.
A jetì jedna dobrá rada  nikdy není chyba si
pøedjídìní rozmyslet a poèkat na vhodnìjí dobu.
por. Mgr. Lenka Sikorová, komisaø

Evidence obyvatel
NEJMLADÍ OBÈÁNCI MÌSTA
Sofie Daòková, Sára Kameníková, David Kaòa,
Stela Torhanová
K narození dìátka srdeènì blahopøejeme.

ROZLOUÈILI JSME SE
Václav Coufal, Zdenìk Gnida,
Frantiek Harbich, Libue Rajdusová,
Josef Revenda, Bøetislav Slíva
Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou upøímnou
soustrast.
T. Klimasová / SO

Z èinnosti
samosprávy

60. schùze rady mìsta dne 16. 5. 2017
mimo jiné:
 vzala na vìdomí zprávu JSDH enov a zprávu Krizového tábu mìsta enov
 vzala na vìdomí plnìní rozpoètu mìsta
k 31. 3. 2017
 schválila rozpoètové opatøení è. 16/2017
 schválila dotaci Øímskokatolické farnosti
v enovì na pokraèování opravy kostela Prozøetelnosti Boí ve výi 35 000 Kè
 schválila umístìní staveb a zøízení vìcných
bøemen na pozemcích mìsta
 rozhodla o poskytnutí dotace ve výi 15 000
Kè Spolku rodièù a pøátel koly pøi Z enov na
zapojení se do akce Dìtský den (Pohádkové odpoledne)
 rozhodla na základì Písemné zprávy o hodnocení nabídek o výbìru nejvhodnìjí nabídky
na veøejnou zakázku M enov  zajitìní úspory energií, M Lapaèka podané spoleèností INTOZA s.r.o., Ostrava-Hulváky, nabídková cena
8 077 187 Kè bez DPH.
tajem.
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MìÚ informuje

Komunální odpad 2017
Samostatnì pøistavované kontejnery (VOK)
ÈERVEN: 8. a 9.  Pod odkem, enovská, K Hájence x Dlouhá, Pod Èechem
ÈERVENEC: n e p ø i s t a v u j í s e
Sbìrné místo komunálních odpadù
ul. Na Sedlácích
 objemné odpady z domácností,
 elektro, baterie, monoèlánky,
 EEZ (kompletní spotøebièe a elektrotechnika bez
rozdílu velikosti),
 vyøazené kompaktní úsporná svítidla, záøivky,
výbojky,
 nebezpeèné sloky komunálních odpadù od obèanù (laboratorní chemikálie, vyøazené léky, barvy
a obaly zneèitìné od barev ),
 separovaný odpad (sklo, papír, plasty),
 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 do uzavøených obalù,
pokud mono plastových lahví. U olejù a tukù z kuchyní není nutné odstranit z pøepálených tukù rozptýlené zbytky.
Nejsou pøijímány odpady vzniklé ze stavební
èinnosti  napø. cihly, drobný beton, omítka, kachlièky, zemina, kamení, keramické støení taky, asfaltová lepenka, izolaèní materiály, azbest, skelná vata,
umakart, sádrokarton, záchody, vany, umývadla, su
smíchaná s pøímìsemi plastu, papíru, døeva, skla, ...
a pneumatiky.
Otevírací doba  èerven 2017
Po, St, Pá: 14.00  17.45 hod.
So: 9.00  12.00 hod.
PROÈ JE DOBRÉ TØÍDIT BATERIE?
e jsou baterie malé a nevyplatí se jimi zabývat? Velká chyba!
Pouité baterie a akumulátory nesprávnì vyhazované
s bìným odpadem mohou
vánì ohrozit ivotní prostøedí. Po èase se z nich uvolòují kodlivé látky, které mohou zneèistit pùdu nebo
spodní a povrchové vody. Tìké kovy obsaené v bateriích mají prokazatelnì kodlivý vliv i na lidské zdraví. Prostøednictvím recyklace se zdraví nebezpeèné
materiály podaøí zachytit a omezit jejich negativní
dopady.
Správným tøídìním baterií navíc napomáháme
k jejich opìtovnému vyuití. Z vybitých baterií se získávají kovy, pøípadnì i plasty a dalí suroviny. Èím
více vybitých baterií se do recyklaèního procesu dostane, tím ménì pøírodních zdrojù je nutno vytìit
k výrobì nových.
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KDE BATERIE ODEVZDAT?
Obecnì platí, e vechny prodejny, které v rámci
svého sortimentu prodávají pøenosné baterie, jsou dle
zákona o odpadech povinny od vás baterie bezplatnì
pøijmout, a to bez ohledu na jejich znaèku, velikost èi
mnoství. Sbìrná místa jsou obvykle zøizována v prodejnách s potravinami, elektroprodejnách, hobby centrech, prodejnách s nábytkem, s drogistickým zboím,
ale také ve kolách, na veøejných místech (mìstské a
obecní úøady, infocentra), ve sbìrných dvorech, apod.
Mìsto enov má zøízena následující sbìrná místa:
 v prostorách radnice,
 v pøízemí knihovny a muzea,
 v Domì s peèovatelskou slubou,
 v prvním patøe MìPOSu a dále rovnì ve sbìrném místì na ul. Na Sedlácích.
ECOCHEESE

Nyní máte monost získat
krabièku na sbìr vybitých
baterií, kterou si mùete
umístit nejen ve vaí domácnosti! Neváhejte a tuto
funkèní krabièku, kterou si
mùete vybrat ve ètyøech barevných odstínech, je moné
si bezplatnì vyzvednout na
úseku P nebo podatelnì
Mìstského úøadu v enovì.

Upozornìní
Od 1. 1. 2017 je na území mìsta enov úèinná
Obecnì závazná vyhláka è. 1/2016 k zabezpeèení místních záleitostí veøejného poøádku, kterou je stanoveno, e:
 je zakázáno pouívat hluèné stroje a zaøízení
(motorové a elektrické sekaèky, pily, sbíjecí a bourací
kladiva, kompresory)
a) v nedìli v dobì od 6.00 do 8.00 hodin a od 12.00
do 22.00 hodin,
b) ve státem uznaných svátcích v dobì od 6.00 do
8.00 hodin a od 12.00 do 22.00 hodin.
a dále, e:
 vlastníci (nájemci, pachtýøi, apod.) veøejné zelenì na území mìsta enov jsou povinni zeleò udrovat
formou pravidelných seèí, minimálnì 2 x roènì.
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.
Od 17. 3. 2017 je na území mìsta enov úèinná
Obecnì závazná vyhláka è. 1/2017, kterou se
stanovuje zákaz spalování rostlinných materiálù na území mìsta enov. Jedná se o celoroèní
zákaz spalování rostlinných materiálù na území mìsta enov. V otevøených ohnitích na zahradách a po(pokraèování na str. 9)

MìÚ informuje

Komunální odpad 2017

(pokraèování ze str. 8)

lích i pøi grilování tak mùeme spalovat pouze suché
kusové døevo nezneèitìné chemickými látkami.
Ostatní rostlinné materiály (seno, sláma, listí,
stonky rostlin aj.) není moné spalovat, ale napøíklad
kompostovat pro vlastní potøebu.
Za tímto úèelem bylo domácnostem pøedáno 1500
kompostérù. Obèan, který nezpracovává rostlinné
zbytky pro vlastní potøebu, je povinen tento odpad

umístit do hnìdých nádob na bioodpad (tyto si obèané
platí sami) nebo odevzdat bezplatnì ve sbìrném místì, ul. Na Sedlácích. Vìtve stromù je moné tìpkovat
pro vlastní potøebu, nebo je bezplatnì odevzdat na
sbìrném místì.
Kontrolu dodrování obecnì závazných vyhláek
provádí stráníci Mìstské policie enov, kteøí øeí
provinìní hned na místì, pøípadnì ho postoupí pøestupkové komisi.

Jak správnì napoutìt bazén?

Zdlouhavì z vodovodu
nebo pohodlnì z cisterny
SmVaK Ostrava?

Co je nutné dodrovat, aby byl zaruèen odpovídající výsledek pøi napoutìní domácího
bazénu a neomezili jste sousedy pøi odbìru
pitné vody:
Ostrava, 24. 5. 2017  Místo napoutìní domácího bazénu z vodovodní sítì si mùou lidé nechat
dovézt vodu autocisternou Severomoravských vodovodù a kanalizací Ostrava a domù. Proces bude
výraznì rychlejí a nijak se nedotkne okolních odbìratelù.
Opatrnost je na místì také v pøípadì napoutìní
bazénu ze studny. Je vhodné si nechat provést rozbor v laboratoøi, zda je voda ke koupání vhodná.

Existuje ale elegantnìjí, rychlejí a pohodlnìjí
øeení, ne bazén napoutìt z vodovodní sítì. Tím je
objednávka dovozu vody naí autocisternou. Lidé se
vyhnou vem nepøíjemnostem, které by mohly nastat a budou mít jistotu, e nebudou nijak omezovat
své sousedy. V loòském roce jsme ke spokojenosti
naich odbìratelù napustili desítky bazénù v regionu. Zajímavé je, e nejaktivnìjí byli v tomto ohledu lidé na Opavsku, naopak nejmení zájem o slubu byl na Novojièínsku, vysvìtluje Koníø.
Zájemci o dovoz vody k naplnìní svého bazénu
a autocisterny se mohou obrátit na zákaznickou linku 800 292 400 SmVaK Ostrava, kde jim budou
poskytnuty detailní informace o monosti dodávky
a cenì dle parametrù bazénu. Linka je bezplatná
a je v provozu v pracovní dny od pùl osmé ráno do
osmi hodin veèer.

Léto je za dveømi a nejen dìti se tìí na koupání
v domácích bazénech. V jejich mnoství na poèet
obyvatel je Èeská republika evropským lídrem a
bazénù u domù v naich mìstech a vesnicích s roziøující se zástavbou do krajiny pøibývá. Jak správnì postupovat a které zásady dodrovat, aby se lidé
vyhnuli zklamání v podobì zakalené vody nebo pøedeli problémùm ve vodovodní síti?

Cena za naputìní je dána kromì ceny vody pøedevím vzdáleností od nejbliího støediska SmVaK
Ostrava, které slubu poskytuje.

Rizika vznikají pøedevím tehdy, kdy se rozhodne vìtí mnoství odbìratelù v dané lokalitì napoutìt prostøednictvím své pøípojky bazén ve stejný
èas a lidé chtìjí mít svùj bazén naputìný co nejrychleji. Pøi náhlém zvýení odbìru mùe toti dojít
k nárazovým zmìnám hydraulických pomìrù vyvolaným vysokou rychlostí proudìní vody v potrubí.
To má za následek uvolòování usazenin a zákal
vody, který se mùe dostat do pomìrnì irokého
okolí. Tyto nárazové odbìry mohou také zpùsobit
pokles tlaku vody. To se negativnì projeví na pøípojkách ostatních odbìratelù, kteøí mùou být omezeni v jejich poadovaném odbìru ze sítì, øíká øeditel vodovodù spoleènosti SmVaK Milan Koníø.

Kromì základních chemických ukazatelù, jako
jsou hodnota pH nebo tvrdost vody doporuèujeme
sledovat i bakteriální zneèitìní, které by mohlo být
pøíèinou koních èi zaívacích problémù. V pøípadì
vyí tvrdosti vody dochází k reakci s chemickými
prostøedky k dezinfekci vody a mohou se vysráet
nìkteré kovy, které jsou ve vodì pøítomné. To má za
následek nejen tvorbu vodního kamene a povlakù
na stìnách bazénù, ale tøeba i nevzhlednou barvu
vody, øíká Lucie Chlebková, vedoucí laboratoøí spoleènosti Aqualia infraestacturas inenýring, zabývající se rozbory kvality vody.

Nepøíjemným situacím lze pøedejít dodrováním
nìkolika základních pravidel. Bazén je vhodné napoutìt pozvolna, klidnì nìkolik dnù a ideálnì mezi
odbìrové pièky. Nejlépe pøes noc ve vední den.

Opatrnost je na místì také v pøípadì, e si lidé
napoutìjí bazén ze své studny. Je vhodné si nejdøíve nechat ve specializované laboratoøi provìøit, zda
je voda ke koupání vhodná.

Kontakt: Mgr. Marek Síbrt, mluvèí
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.
28. øíjna 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava.
tel. 725 500 509
e-mail: marek.sibrt@smvak.cz; www.smvak.cz
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Zahrádkáøi informují
ZAHRÁDKÁØI ENOV PØIPRAVUJÍ VE SPOLUPRÁCI S CK REDOK ZÁJEZD DO ITÁLIE V ROCE 2018. PØIHLÁKY IHNED
NA TEL. 739 930 376. NA ZÁJEZD SE MOHOU HLÁSIT I OBÈANÉ, KTEØÍ NEJSOU ÈLENY ZAHRÁDKÁØÙ.

Krásy severní Itálie s výletem do Toskánska

Poznejme kouzelné zahrady, vysokohorskou pøírodu, èlenité pobøeí Ligurského moøe, pojïme po stopách rakouské
císaøovny Sissi a bratra Frantika Josefa I., Maxmiliána. Porovnáme zalou slávu staré námoøní republiky Benátek a s ní
spojený mocenský boj s mìstským státem Pissa a lomy v Carraøe, kde známý Michelangelo vybíral vhodný kámen na své
sochy. Zároveò ochutnáme také typická vína a kulináøské speciality, která tato èást Itálie nabízí.
PROGRAM ZÁJEZDU
1. den  sobota  Odjezd ze enova ve 20.00 hod. a noèní tranzit pøes Rakousko do Itálie.
2. den  nedìle  Ráno pøijedeme k Jaderskému moøi a projdeme se historickou zahradou Miramare. Pùvodnì
sem zahnala bouøe loï arcivévody Maxmiliána, který se stal pozdìji mexickým císaøem, ale byl v Mexiku republikány 19. 7. 1867 zastøelen a jeho ena Carlotta belgická se ze ztráty svého manela nikdy nevzpamatovala. Zahrada
ukazuje støedomoøskou vegetaci a vybavení zámku je vzpomínkou na smutnou historii. Navtívíme také známý
pøístav Terst, který je kolébkou pojiovny Generalli a strategickým i krátce svobodným územím, které se dìlilo
mezi Itálii a tehdejí Jugoslávii a do roku 1954. Ve mìstì stojí katedrála sv. Giusta, patron katedrály byl utopený
za køesanskou víru a jsou zde jeho ostatky. Nad mìsto se dá vyjet starou tramvají na vyhlídku Napoleonovy
cesty k obelisku, odkud se nám naskytne nádherný pohled na mìsto a celý Terstský záliv. Odpoledne v 17.00 hod.
dojedeme k Veronì na ubytování a veèeøi.
3. den  pondìlí  Po snídani vyjedeme do italských Alp a zastavíme se v zahradách Arco, které patøily
arcikníeti Albertovi, bratranci Frantika Josefa I., zahrada je plná starých dubù zimních, agáve, palem a uvidíme
zde starý cypøíek lawsonùv a sekvojovec obrovský. Potom se vydáme do mìsta Merano. Ochutnáme místní vína
a pálenky i s moností jejich zakoupení. Odpoledne se projdeme oblíbenými zahradami rakouské císaøovny Sissi 
Trauttmansdorff, kde skuteènì zaplesá srdce kadého milovníka zahrad a budeme mít nádherné výhledy na mìsto
Merano obkroueného vinicemi a mnoha hrady Lana a Tirol, které chránily stezku na prùsmyk dello Stelvio.
Ubytování a veèeøe u Verony.
4. den  úterý  Po snídaní odjedeme do Punta Sabbioni a navtívíme benátskou lagunu. Lodí pøejedeme na
ostrov krajek a barevných rybáøských domù Burano, potom se zastavíme na ostrovì Murano, kde se seznámíme
s tajem místní výroby skla. Nakonec projdeme centrum Benátek a ètvr San Marco, kolem dóecího paláce, pøes
známá námìstí kolem baziliky sv. Marca ke starému divadlu La Fénice a k mostu nad Canale Grande a k obchodní
ètvrti Rialto. Ubytování a veèeøe u Verony.
5. den  støeda  Po snídani se vydáme k nejvìtímu italskému jezeru Lago di Garda. Vyjedeme lanovkou na
Monte Baldo a projdeme alpskou botanickou zahradu Malcesine, kde roste endemická sasanka, orlíèek, zvonek,
lýkovec, konvalinka, endemická pivoòka, 5 druhù hoøcù, 2 druhy lilií, koniklece, rododendrony... Odpoledne si
projdeme Veronu se starou øímskou arénou, s domem Julie a s románskou bazilikou sv. Zena, která byla vysvìcena
sv. Vojtìchem. Veèer odjedeme na pokraj Toskánska do Massa Maritima, kde bude ubytování a veèeøe.
6. den  ètvrtek  Po snídani navtívíme známé lomy ve mìstì Carrara, kde èasto Michelangelo vybíral
kámen na svá sochaøská díla, dodnes je to pramen mramorù pro celý svìt. Plánuji také navtívení nìjakého
zahradnického provozu po cestì, nejlépe kolka se døevinami a kvìtinami støedomoøí. Odpoledne navtívíme mìsto
Pissa se ikmou vìí, románským dómem a baptistériem a mnoha dalími památkami, a to nejen na námìstí
Campo dei Miracoli. Ubytování v Massa Maritima a veèeøe.
7. den  pátek  Po snídani pojedeme do La Spézia, pojedeme lodí Liguským moøem kolem èlenitého pobøeí
v oblasti národního parku Cinque Terre, dáme si túru s výhledy a vinicemi, zpìt k autobusu se vrátíme vlakem.
Veèer odjedeme pøes Itálii a Rakousko do ÈR.
8. den  sobota  Návrat do enova po poledni.
Termín: dle dohody 26. 5. a 2. 6. 2018; cena: 12 990 Kè/osoba.
Cena zahrnuje: dopravu lux. klim. busem, vjezdy do mìst, 5x ubytování v hotelu  2lùkové pokoje s pøísluenstvím, 5x veèeøi, pobytovou taxu, prùvodce, komplexní pojitìni vè. storna zájezdu. Zájezd lze objednat se stravou
pouze 5x snídanì. Cena pouze se snídaní: 11 190 Kè/osoba. Cena nezahrnuje: vstupné, fakultativní výlety, lodièky
a ve ostatní, co není uvedeno v odstavci Cena zahrnuje. Fakultativní pøíplatek: 1lùkový pokoj 3 690 Kè.
Vstupné: Orientaèní vstupné z roku 2017: Zámek Miramare 8 Euro, zahrada zdarma; historická tram Terst
3 Euro, dóm sv. Giusta zdarma; Merano zahrady Trauttmansdorff 13 Euro, zahrady Arco zdarma; Merano ochutnávka vína 15 Euro; Lodní lístek Benátky 17 Euro, sklárna Murano zdarma jen spropitné; Dóecí palác Benátky se asi
nestihne, jinak 18 Euro, zvonice 8 Euro; Lanovka Monte Saldo 15 Euro, botanická zahrada Malcesine 2,50 Euro;
Verona sv. Zeno bazilika 3 Euro, Verona aréna 6 Euro; Lomy Carrara 10 Euro; Pissa ikmá vì  jen na objednávku
v CK Redok pøedem nahlásit 25 Euro; Cique Terre loï a vlak vstup do parku 24 Euro. Ceny vstupù se upøesní pøítí
rok a mohou se mìnit.
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Skauti a skautky enov informují

Jako kadým rokem se nám
opìt blíí doba táborù, které jsou
vyvrcholením celoroèní práce jednotlivých oddílù.
Nae støedisko uskuteèní letos
ètyøi skautské tábory, z toho dva
na Èeladné  Podolánkách pro èle-

ny 4. skautského koedukovaného
oddílu a následnì pro Vlèata z oddílu Agentù. Dalí dva tábory probìhnou u Hluboèce, kde se vystøídají ve ètrnáctidenních turnusech
skauti z 11. oddílu a pak svìtluky
a skautky z 2. oddílu ELMANO.
Pøi této pøíleitosti bychom rádi
podìkovali vedení mìsta enov, e
naí organizaci vytváøí podmínky
pro èinnost a také za finanèní podporu. Vìøíme, e nae vzájemná

spolupráce i nadále povede k veobecné spokojenosti enovské veøejnosti.
Za skautské støedisko enov
Ing. Martin Sulek
 vùdce støediska
Jak byly skautky v Háji
Byla sobota 6. 5. a na enovském nádraí jsme se sely my,
skautky z Elmana. Trochu prelo,
tak jsme radìji nastoupily do vlaku a vyjely. V Ostravì-Tøebovicích
jsme vystoupily a zvesela vyrazily
do Háje. Cesta vedla lesem, hájem,
polem, loukou a spoustou bláta.
Cestou jsme hrály hry, potkaly
krásnou labu, a kdy nás pøepadl
hlad, uvaøily jsme si obìd. Nevím,
jestli jsme byly tak hladové, nebo
se nám leèo tak povedlo, ale zmizelo do poslední kapky. Po mením
bloudìní jsme koneènì doly do
cíle. Byly jsme v Háji ve Slezsku!
Domù jsme se vracely pinavé
od hlavy a k patì, ale spokojené
s vydaøenou výpravou.
Za Elmano
Hedvika Sládková  Delfi

Úspìchy ákù z výtvarného krouku

V mezinárodní výtvarné a keramické soutìi s názvem Koøeny,
kterou poøádalo Støedisko volného
èasu v Ostravì-Zábøehu, zazname-

naly velký úspìch ákynì tøídy
4.C Veronika Fousová a Anna
Raszková, ve své kategorii obsadily 3. místo. Slavnostní pøedání

cen se konalo dne 20. dubna, pøi
pøíleitosti oslav Dne Zemì.
Dalí ocenìní jsme získali ve výtvarné soutìi Kvìtinové pohlazení 
1. místo Simona Blaková a 3. místo
Anna Raszková. Obì dìvèata (ze 4.C)
se v pátek 21. dubna zúèastnila slavnostního vyhodnocení ve SVÈ, Moravská Ostrava, kde pøevzala diplom a
krásné ceny na tvoøení.
Vem dìvèatùm dìkujeme za vzornou reprezentaci koly a pøejeme hodnì dalích úspìchù.

PaedDr. Kozáková Antónia, vedoucí krouku
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4. 5. 2017  Z Rabèa na Z Podlesí
Ve ètvrtek ráno jsme na Podlesí pøivítali estnáct
dìtí 1. stupnì ze Z v Rabèi. Hosté se nejdøíve obèerstvili, a pak je èekala prezentace naeho mìsta enov, kterou pøipravili áci 4.D. Prùvodní slovo ve sloventinì èetl imon Vaek, co bylo pro hosty velkým
pøekvapením.
Po tomto virtuálním zhlédnutí jsme se vichni vydali po trase enovských zajímavostí. O tøi skupiny
hostù se starali jejich prùvodci z 5.C. Na cestì jsme
mìli nìkolik zastávek, na kterých nám áci 3.C za
podpory odpovìdných pracovníkù podali pozoruhodné
informace.
Navtívili jsme hasièskou zbrojnici a novì zrekonstruovaný pavilon Z enov.
S historií mìsta, starými fotografiemi a obrazy
jsme se seznámili v oratoøi kostela Prozøetelnosti
Boí. Historie dýchla na dìti také v prostorách naeho muzea. Pøed budovou ZU enov jsme si pøipomnìli naeho rodáka a malíøe Viléma Wünsche. Zastavili jsme se také na radnici mìsta, kde byli hosté
pøivítáni a obdreli malou pozornost.
Následoval obìd v jídelnì na Podlesí a odpolední
program. Návtìvì jsme pøipravili dalí pøekvapení,
a to ukázku výcviku psù rùzných plemen.
Po spoleènì proitém dni v enovì jsme se s nai-

mi milými hosty rozlouèili a na památku jim pøedali
keramický tukovník se znakem koly  sovou.
Dìkujeme tøídám 3.C, 4.D, 5.C a jejich paním uèitelkám za pøípravu programu pro hosty. Velký dík
patøí dobrovolným hasièùm enov, Kynologickému
klubu enov a vem ochotným lidem, kteøí byli milými spoleèníky na daných stanovitích. Vìøíme, e se
dìtem v enovì líbilo.
Za Z enov Podlesí  Naïa Macková

POZVÁNÍ

Spoleènost Ovod mìní svùj název na Vodotech

Zveme obèany enova na zasedání zastupitelstva mìsta, které
se bude konat dne 20. 6. 2017 v zasedací místnosti Radnice, zahájení
v 16.00 hod.
Z programu:
· Èinnost finanèního a kontrolního výboru
· Zpráva jednotky sboru dobrovolných hasièù
· 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 ve vývìsních skøíòkách mìsta enov.

Spoleènost Ovod zamìøující se pøedevím na odeèty
vodomìrù, jejich opravy, ovìøování nebo prodej zmìnila
svùj název na Vodotech. Nejvìtím zákazníkem spoleènosti jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava, pro které kromì slueb v oblasti vodomìrù zajiuje
také provoz zákaznické linky.
Kontakt: Mgr. Marek Síbrt, mluvèí; Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.; 28. øíjna 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava; tel. 725 500 509;
e-mail marek.sibrt@smvak.cz; www.smvak.cz

DEN POLICIE 2017

Jako kadoroènì si vás dovolujeme pozvat na tradièní DEN POLICIE 2017, který se koná dne 17. 6. 2017
od 10.00 hodin opìt v prostorách Slezsko-ostravského hradu v Ostravì. Akci poøádá Krajské
øeditelství policie Moravskoslezského kraje. I letos èeká diváky zcela výjimeèná prezentace práce
moravskoslezských policistù, záchranáøù, hasièù i ostravských stráníkù.
Pro dìti jsou pøipraveny rùzné testy a kvízy na stanoviti oddìlení tisku a prevence. Po splnìní
soutìních úkolù mohou dìti získat drobné dárky.
Zájemci o slubu v øadách Policie Èeské republiky potøebné informace získají v sekci personálního
odboru moravskoslezské policie.
Letoní roèník DNE POLICIE 2017 jsme vìnovali seniorùm. Senioøi mohou v soutìi získat knihu
moravskoslezské policie Èerná kronika aneb ze soudních síní, kterou zatím nelze koupit v ádném
knihkupectví a jde o výjimeènou monost, jak publikaci opatøit. V senior koutku je pøipravena soutì
zahrnující ètení z této knihy ve 12.00 hodin, 14.00 hodin a 16.00 hodin. Kromì poslechu èetby jsou pro
seniory pøipraveny køíovky, kvízy a dopravní testy. Pro zrakovì handicapované seniory je pøipraven
formát audioknihy Èerná kronika aneb ze soudních síní.
mjr. Mgr. Gabriela Holèáková, vrchní komisaø
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Projektový den CZ/PL/SK  4. 5. 2017

Uff, je to za námi. Nemohu sice mluvit za své
kolegynì, ale já byl nervózní jak sáòky v létì.
Týden poctivých pøíprav, plánování a testování
vlastních mylenek byl nároèný. Chtìli jsme ale
naim pøeshranièním kamarádùm ze slovenské
Rabèe a polské Strumieni pøipravit poøádný záitek. Natìstí se to vyplatilo a bylo to skvìlé.
Váené dospìlé zástupce a na dvojici uèitelù
jsme vytáhli na exkluzivní výpravu do Dolní oblasti Vítkovic. Proli jsme si proslavený program
Svìta techniky U6 v autentických prostorách bývalé energetické ústøedny. V této interaktivní
expozici jsme si vyzkoueli své síly a schopnosti,
nìco nového se dozvìdìli a výbornì se pobavili
(viz. foto). Pøekonali jsme i strach z výky témìø
80 m a uili si tak jedineènou vyhlídku a kafíèko
na Bolt Tower.
Nedospìlé a taky váené áky jsme si rozdìlili do trojnárodnostních skupin a dali jim zabrat
jak mozkovì a zruènostnì, tak i pohybovì.
Chtìl bych podìkovat vem zkumavkám, kádinkám, odmìrným válcùm, kahanùm a chemickým ingrediencím, e fungovaly a slouily, jak
mìly. Pokusùm za to, e umìly, prskaly a svítily, jak se sluí podle návodu.
Myslím, e paní uèitelka Tomisová by chtìla

podìkovat obrovskému míèi na KimBall, e skákal, odráel se, toèil se a bavil ostatní, jak sportovní náèiní dokáe.  Paní uèitelka Valová by
jistì ráda podìkovala kytièkám, e rostly, abychom mìli materiál na kvìtinovou vazbu. A nùkám a dalím nástrojùm, e støíhaly a dìlaly
ve, co dokáou, aby áci vytvoøili témìø japonskou ikebanu. Kouknìte na fotky, moc se jim to
povedlo. Nesmím zapomenout na paní Malíkovou ze zahradnictví Viola, která nám s tímto
programem velice pomohla a poskytla i mnoho
materiálu. Dìkujeme.
Tøi propracované programy, tøi témata, které si
áci mohli osahat a nìco se i nauèit a trochu protáhnout tìla, sklidila pouze a jenom chválu, jak z úst
uèitelù, tak dìtí. Celý den se nesl v pøátelské a klidné
atmosféøe, problémy si k nám cestu nenaly a my si
to uili na maximum.
Velký dík za pomoc pøi akci patøí témìø celé tøídì
9.A a nìkolika borkyním a borcùm z 9.C, vedení
mìsta a koly, kteøí byli vstøícní i k novinkám, je
u nás nebyly vyzkoueny, a poskytli nám podporu,
dìkujeme. Byli jste bájeèní.
A nám projekty vychází poøád stejnì a vzhùru
k dalím cílùm.
Pøeje za Z enov Jiøí Chrástek
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Podìkování

Dìkuji tímto jménem kulturní komise vem pøíznivcùm
kulturního ivota v naem mìstì za Vai úèast na akcích kulturní komise.
Z naí kuchynì mohu prozradit, e na podzim máme pøipravený bohatý program a vìøte mi, e se máte na co tìit
Proto sledujte Obìník, kde jste o kulturních akcích vèas
informováni, nebo rubriku kultura na stránkách mìsta.
Za vechny èleny kulturní komise pøeji krásné letní dny
a pøíjemné proití prázdnin.
Ing. Miroslava Nováková,
pøedsedkynì kulturní komise

 Palas Dance 
Mezinárodní taneèní kola pro dìti, mláde, dospìlé

Fotografie z Mezinárodního galakoncerPalas dance, Nazar Savko, Vykrutasiki
tu v enovì v restauraci Horakùvka
a hosté.
 21. 5. 2017 

OLGA ZIMONYIOVÁ OD 1. patro

l Papírnictví  kolní potøeby
Drogerie  akce prací gely, aviváe
l Elektro  led árovky, svítilny, lampy
l Elektrospotøebièe Bravo  váhy, konvice
l Domácí potøeby  tlak. hrnce 4 + 6 l a 1 999 Kè
l elezáøství  struny, hrábì, metly
l Litinové pánve, pekáèe  akce
Tel.: 731 161 773; Po  Pá 8.00  17.00 hod.
l

SRNÈÍ HODY

24. 6. 2017  Myslivecká chata Václavovice, Ve Forotì
464, zaèátek ve 13 hodin, vstupné 30 Kè; ivá hudba 
KSF, Mendo, Atlantis, veèerní disco; myslivecká
kuchynì  pøírodní srnèí a danèí biftek ze zvìøiny,
brambory, obloha; srnèí na smetanì, knedlík; divoèák,
knedlík, zelí; myslivecký gulá, chléb; domácí klobásy,
chléb, hoøèice.
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Koupím louku u lesa nebo èást lesa i vykáceného pro monost vèelaøení v lokalitì
enov, Václavovice, D. Datynì. Tel.: 777 194
893.

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

Jste hraví a chcete si
vyzkouet své znalosti?
Pøijïte na

KVÍZOVÝ
VEÈER

do restaurace Na Lapaèce!
Vytvoøte si svùj tým a soutìte s námi o ceny
ve vìdomostní soutìi.
Kadou støedu od 7. èervna v 18.00 hod. v sále
restaurace Na Lapaèce

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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ZU Viléma Wünsche v enovì informuje

Talentové pøijímací zkouky do hudebního oboru se uskuteèní od 12. do 15. èervna 2017 od 13.00
do 17.00 hodin.
Talentové pøijímací zkouky do komplexní výtvarné tvorby budou 5. a 8. èervna 2017 od 13.00
do 17.00 hodin.
Talentová pøijímací zkouka do multimediální
tvorby probìhne v pátek 16. èervna 2017 od 13.30
do 16.00 hodin.
Dìti budou pøijímány podle tìchto kritérií:
1. Dítì má trvalý pobyt ve mìstì enov a úspìnì
sloí talentovou zkouku.
2. Starí sourozenec je ji ákem koly.
3. Vèasnost podání ádosti o pøijetí.
Øeditelství koly si vyhrazuje právo na rozhodnutí
o pøijetí dítìte k základnímu umìleckému vzdìlávání
do 30. èervna 2017.

Vojtìch Halada  15 let

Uzávìrka pøihláek je do 7. èervna 2017. Pokud
máte váný zájem, mùete se ji nyní pøihlásit prostøednictvím naich webových stránek (http://zus-senov.cz/prihlaska.htm). Po obdrení pøihláky vás budeme obratem kontaktovat. Na budoucí nové áky se tìí vichni pedagogové
hudebního i výtvarného oboru.
Dne 27. dubna 2017 se konal v naí kole Koncert
nejlepích ákù (viz. foto).
Gratulujeme ákùm studijního zamìøení Multimediální tvorba ke krásnému umístìní v celostátní
soutìi pro mladé fotografy ve vìku od 11 do 18 let
s názvem YOUNGFOTO 2017, kterou poøádala Moravská Tøebová na téma Mìsto. Vojtìch Halada získal 1. místo za fotografii Lávka k Foru Nová Karolina a Jan Holua 3. místo za fotografii Pohled na
Vítkovice v kategorii základních umìleckých kol.
Tìíme se na vai návtìvu!
Vlasta Urbáková, øeditelka koly

Jan Holua  14 let

Koncert nejlepích ákù

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