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Listování enovskými kronikami minulého století

Léto, jedno z nejkrásnìjích období roku, je èasem dovolených a cestování. Leè necestovali vdy lidé jen za
rekreací a o tom bude ná dnení
pøíbìh, který sice není z kroniky, ale
mùete jej (vèetnì dobových fotografií) spolu s dalími zajímavými èlánky najít v naem novém èísle Vìstníku enovského muzea.
Na imce i Vraclaví tam býval
mùj domov. Tam jsem proil svoje
dìtství, ne jsem jel do svìta, hrozila
mi vojanèina a válka prokletá. Ój,
enov aji Bartovice vzpomínám na
Vás v Americe, vzpomínám na vechny tady, i ty svoje kamarády.
To jsou slova písnì, kterou si sám
sloil pan Antonín Hruka v daleké
Americe jako vzpomínku na svùj
rodný kraj. Antonín se narodil
31. prosince 1891 v nedalekých Bartovicích, jako osmé dítì v rodinì
Karla a Magdaleny Grukových. Po
nìm se pak jetì narodilo dalích

pìt dìtí. Tatínek zemøel v pouhých
pìtapadesáti letech a matka zùstala
s dìtmi sama. Tato skuteènost, touha ulevit rodinì, blíící se váleèná
hrozba a dalí okolnosti donutily
tehdy dvacetitøíletého Antonína
k útìku do Ameriky. Tajnì, bez prostøedkù, spolu s dalími kamarády,
ukrytý mezi uhlím èi døevem ve vagónech nákladního vlaku. Po strastiplném hledání se mu podaøilo dostat
se na loï do Ameriky jako topiè. Mìl
tìstí, hned po vylodìní získal práci
v pøístavním hotelu. Tøináct mìsícù
si úspìnì vydìlával na ivobytí
a mohl se vydat na dalí cestu. Odtud také poslal po krajanovi své mamince dopis se zprávou, e je iv.
V Americe poznal svou ivotní
lásku, Èechoamerièanku Annu Aèovou, s kterou se dne 16. èervna roku
1926 ve Spojených státech amerických oenil. Pracovní kariéra Antonína Hruky v Americe byla pomìrnì úspìná, vypracoval se a na velmi solidní pozici ve filmových ateliérech, kde mj. pracoval jako promítaè filmù (viz. foto). Na svou rodinu
a pøedevím maminku vak vdy
myslel a také ji výraznì finanènì
podporoval a pøilepoval jí. Vlast navtívil v roce 1934, kdy s enou pøijeli na svatbu bratra Aloise Hruky.
Pùvodní pøíjmení Gruka si jetì za
svého ivota nechal zmìnit na Hruka u Antonínùv otec a po nìm pozdìji také postupnì vichni sourozenci. Své roditì naposledy navtívil
v roce 1972.
Z celkem 13 sourozencù se jich
dospìlého ivota doilo devìt. Mimo
Antonína svou vlast opustil po roce
1948 také jeho mladí bratr Jindøich, který se usadil v Kanadì.
I jeho ivotní pøíbìh lásky se sleènou
Boenou najdrovou by vydal na román, vdy ona na svou lásku èekala
mnoho let a kdy nakonec pøilo
i touebnì oèekávané dítì, tak jej bo-

huel na cestì pøes oceán potratila.
Také nejmladí sestra Anna se oficiálnì vystìhovala za svým muem a
do Buenos Aires v Argentinì. Antonín ani Jindøich nebyli obdaøeni potomky a jediná z nich Anna mìla
ètyøi dìti, dva syny a dvì dcery. Kadý ze sourozencù Hrukových il
svùj ivotní pøíbìh. Nìkomu byla
tìstìna naklonìna víc a jinému
ménì, jak u to v ivotì bývá. Nejstarí bratr Frantiek byl koòským
handlíøem, zemøel tragicky  paradoxnì pod koly automobilu, který ho
pøejel ve Staøíèi u Místku v roce
1946. Dalí z bratrù  Alois Hruka
byl známým enovským fotografem,
ale co u se ménì ví, je to, e byl
také vojákem v I. svìtové válce. Narukoval jako 19letý chlapec a vrátil
se jako 23letý mu. Z jeho váleèných
zápiskù si mùeme pøeèíst krásná
závìreèná slova:
 V listopadu 1919 konèila vojenská sluba a vrátil jsem se zprotìn do civilu. Moje mladé èasy, neuily krásy, moje mladá léta proly
èástí svìta 
Antonínovu ivotní pou tìsnì
pøed Vánoci roku 1979 ukonèila
smrt. Tìko dnes øíct, zda by se Antonín rozhodl k dobrodruné cestì za
tìstím, kdyby nechtìl ulehèit rodinì a pøedevím mamince v dobì tìké svìtové hospodáøské krize a pøed
hrozící válkou. Je vak dùkazem
toho, e pracovité ruce a poctivé srdce se uplatní vude na svìtì. Slova
jeho písnì nás utvrzují v tom, e domov, ten má èlovìk jen jeden: Vesnièka mého roditì je ve Slezsku enov. 
Dìkuji paní Miladì Ptokové za
krásné vyprávìní a Vám, pøátelé,
pøeji krásné léto.
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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
1. 6.  Odchyt nebezpeèného psa za pomoci
specializované firmy museli realizovat stráníci v
èásti Podlesí. Vlastním
zvíøetem byl zranìn majitel, který musel pøed
rozzuøeným psem nakonec utéct. Vìc si pøevzala
k øeení policie ÈR.
6. 6.  Na pokození
spodní èásti vozidla po
nárazu reagovala øidièka
a po nìkolika metrech.
Místní hasièi pak museli
urychlenì likvidovat rozsáhlou olejovou skvrnu,
aby nedolo k pokození
ivotního prostøedí nebo
dopravní nehodì. Provoz
byl bìhem zásahu usmìròován.
7. 6.  Ke sraenému
psu v èásti Lapaèka vyjídìli stráníci na pøivolání svìdkem události.
Pro vánost poranìní byl
pes pøevezen odchytovou
slubou na veterinární
kliniku. Na vinì bylo nedostateèné zabezpeèení
zvíøete proti úniku.
8. 6.  Èástku pøevyující deset tisíc korun
odevzdala poctivá nálezkynì stráníkùm mìstské policie. Následnì se o
své peníze pøihlásil astný majitel.
10. 6.  Pádem do pøíkopy ukonèil svou cestu k
domovu podnapilý mu.
Za pomoci stráníkù se
dostal domù, kde byl pøedán nadené rodinì. Ke
zranìní natìstí nedolo.

PREVENCE
Povinná výbava
jízdních kol
Ji nìkolikrát bìhem
krátkého období øeili stráníci jízdu cyklisty na kole
bez osvìtlení. Za sníené viditelnosti je takové jednání
vyslovenì hazardování se ivotem. O tom, jak má být
správnì kolo vybaveno hovo-

øí pøíloha è. 12 vyhláky è.
341/2014 Sb. Neriskujte zbyteènì!
l 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

Z èinnosti samosprávy

61. schùze rady mìsta dne 6. 6.
2017 mimo jiné:
 vzala na vìdomí výsledky veøejnosprávních kontrol pøíspìvkových organizací
 vzala na vìdomí zápisy komisí rady
mìsta
 vzala na vìdomí rozpis rozpoètu pøímých výdajù na vzdìlávání na rok 2017
dle informace Krajského úøadu MSK, odboru kolství, mládee a sportu
 schválila rozpoètové opatøení è. 17 
22/2017
 schválila umístìní staveb a zøízení
vìcných bøemen na pozemcích mìsta
 schválila znìní Provozního øádu volnoèasového høitì v enovì
 schválila smìrnici k Pravidlùm rozpoètového procesu pro pøíspìvkové organizace zøízené mìstem

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
osvojit, budete osvobozeni od poplatkù, navíc
mìsto enov nabízí jednorázovou finanèní odmìnu pro ty, kdo si pøe-
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21. zasedání zastupitelstva mìsta
dne 20. 6. 2017 mimo jiné:
 vzalo na vìdomí zprávy o èinnosti
rady mìsta, finanèního a kontrolního výboru a schválilo plán práce finanèního
a kontrolního výboru na II. pololetí 2017
 vzalo na vìdomí zprávy JSDH, Policie ÈR, Mìstské policie enov, Krizového
tábu mìsta enov a komise bezpeènosti
 vzalo na vìdomí Zprávu o výsledcích
kontroly hospodaøení svazku obcí Region
Slezská brána za rok 2016
 schválilo rozpoètové opatøení è. 23/
2017
 schválilo Plán odpadového hospodáøství mìsta enov
 schválilo zakoupení komunálního
vozidla  hákový nakladaè kontejneru 4 x
4 vèetnì komponentù pro MìPOS, pøíspìvkovou organizaci
tajem.

1  køíenec
labradora

vezmou 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

3  køíenec
labradora
4  BO
malinois

2  køíenec

kolství

Anglická Video pohlednice o enovì

I v letoní kolním roce 2016/2017 jsme se s áky
4.C a 4.D zapojili do celostátní soutìe v anglickém
jazyce Video pohlednice z mého mìsta. Letos jsme
s áky v krouku Anglická konverzace natáèeli od
podzimu 2016 rùzné reportáe z akcí konaných v enovì. Z tìchto krátkých reportáí jsme pak sestavili
Vánoèní speciál enovských zpráv, jeliko se akce týkaly pøedevím podzimního a pøedvánoèního èasu.
V naich reportáích jsme napø. natoèili Svìtlukový
pochod dìtí, rozsvìcování vánoèního stromu, vánoèní
dílny s rodièi ákù, Mikuláskou sbírku pro Maruku a pro dìtské oddìlení nemocnice Ostrava-Fifejdy.

Vìøíme, e se vám nae Video pohlednice bude líbit
a oceníte práci dìtí, která vedla k rozíøení jejich
jazykových znalostí a obohatila je o zkuenosti z natáèení.
Mgr. Naïa Macková

Matematici z Podlesí

Na konci kolního roku k nám pøila skvìlá zpráva o 1. místì v celostátní soutìi Matematický klokan ákù tøídy 4.C a 4.D Vojtìcha Vrkoèe a imona
Vaka. Chlapci dokázali zúroèit svùj talent a výborné
výsledky ve své kolní práci. Klukùm blahopøejeme
a pøejeme hodnì úspìchù v dalím vzdìlávání.
tøídní uèitelky
PaedDr. Kozáková Antónia, Mgr. Draisaitlová Eva

Nae vánoèní zprávy mùete zhlédnout na stránkách Z enov  Informaèní okénko z Podlesí, nebo
na stránkách mìsta.
I pøes nae velké úsilí jsme letos porotu nezaujali.
Ale i tak si ceníme diplomu za 5. místo v této soutìi.

Den dìtí v polské Strumieni byl
velkolepou akcí. My mìli to tìstí,
e nás v rámci pøeshranièní spolupráce Èesko-polského projektu pozvali, abychom si té velkoleposti
také trochu uili. Bylo nás 17, tj.
2 vyuèující a 15 ákù 9. roèníku,
a cítili jsme se jako králové.
Úasné pøivítání, bájeèná snídanì, pøednáka o zdravé stravì,
fotbal v nafukovacích koulích, origami, fyzikální a chemická laborka
ve velkém stylu nám daly pocit takové exkluzivity, a se nám tajil
dech. Po absolvování nabitého programu jsme se obìdovì nadlábli

Návtìva polské koly

a spokojenì vyrazili domù. Vechno jsme si uili na maximum
a tímto tedy dìkujeme organizátorùm ve Strumieni, e si se vím

dali takovou práci.
Snad se znovu setkáme pøi dalí podaøené spolupráci.
Za Z enov Mgr. Chrástek Jiøí
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MìÚ informuje

Spoleèenská
rubrika
V mìsíci èervenci 2017 oslaví významná ivotní jubilea
tito enovtí obèané
B E R N AT Í K O VÁ O L D Ø I  K A
BYSTROÒ MILAN
BYSTØICKÁ MARIE
ÈERNOTA LUBOMÍR
D A J D O VÁ Z D E Ò K A
D  O P K O VÁ J I Ø I N A
H A L A D O VÁ M I R O S L AVA
HORNÍÈEK JAN
K A C Í Ø O VÁ B O  E N A
K I E L A R O VÁ D A N U  E
K L I M  O VÁ J I Ø I N A
K L Í M A M I R O S L AV
K O C Ù R K O VÁ G E R T R U D A
KOÈÍ VÌRA
K O Z I E L O VÁ J I Ø I N A
K R O È K O VÁ A N N A
M O K R O  M I L O S L AV
M O L D Ø Í K O VÁ J I Ø I N A
MOKOØ ZDENÌK
MRÙZEK JAROMÍR
OBORNÁ MARIE
P A P Ø O K V Á C L AV
PEÒÁK JOSEF
PÌGØÍM JAROMÍR
PIECZKA KAREL
P O D L E S N Á E VA
Ø Í M Á N E K V Á C L AV
S E R A F Í N M I R O S L AV
S K Ø Í P K O VÁ M I L A D A
S L Í VA Z D E N Ì K
 È U R E K S TA N I S L AV
TOLL MOJMÍR
U R B A N C O VÁ E L I  K A
U R B A N C O VÁ M A R I E
U R B A N E C M I R O S L AV
V E R N A R S K Ý  T E FA N
VRÁBEL JOZEF
VRBA KAREL
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
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)

NEJMLADÍ OBÈÁNCI MÌSTA
Elika Bezdíèková, Matyá Pomajbík,
Jan Chamrád, Matìj Vaculík,
Ella Satolová, Ester Samková,
Florián tìpánik
K narození dìátka srdeènì
blahopøejeme.

ROZLOUÈILI JSME SE
Zdenìk Stach
Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou
upøímnou soustrast.

T. Klimasová / SO

Dne 8. èervence 2017 by se doil 80 let
pan

Justin Florek
ze enova.

Kdo jste ho znali, vzpomeòte s námi.
Vzpomínají manelka a dcery s rodinami
18. èervna 2017 zemøel ve vìku 89 let

Ing. Zdenìk Stach
Dìkujeme vem pøíbuzným, pøátelùm, sousedùm a známým
za projevy soustrasti, kvìtinové dary i doprovod
s posledním rozlouèením na místním høbitovì v enovì.
Zarmoucená rodina

Dne 29. 7. 2017 by se doil 75 let
pan

Milan Daxner
S láskou vzpomínají manelka Emílie,
syn Jaromír a dcera Miroslava
s rodinami.

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.
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Co vzniká za Pomníkem?
V rámci loòského veøejného projednání oivení Zámeckého parku obèané rozhodli i o nové podobì plochy mezi klidovou zónou a Pomníkem v centru mìsta.
Po získání pøísluných povolení a vysoutìení dodavatele bylo pøikroèeno k realizaci workoutové multifunkèní sestavy a osazení venkovních fitnes strojù.
V prùbìhu prázdnin budou realizovány zpevnìné plo-

Uzavírka stát. silnice III/4701
 Václavovická

z dùvodu rekonstrukce propustku v místì
køíení se sil. II/478  enovská
Z dùvodu rekonstrukce propustku na silnici III/
4701 v km 0,007 v enovì v místì køíení se silnicí
II/478  enovská budou stanoveny uzavírky silnièního provozu.
Termín uzavírky:
od 10. 7. 2017 do 13. 7. 2017 úplná uzavírka
od 14. 7. 2017 do 8. 9. 2017 èásteèná uzavírka
Objízdná trasa: po ul. Volenské a Frýdecké
Provádìcí firma: s.r.o., Vaòkova 454/12, Ostrava 
Stará Bìlá
Stavbyvedoucí: pan Lacuka, tel.: 606 050 360
Objízdné trasy v grafické podobì vèetnì upøesnìní termínu realizace budou zveøejnìny na internetové
adrese: http://www.mesto-senov.cz/rubrika/aktuality
Musialová, úsek MH a dopravy
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chy, propojující jednotlivé prvky. Na podzim budou
provedeny terénní úpravy a osazena nová zeleò.
Ing. Jan Blaek, starosta

Zruení automatù
pro výdej jízdenek
v enovì

Dle oznámení Dopravního podniku Ostrava a.s. dojde v prùbìhu mìsíce srpna
2017 k demontái dvou kusù automatù pro
výdej jízdenek v enovì, a to na autobusových zastávkách enov námìstí a enov
køiovatka.
V souvislosti se zavedením nového odbavovacího systému mohou cestující vyuívat
pro platby MHD elektronickou penìenku
ODISky nebo bezkontaktní platební kartu.
Souèasnì lze nakupovat jednotlivé jízdenky
také prostøednictvím SMS zpráv, uvádí
v oznámení dopravní podnik.
Ing. Jan Blaek, starosta

MìÚ informuje

Komunální odpad 2017

SAMOSTATNÌ PØISTAVOVANÉ KONTEJNERY (VOK)

ÈERVENEC: nepøistavují se
SRPEN: 3. a 4. 8. 2017  U Garáí, ajarská x
Nad Potokem, U Alejského dvora, Na utrovinì

SBÌRNÉ MÍSTO KOMUNÁLNÍCH ODPADÙ

ul. Na Sedlácích
 objemné odpady z domácností,
 elektro, baterie, monoèlánky,
 EEZ (kompletní spotøebièe a elektrotechnika
bez rozdílu velikosti),
 vyøazené kompaktní úsporné 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, umyvadla, su
smíchaná s pøímìsemi plastu, papíru, døeva, skla ...
a pneumatiky.
Otevírací doba èervenec 2017: Po, St, Pá: 14.00
 17.45; So: 9.00  12.00 hod.; O státních svátcích je
sbìrné místo uzavøeno.

KVALITNÍ KOMPOST
Péèe o zahradu bìhem celého roku pøináí mnoství organického odpadu. Nìkteøí majitelé ho vyhazují do kontejneru, jiní jej spalují a znepøíjemòují tak
ivot sousedùm v okolí.
Mìsto enov v rámci poskytnutých dotací
z Operaèního programu ivotní prostøedí na
akce Separace bioodpadù ve mìstì enov  I.
a II. etapa poøídilo vysokohustotní polyetylénové kompostéry o objemech 903 litrù v poètu
1000 ks, 1050 litrù v poètu 500 ks urèené pro
domácí kompostování a 2000 litrù v poètu 6 ks
pro komunitní kompostování. V souèasné dobì
jsou vechny kompostéry ji pøidìleny a obèané
mohou bioodpad kompostovat pøímo na svých
zahradách.
Vyrobit kvalitní kompost v prùbìhu nìkolika mìsícù není nemoné. Dùleité ale je, aby mìly bakterie
a pùdní organismy pro svùj ivot vhodné podmínky.

Pro urychlení rozkladu materiálu je dùleitý správný
výbìr kompostéru. Jeho výhodou je ochrana biomasy
pøed nástrahami poèasí. Bìhem detì brání vyplavování ivin, v teplých a vìtrných dnech zabraòuje vysychání kompostu.
Výbìr správného místa
Pøi zakládání kompostu je doporuèeno zohlednit
nìkteré zásady a pravidla ovìøené v praxi.
Kompostér umístíme tak, aby:
 byl na naem pozemku, nebo abychom mìli souhlas vlastníka pozemku,
 nebyl v blízkosti zdroje
pitné vody ani v záplavovém
území,
 pro lepí pøístup mikroorganismù a pùdních organismù ke kompostovanému
materiálu je potøeba zabezpeèit pøímý kontakt se zemí,
 nebyl vzdálený od zdroje biologického odpadu,
a aby byl pøístup k nìmu moný i za detivého poèasí,
 nebyl vystavený celodennímu pøímému slunci,
nejlépe, aby byl v polostínu,
 byl zajitìn dostateèný prostor okolo zásobníku
na manipulaci s náøadím,
 nepøekáel sousedùm. (typy kompostérù,
které byly zapùjèeny mìstem, mají pomìrnì dlouhou
ivotnost, a pøi umisování je doporuèeno vzít v úvahu variantu, která vyhovuje nejen uivateli, ale rovnì sousedùm a pøedejít tak pøípadným nepøíjemnostem).
Co vechno mùeme zuitkovat
Do kvalitního kompostu mùeme pøidat prakticky vechny organické odpady ze dvora, zahrady i domácnosti. Ideální
je co nejrùznorodìjí smìs materiálù. Vhodné suroviny ke
kompostování: tráva, listí, seno, sláma, plevel, hnùj, trus,
piliny, døevní tìpka, káva, èaj, podrcené skoøápky vajec
atd. Zbytky vaøených jídel doporuèujeme dávat jen v malém
mnoství. Smícháme je s vìtím mnostvím suchého materiálu. Do kompostu nepatøí: zbytky masa, ryby, mléèné
výrobky, sklo, plasty, kovy, textil, piliny z døevotøísky, uhynulá zvíøata, chemicky oetøené zbytky atd.
Dùleitá je co nejjemnìjí struktura materiálu.
Základní podmínky kompostování
Pravidlem úspìného prùbìhu kompostování je
rùznorodá skladba materiálù, optimální vlhkost a dostatek vzduchu.
l Velikost a skladba
materiálù
Pro tìko rozloitelné materiály (uhlíkaté)
(pokraèování na str. 8)
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MìÚ informuje

Komunální odpad 2017
(pokraèování ze str. 7)

Bezpeènì doma, venku i u
vody  prázdniny plné pohody
Blíí se období letních prázdnin
a s tím spojené také volené dny
pro dìti, které je mohou trávit
také bez dozoru dospìlých. Není
tedy zcela od vìci pøipomenout si
nìkolik základních pravidel ohlednì bezpeèného chování, které mohou pøispìt k pohodovému a nièím
neruenému proití tohoto období.
Rozdìlit je mùeme do nìkolika
následujících kapitol.
Bez rodièù doma
V ideálním pøípadì by mìly být
dìti v dobì, kdy jsou doma bez rodièù, zamìstnány èinnostmi, které
je neohroují. Dìti by mìly být
také pouèeny o tom, jak se v této
dobì chovat. Pøístup k telefonu
spoleènì s telefonními èísly na policii, hasièe a záchranáøe je v dnení dobì ji standardem. Také by
nemìly nikomu cizímu otevírat
dveøe, naopak vdy by mìly dìti
vyuívat bytové kukátko a bezpeènostní øetízek na dveøích k tomu,
aby se pøesvìdèily, kdo se za dveømi nachází. Urèitì by nemìly skuteènosti o tom, e jsou doma samy,
sdìlovat nikomu na sociálních sítích. Své kamarády si zvát domù
pouze se svolením rodièù. Rodièe
by se mìli vdy pøesvìdèit, e dítì
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Správná vlhkost
Dalí podmínkou dobrého kompostování je správná vlhkost. Nedostatek vlhkosti zpomaluje, a zastavuje proces rozkladu, nadmìrná vlhkost zpùsobuje
neádoucí hnilobný proces.
l

jako jsou døevo, tvrdí èásti zeleniny, stonky starích
rostlin, platí základní pravidlo, e èím jsou mení
èástice, tím rychleji se zkompostují. Ideální je vyuít
zahradní drtiè. Mìkké avnaté materiály (dusíkaté),
hnùj, poseèená tráva, kuchyòský bioodpad  jsou lehce rozloitelné, proto není potøeba je zmenovat. Dobrý rozklad zabezpeèí vyváené mísení materiálù. Platí, e dusíkaté materiály musíme mísit s uhlíkatými
a jejich objemový pomìr by se mìl pøibliovat k 1:1.
l Pøístup vzduchu a vody
Kompostované bakterie potøebují kromì ivin i neustálý
pøísun vzduchu a dostatek vlhkosti. Pokud dokáeme zabezpeèit vyváenou kombinaci, zaènou se mnoit rychlým tempem. I zde platí, e èím mení èástice do kompostu dáme,
tím døíve se zkompostují. Platí vak rovnì pravidlo, e èím
jsou èástice mení, tím je mezi nimi ménì dutinek, kde se
mùe udret vzduch. Bez nìj kompost pouze hnije a zapáchá. Proto je potøeba masu èas od èas provzdunit pomocí
vidlí.

Do uzavøeného kompostéru se bez naí pomoci voda nedostane, proto je dùleité správnou vlhkost kontrolovat
a v pøípadì potøeby ji doplnit poléváním, pøípadnì sníit
pøidáním suchých materiálù. Správnou vlhkost mùeme
zjistit pouhou rukou. Kdy z materiálu vytlaèíme jen nìkolik kapek  je ve v poøádku.

Policie ÈR informuje

porozumìlo moným rizikùm, která je mohou potkat.
Pohyb dìtí venku (høitì,
ulice, cyklostezky )
Klíèe od domu èi bytu by dìti nemìly nosit viditelnì, pøípadnì je odkládat
napøíklad u høitì nebo na jiném místì, kde by se jich mohl zmocnit nìkdo
jiný. Vhodný je pohyb dìtí ve skupinách. Pøi jízdì na kole není od vìci pøipomenout povinnost cyklisty do osmnácti let vìku, mít na hlavnì øádnì
pøipevnìnou bezpeènostní pøilbu. Do
deseti let vìku nesmí cyklista uít pozemní komunikaci sám, pouze v doprovodu osoby starí patnácti let. Samozøejmostí by mìlo být ji také pouèení
dìtí, které se pohybují venku bez doprovodu rodièù, ohlednì komunikace s
cizími lidmi, pøípadnì pøebírání jakýchkoliv dárkù od neznámých osob.
Pro vechny dìti, ale pøedevím pro ty
starí platí, e by nemìly experimentovat s ádnou návykovou látkou, alkoholem èi cigaretami. Rodièe by mìli být
ze strany dìtí vdy informováni o tom,
co mají v plánu, kde a s kým se budou
venku nacházet. Plány by mìly dìti
mìnit jen s jejich svolením.
Pobyt u vody
Pokud budeme hovoøit o pobytu
samotných dìtí u vody, hovoøíme
u o náctiletých dìtech. Mení dìti
by k vodì chodit samotné vùbec

Kdy je kompost zralý
Vyzrálý kompost má
hnìdou a tmavì hnìdou barvu, drobnou
hrudkovitou strukturu,
nezapáchá, ale voní jako
lesní pùda.

nemìly, a to ani v pøítomnosti jen
o nìkolik málo let starích sourozencù èi kamarádù. Velký dùraz
by zde mìl být kladen ji na samostatnost. Pokud jako rodièe dovolíme dítìti návtìvu koupalitì nebo
jiné vodní plochy, mìli bychom si
být jisti, e jsou dobøí plavci, dokáou pøivolat sobì nebo jinému pøípadnou pomoc. Nemìly by mít
také sklony k rizikovému chování,
jako jsou skoky do neznámé vody,
vyhledávání silných proudù na øekách nebo pøeceòování svých sil
pøi plavání na delích tratích.
Opìt se doporuèuje návtìva vodních ploch ve vìtích skupinkách
dìtí.
Rodièe by mìli mít vdy na pamìti, e bezpeèí jejich dìtí v dobì
prázdninového období je v jejich
rukou. Dobrá a srozumitelná komunikace na obou stranách je
vdy pøínosem. Odbourá u dìtí
moný pocit ukøivdìní, e jim nebylo ze strany rodièù nìco dovoleno a u dospìlých napomùe k
upevnìní dùvìry ve schopnosti a
dovednosti dìtí. Komunikujte tedy
s dìtmi, zajímejte se o jejich plány
a èasový harmonogram volných
chvil a také jim bedlivì naslouchejte.
por. Bc. Richard Palát, komisaø

kolství

Exkurze pro nejlepí áky
Dne 26. 6. se ji tradiènì konal
výlet pro nejlepí áky. Sraz jsme
mìli u v 6.45 hod., protoe byla
první zastávka a v Jeseníkách.
Navtívili jsme vodní elektrárnu Dlouhé stránì. Nejdøíve nám
prùvodkynì povìdìla základní informace a svùj výklad doplnila
krátkým videem. Poté jsme se li
podívat na samotnou elektrárnu.
Zaèali jsme cestou do podzemního
tunelu, kde se nachází strojovna s
turbínami. Zde jsme se napøíklad
dozvìdìli, e kdy jsou turbíny v
provozu, jsou tak hluèné, e by to
nae ui nevydrely.
Zbytek prohlídky se konal venku. Nasedli jsme do autobusu a
svezli se ke spodní nádri. Tam
toho moc k vidìní nebylo, take
nám jen prùvodkynì nìco øekla,
nafotili jsme nìkolik fotek a jeli
dál na horní nádr. Horní èást
elektrárny nás okouzlila pøedevím díky pìknému poèasí, ve vý-

ce 1350 m. n. m. jsme mìli celé
Jeseníky vèetnì Pradìdu jako na
dlani. Strávili jsme tu pùl hodiny,
bìhem které jsme udìlali spoustu
fotek a nìkteøí si obeli celou nádr dokola.
Následoval obìd  smaený sýr,
øízek, kuøecí stehno, nebo svíèková
 záleelo na tom, co si kdo vybral.
Najezení jsme opìt nastoupili do
autobusu a asi hodinku jeli na
Bouzov.
Hradem nás doprovázela sedmnáctiletá studentka cestovního ru-

chu. Její výklad skvìle doplnil celou prohlídku.
Opìt jsme udìlali spoustu fotek
a jeli dál, tentokrát na Hranickou
propast. Sice není moc známá, ale
i pøesto se dnes povauje za nejhlubí v Evropì. Budoucí mìøení
moná ukáou, e je i nejhlubí na
svìtì. Kdy jsme vystoupili z autobusu, li jsme asi deset minut lesem, abychom se k ní dostali.
Chvíli jsme tu zùstali, a pak jsme
nasedli do autobusu, aby nás odvezl do enova.
Vrátili jsme se v sedm veèer ke
kole. Nìkteøí li domù hned, jiní
vyuili toho, e byl Dìtský den, a
koupili si zmrzlinu. Závìrem bychom chtìli podìkovat Svazu zahrádkáøù a SRPD, kteøí na ná
zájezd finanènì pøispìli, a pedagogùm za pøípravu a zajímavý výklad po celou dobu zájezdu. V kadém pøípadì to byl pìknì strávený
den, a tìm, kteøí jeli, moc pøejeme,
aby se snaili i v dalích letech,
protoe prák za to stojí.
Za áky Veronika Strakoová
a Navrátilová a doprovázející uèitelé M. Valová a M. Bolek.

Vedení a zamìstnanci Z enov
si dovolují vyjádøit podìkování vem rodièùm,
organizaci SRPD a obèanùm mìsta za pøízeò,
kterou projevovali naí kole ve kolním roce 2016/2017. Díky Vaí pomoci
a finanèní podpoøe se nám i letos povedla spousta krásných akcí, které
udìlaly radost nejen dìtem. Váíme si Vaí podpory a tìíme se na spolupráci
i v následujícím kolním roce.
S pøáním krásného léta
kolektiv Z enov
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Celodruinová akce Sportovní den na Podlesí
Ve støedu 14. 6. a ve ètvrtek 15. 6. 2017 byly dìti
ze D enov  støed pozvány na høitì Z Podlesí,
kde pro nì byly tamními vychovatelkami a dìtmi pøipraveny zábavné sportovní hry a soutìe.
Sportovních disciplín bylo sedm:
1) slalomový bìh  bìh mezi rozestavìnými kruhy na trávì  prolézání barevných kruhù podle vylosovaného poøadí barev;
2) hod do dálky  lepenkovými krabicemi;
3) skákání v pytli;
4) hod na cíl  míèkem do lepenkové krabice;
5) skok pøes potok  naznaèený dekou poloenou na trávì;
6) kombinovaný slalom  toto byla obtíná disciplína, odehrávající se na betonovém høiti, kde soutìící posunovali florbalovou hokejkou míèek mezi
pìti kuely a pak tuté trasu zdolávali na chùdách;
7) pøenáení vody  pøenáení vody nabìraèkou
 poslední disciplínu splnil ten, kdo v cíli naplnil
sklenici vodou.
Vech sportovních úkolù se vechny dìti zhostily
s ohromným nadením. Proily pøi tom chvilky napìtí, radosti, ale i zklamání, kdy se nìco nepodaøilo,

jak by chtìly. Ale mohly to hned napravit. Zvítìzili
vichni zúèastnìní! Proto byli také vichni pøi ukonèení odmìnìni stejnì: ovocným nanukem. A ten, paneèku, chutnal!
Jana Ïurmeková, vychovatelka D

Zahrádkáøi informují

ZO ÈZS enov poøádá 7. 10. 2017 zájezd
na podzimní Flóru Olomouc + Mezinárodní výstavu Europom. Cena èiní 220
Kè, odjezd 7.15 hod. od Restaurace Na
pici.
Druhý zájezd je 9. 12. 2017  Vánoèní
Ronov s návtìvou Uniparu  výroba
svíèek + monost nákupu svíèek. Cena je
150 Kè, odjezd 7.30 hod. od Restaurace Na
pici.
Pøihláky na tel. 739 930 376.

Stavební ruch ve kolkách
Od zaèátku èervna pokraèují stavební práce spojené s rekonstrukcí a zateplením budovy kolky Lipová
 pavilonu B. V rámci prací
jsou vymìòovány kanaliza-

ce a podlahy v pøízemí,
bude osazena nová vzduchotechnika, dojde k rekonstrukci støechy a zateplení
celého objektu. Práce budou
ukonèeny nejpozdìji v záøí.
V èervnu byly rovnì zahájeny práce na rekonstrukci kolky Lapaèka. V letoním roce bude provedena
oprava suterénních prostor,
budou odizolovány základy
kvùli vzlínající vlhkosti,
bude provedena úprava prostor po uvolnìném bytu
správce. V pøítím roce budou práce pokraèovat rekonstrukcí støechy a zateple-
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ním budovy. Po dokonèení
prací dojde k navýení kapacity kolky o 15 dìtí.
Omlouváme se rodièùm
i uèitelùm za komplikace
zpùsobené stavbami, ale bez

èásteèného omezení provozu
nelze tak rozsáhlé akce realizovat.
Dìkuji vám vem za pochopení vzniklé situace.
Ing. Jan Blaek, starosta

ivot ve mìstì

Informace o táborech skautského støediska
Jak letos táboøí ELMANO
V pùlce èervence ELMANO vyráí! Kam? No pøeci na tábor! Letos se vydáme do zcela nových a
námi neprobádaných krajin  krajin opavských. V tamních lesích
spoleènì strávíme dva krásné týdny. Jen my, stany, pøíroda a spousta nových dobrodruství. A jaké
téma nás bude letos provázet? To
je tajemství, které se dìti dozví a
na táboøe. Prázdninám zdar!
Prázdniny v ENTERU
V letoním roce poøádá 11. oddíl ENTER v termínu 1. 7. a
15. 7. letní tábor. Budeme táboøit v
podsadových stanech poblí obce
Hluboèec.
Chtìl bych jménem 11. oddílu
ENTER podìkovat enovskému
hasièskému sboru za ochotu a
technickou pomoc pøi vìení ptaèích budek v areálu Zámeckého
parku. Pomoc byla opravdu vydatná a efektivní.
Za 11. oddíl ENTER
Jiøí Drozd  George

Pozvánka na zájezd

Místní skupina ÈÈK v enovì vás
srdeènì zve na zájezd do malebné hanácké vesnièky Èechy pod Kosíøem. Tìit se mùete na návtìvu tamìjího
zámku, který je obklopen nádherným
parkem, a dále na nezapomenutelnou
prohlídku muzea koèárù, kde kadý koèár má svùj pravdivý pøíbìh. Poté se
podíváme do blízké vesnièky Bílá Lhota
a projdeme se arboretem s mnoha vzácnými druhy døevin. Èeká nás den plný
záitkù, pohody a dobré nálady.
Kdy: ve ètvrtek 28. záøí 2017  státní svátek. Cena za dopravu: 220 Kè. Autobus vyjídí v 8.00 hod. z obvyklých
stanovi, dopravu nám zajistí pan Turèín. Návrat domù plánujeme mezi 18.
a 19 hodinou.
Zájemci se mohou hlásit u dùvìrníkù MS ÈÈK enov nebo na telefonních
èíslech 603 247 868  paní Pituchová
a 739 665 669  paní Uxová.
Cenu za autobus vybíráme pøi pøihláení.
Na spoleènì strávený den se tìí výbor MS ÈÈK enov.

Informace o táboøe
koedukovaného oddílu
Ètvrtý skautský oddíl bude táboøit na Èeladné první tøi týdny v
èervenci.
Táborová hra je zatím tajná, ale
dìti se mají na co tìit, je pro nì

pøipraven bohatý, zajímavý a rùznorodý program.
Nìkteøí èlenové se tìí zejména
na slavnostní táborový oheò, kde
budou skládat slib. Tìíme se
vichni moc a pøejeme si, a nám
svítí sluníèko!

Unie Wing Chun Kung Fu
informuje

Wing Chun je jihoèínské bojové umìní. Styl bojující na krátkou
vzdálenost. Wing Chun se snaí dret lehkých, ale co nejefektivnìjích
pohybù a úderù. Hlavní zásadou je jednoduchost, praktiènost,
efektivnost, pouití støedové linie tìla k útoku, úèinnost úderu v tìsné
blízkosti protivníka a vyuití jeho vlastní síly k protiúderu.

Reálná sebeobrana

Reálná sebeobrana vyuívá jednoduchých sebeobranných technik a
pohybù vycházejících z pøirozených reakcí a pudového jednání, avak
i tyto jednoduché pohyby se musí natrénovat, aby je byl èlovìk schopen
v boji pouít.

Døevìný panák

Døevìný panák je pomùcka pro nácvik pohybù Wing Chun. Skládá se
z trupu, ten tvoøí typický kmen stromu, a ze tøí tyèí plus jedné vìtí, která
má pøedstavovat nohu. Do panáka se nemlátí jako do boxovacího pytle.
Princip spoèívá v simulaci boje. Základem je provádìní úderu a obrany
v jeden okamik. Tato pomùcka byla a je hojnì vyuívaná ve kolách
u rùzných mistrù, ale proslavil ho nejspí Yip Man a jeho uèedník Bruce
Lee. Cvièení vytváøí tzv. svalovou pamì a významnì zlepuje reflexy.
Neménì dùleitý je fakt, e pokud se toto cvièení provádí správnì
a èasto, lidské ruce si zvyknou na bolest z boje, a to je z hlediska
kung fu velmi dùleité.
Ukázka pouití pohybù z formy na døevìném panákovi

Kontakt: Roman Kocifaj  tel.: 604 834 521; e-mail: uniewch@email.cz;
www.uniewingchun.cz
V záøí otevíráme v enovì nový kurz pro zaèáteèníky.
Dìkujeme mìstu za dotaci na dovybavení.
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Otevírání stodoly aneb Svatý Jan køtí detìm úrodu
níkù. Program pokraèoval odborným komentáøem výstavy panem Strakou, kde se promítaly i
dobové záznamy závodù.
Dalími body programu
byla ukázka práce kováøe
Martina Bundila, ukázka
práce s burdakem a k
dobré náladì nám hrála
country skupina Sousedé
z Hodoòovic. Návtìvníci
mohli obdivovat závodní
auto Zdeòka Válka, motokáru Igora Leinského
a motorku Honzy Váchaly. Kdo z pøítomných
chtìl, mohl si také opéct
párek, co se pøedevím
u dìtí setkalo s velkou
radostí. Vichni odcházeli

Dne 24. èervna 2017
probìhl ji tøetí roèník
otevírání sezony naí
muzejní stodoly. Prvním
bodem programu bylo
slavnostní zahájení výstavy vìnované závodnímu okruhu Havíøov  e-

spokojeni a u nyní se tìíme na dalí roèník.
Ostatní fotografie naleznete ve fotogalerii na
stránkách mìsta.
Simona Slavíková

nov za pøítomnosti místostarosty Ing. Antonína
evèíka, bývalého øeditele závodù Juliuse Leinského, fotografa a sportovního
komentátora
Martina Straky a spousty
pøíznivcù z øad návtìv-

Kotlíkové dotace  moná poslední výzva?

Chtìli bychom jetì jednou pøipomenout monost poskytnutí dotace na výmìnu starých neekologických kotlù. Dne 29. 6. 2017 byla
vyhláena výzva MSK s moným
termínem elektronického podání
ádostí od 5. 9. 2017 od 10.00 hod.
a s následným listinným podáním
na MSK. Ji po vyhláení dotaèního programu je monost si ádost
pøedvyplnit a uloit. Odeslání vak
bude moné a od okamiku po zahájení pøíjmu ádostí. Na téma
Kotlíkové dotace dne 26. 6. 2017
probìhla na Radnici informaèní
schùzka, kde se zájemci mohli seznámit s podmínkami výzvy vèetnì elektronického podání ádostí a
jejich vyplnìní. Plná zasedací
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místnost svìdèí o tom, e obèanùm
není lhostejné ivotní prostøedí.
Na stránkách mìsta v rubrice Kotlíkové dotace najdete vekeré informace. Rovnì máme pøipravené
informaèní broury a zájemcùm
nabízíme po pøedchozí domluvì
pomoc s vyplnìním ádosti. Kromì
pøíspìvku z EU a kraje pøispìje i
mìsto enov 6 000 Kè na poøízení
nového zdroje tepla vèetnì nákladù spojených s jeho výmìnou. V
podmínkách mìsta enov je mono
získat dotaci a 141 tis. Kè/kotel.
Za tuto èástku se ji dá poøídit
kvalitní kotel. V minulé výzvì vyuilo dotaci 50 majitelù nemovitostí a celkem mìsto pøispìlo èástkou
372 tis. Kè.

Pro blií informace se mùete
obrátit na MSK: tel. 595 622 355,
e-mail: kotlíky@msk.cz,
www.lokalni-topeniste.cz nebo na
mìsto: Ing. Petra Slívová tel. 596
805 956, e-mail pslivova@mestosenov.cz nebo Ing. Antonín evèík
tel. 733 128 291,
e-mail asevcik@mesto-senov.cz
Vedení mìsta má zájem o kvalitní ivotní prostøedí a proto znovu vyzýváme obèany k vyuití této
monosti výmìny starých kotlù.
Tlak veøejného mínìní na tzv. èudièe nebudeme moci v budoucnu
ignorovat.
Ing. Antonín evèík,
místostarosta

kolství

Sportovní úspìchy Z enov
Rád bych touto cestou navázal
na èlánek z pøedelého Obìníku,
a seznámil tak enovskou veøejnost s tím, jak se nám letos ve svìtì sportu na naí základní kole
úasnì daøilo.
Fotbal: Po celoroèních kvalifikaèních bojích se ná kolní chlapecký tým probojoval ve fotbalové
soutìi Coca Cola Cup do moravského finále, které se uskuteènilo
15. èervna na prvoligovém høiti
FC Slovácka ve Starém Mìstì u
Uherského Hraditì. Tam nás èekali jako soupeøi fotbalové koly
Baníku Ostrava, 1. FC Slovácka a
SK Sigmy Olomouc. Tyto týmy u
bohuel byly nad nae síly, a my
jsme tudí skonèili ètvrtí na Moravì. Bylo by s podivem, kdyby kolní tým z malého enova takové giganty porazil. Nestalo se tak. Ale i
tak je to obrovský úspìch. Úspìnými reprezentanty byli: F. a R.
Madeètí, L. Botur, P. Maceèek, J.
pánek, V. Halada, O. Kaiser, M.
Nerud, J. Støí, F. Desa, D. Tabaèik, J. Vita, F. Lajèok, V. Herman,
M. Hulín, J. a P. Stavinohovi. Kluci, obrovská poklona a u se tìím
na dalí roèník.
Volejbal: Volejbalových úspìchù bylo opravdu hodnì. Zaèíná se
na naí kole projevovat systema-

Fotbalové drustvo naí koly

Volejbalové drustvo Z enov

tická koncepèní pøíprava. Vyhráli
jsme Poodøí Cup, Vánoèní turnaj v
Ostravì, dìvèata postoupila do
okresního finále ASK atd. Nejvìtím úspìchem byla ale bezpochyby úèast chlapeckého volejbalového týmu v krajském finále
ASK, který se konal v Opavì 5.
kvìtna. Tam jsme postoupili do finálového utkání a podlehli jsme v
nìm po urputném boji týmu z Nového Jièína. Chybìl nám opravdu
krùèek, abychom se zúèastnili celorepublikového finále. Nevadí. I
tak je to dalí obrovský úspìch. Titul vicemistr Moravskoslezského
kraje nám po zásluze náleí. Volejbalový tým tvoøili: L. Botur, P.
Drozd, O. Slíva, M. Sulek, F. Srovnal, T. Motloch, V. Herman, D.
Pasz, J. Malík, D. Staroviè. Chlapci, i vám obrovský dík.
Atletika: U nìkolik let se v
rámci regionu Slezská brána zúèastòujeme atletické olympiády.
Základní koly z této oblasti se sjedou na atletickém høiti ve Vratimovì a bojují v jednotlivých kategoriích v disciplinách 60/100m,
800/1500m, skok daleký, hod a tafeta 4x400m. Výsledky se bodují,
seètou, a urèí tak vítìznou kolu.

Mám tu èest vám oznámit, e atletickými ampióny pro letoní rok
jsou právì sportovci ze Z enov.
Opìt vem zúèastnìným obrovská
poklona. Jeliko atletù bylo pøes
padesát, jejich jména tady nenajdete. Ale prohlédnìte si je alespoò
na fotografii.
Úspìchù bylo samozøejmì daleko více (branný závod v Rakovicích, vítìzství v obvodních kolech
florbalu a futsalu atd.), ale pro základní pøedstavu to snad postaèí.
Chtìl bych touto cestou podìkovat vem, kteøí se na sportovním
dìní na Z enov podílí, a zároveò
vám za tyto vechny lidièky popøát
krásné prázdniny plné odpoèinku.
Martin Vaculík

Kam za kulturou,
zábavou a sportem
ENOV
Knihovna & enovské muzeum

Letní otevírací doba: Po 8.00 
17.00 hod.; Èt 8.00  17.00 hod.

HAVÍØOV
Letní promenádní koncerty v
parku  vdy od 16 hod., vstup volný
9. 7. HORNICKÁ KAPELA
23. 7. Dechová hudba HASIÈANKA
13. 8. Dechová hudba VÌROVANKA
27. 8. LANHOTÈANKA
Akce se koná v parku za Kulturním domem Radost, v pøípadì nepøíznì poèasí v sále kulturního domu.

Loutkový sál KD Petra Bezruèe

Veèery otázek, odpovìdí, léèení
a meditací  Provází Renáta Rowena
 19. 7. a 9. 8. v 17.30 hod

OSTRAVA
Slezskoostravský hrad

Shakespearovské slavnosti 11.
7.  9. 8. 2017  Letní pøehlídka z her
Williama Shakespeara

Národní kulturní památka Dolní
oblast Vítkovice

Úèastníci Atletické olympiády v rámi regionu Slezská brána

Colours of Ostrava 2017  16.
roèník mezinárodního multiánrového
festivalu  19. a 22. 7. 2017
SO / I. Sommerlíková
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Charita Ostrava

LÙKOVÝ HOSPIC SV. LUKÁE UMOÒUJE
DÙSTOJNÝ ZÁVÌR IVOTA

charita.cz; nebo webu http://ostrava.charita.cz/volna
-mista/

Hospic sv. Lukáe nabízí specializovanou zdravotní péèi lidem v závìru
ivota. K hospicové paliativní péèi jsou pøijímáni
klienti, u kterých ji byly
vyèerpány vechny monosti léèby základního
onemocnìní.
Péèe v Hospici sv. Lukáe je hrazena ze zdravotního pojitìní, pøíspìvkù klientù na úhradu fakultativních slueb a z darù. Mezi základní principy pøístupu
personálu a poskytované péèe patøí úcta k èlovìku
jako jedineèné bytosti, vytváøení dùstojných podmínek pro závìr ivota a lidský pøístup. Intenzivní spolupráce s rodinou klienta je nedílnou souèástí hospicové péèe. Základem je komunikace a podpora v tìké ivotní situaci klienta i jeho blízkých. Rodina
mùe napø. být u svého blízkého pøítomna 24 hod.
dennì, k dispozici je pro nì pøistýlka na jednolùkových pokojích klientù. Souèástí poskytované sluby je
podpora sociálního pracovníka, psychologa, v pøípadì
zájmu i duchovního.
Více o slubì na webu: http://ostrava.charita.cz/
hospicove-sluzby/luzkova-hospicova-pece-hospic-sv
-lukase/

VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ Z CHARITY V GALERII G

BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ V CHARITÌ OSTRAVA
Poradna Charity Ostrava poskytuje odborné sociálnì-právní poradenství zamìøené na rodinné právo,
sociální zabezpeèení (napø. dùchody, sociální dávky),
bydlení, zamìstnání, majetkoprávní vztahy a dluhovou problematiku. Èlenem týmu zkuených poradcù
je také externí právník k zajitìní maximální kvality
poskytovaných slueb. Poradna mùe zprostøedkovat
kontakty na sí návazných slueb, které sama nenabízí. Zájemci o poradenství nemusí uvádìt ádné
osobní údaje, vechny sluby jsou bezplatné a dostupné lidem starím 15 let v obtíné ivotní situaci, kterou neumí øeit vlastními silami. Dalí informace na
webu: http://ostrava.charita.cz/poradenske-sluzby/poradna-charity-ostrava/
Kontakt: Poradna Charity Ostrava, Jeremenkova
154/8, 703 00 Ostrava-Vítkovice; tel.: 599 526 906,
731 625 767, e-mail: cho.poradna@charita.cz, Vedoucí
støediska: Mgr. Kateøina Matulíková.

CHARITA OSTRAVA HLEDÁ ZDRAVOTNÍ SESTRY
Charita Ostrava nabízí pracovní místo pro veobecnou zdravotní sestru v Hospici sv. Lukáe. Pøedpokládaný termín nástupu: ihned nebo dle dohody.
Podrobnìjí informace: Ing. Jaroslav Doleel, vedoucí
hospice, mobil: 732 178 501, lukashospic.ostrava@
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V termínu 3. a 31. 7. 2017 probìhne výstava fotografií
Mùj svìt z 9. roèníku celonárodní soutìe pro zamìstnance, klienty a dobrovolníky Charit Èeské republiky. Výstava
bude veøejnosti pøístupná v galerii G, kterou provozuje Charita Ostrava v Charitním støedisku Gabriel, Èujkovova
3165/40a, Ostrava-Zábøeh kadý vední den od 8 do 16 hod.
Srdeènì vás zveme.
Více o akci na webu: http://ostrava.caritas.cz/akce/
muj-svet-vystava-fotografii-3-31-7-2017/

LAPAÈKA  PRAIVÁ
30. roèník

10. 6. 2017 se uskuteènil ji 30. roèník pochodu na
Praivou. I pøes nepøízeò poèasí se této akce zúèastnilo
113 osob ve vìku 4 a 82 let.
Svou úèastí s dobrou náladou se vichni zaslouili
o zdárný prùbìh akce, za co jim srdeènì dìkuji.
Dìkuji i vem sponzorùm, kteøí pøispìli svými dary
do tomboly a urèitì potìili i 32 astných výhercù.
Sponzoøi tomboly: Robin Kukuczka  chata KÈT Lysá
hora, Martin Stiller  chata KÈT Praivá, Ivan Gajda 
døevjanka U Zbuja, Ing. Jan Blaek  MìÚ enov, Mía
Javorková  Vinotéka enov, Jakub Myinský  Rybako
Vyní Lhoty, Mgr. Jan Sládek  KÈT Horní Datynì, Rosa
Buzek  SK Lapaèka, Pavla Drozdová, Ing. Ilona Mikulová, Jarka Tichá, Miroslav Káòa, Frantiek Kopecký.
Podìkování si zaslouí i vichni známí a kamarádi,
kteøí mi pomáhali pøi pøípravì a provedení akce, zvlátì
Vìra a Frantiek Rampovi, Karla Grunová, Zdenka Janèarová, Vlastik Kusák  Kliko, Mgr. Jan Sládek, Hynek
Tøíska, Monika a Rosa Buzkovi, Jiøí Koláø, Václav Turèín.
Závìrem vám chci oznámit, e dalí roèníky bude zajiovat Rostislav Buzek  SK Lapaèka.
Vìøím, e se i nadále budeme v hojném poètu na
Praivé scházet.
Jetì jednou srdeèné díky vem pøíznivcùm a úèastníkùm vech roèníkù  Vilém Janèar.

Inzerce

Peèujeme o peníze a zaèínáme v bance
Váení spoluobèané,
nìkteøí z vás vyuili nabídku bezplatné analýzy osobních financí zveøejnìnou v minulém èísle.
Z dotazù, které mi byly kladeny, jsem vybrala nejèastìjí dva z oblasti bankovních vkladù.
Mùete zaruèit, e Vámi vybraná banka má nejlepí zúroèení?
Vývoj a trendy úrokových sazeb jednotlivých bank jsou prùbìnì sledovány a vyhodnocovány naím týmem
profesionálù za pouití moderní poèítaèové techniky a programù. Nabídka je aktualizována dle nejnovìjích
výsledkù a tak je moné vybírat z nejlepích pøíleitostí v té dobì na trhu.
Jsou vklady v bance pojitìny?
Vekeré vklady klientù jsou pojitìny dle zákona o bankách. Fincentrum má nejirí nabídku pojitìných vkladù a je odbornou veøejností
zaøazeno mezi deset nejlepích firem v ÈR spoleènì se KODA AUTO nebo ÈEZ.
V pøítím èísle Obìníku uvedu nejèastìjí dotazy na jiné téma. Pokud máte zájem o podrobnìjí informace, neváhejte mì kontaktovat
a mùeme spoleènì probrat dalí oblasti finanèního plánování, úvìry, spoøení, pojitìní, prodej, koupi èi pronájem nemovitosti. Krásné
prázdniny a pøíjemné proití dovolených pøeje
Ing. Vladimíra Tomanová
Privátní bankéø a manaer spoleènosti Fincentrum

Olga Zimonyiová

l domácí potøeby, elezáøství l papírnictví l drogerie
l elektro, elektrospotøebièe
Po  Pá: 8.00  17.00 hod.
tel.: 731 161 773

+420 724 303 032

vladimira.tomanova@fincentrum.com

Prodám mìsíèní káèata kachny pimové  50 Kè/ks.
Tel. 773 759 855
Nabízím ke koupi piano  Scholze, velmi zachovalé,
cena dohodou. Telefon: 733 753 523.

Chcete zdarma kotel?
Vyuijte právì probíhající Kotlíkovou
dotaci, urèenou jen pro 6000 zájemcù!
www.dotacnikotle.eu
tel. kontakt: 777 698 398

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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Nejlepí devááci

15. èervna probìhlo na Radnici setkání nejlepích
deváákù s vedením mìsta.
Po kulturním vystoupení ákù zdejí koly pøedstavila paní øeditelka koly áky, které navrhli jejich
tøídní uèitelé a spoluáci k ocenìní. Ocenìní byli:
Elika Chmelaøová, Veronika Strakoová, Martina
Matuková, Klára arnovická, Lenka Macková, Kristýna Palièková, Vojtìch Halada, Luká Botur a Zdeòka Mikulová.
Tøídní uèitelé ocenili u nominovaných pøedevím

vynikající prospìch, vzornou reprezentaci koly
v rùzných soutìích, pomoc pøi organizaci kolních
akcí a ochotu pomáhat druhým.
V rámci diskuze dìti ocenily to, jak se v poslední
dobì zmìnilo k lepímu vybavení koly, podìlily se o
záitky ve kole, diskutovaly o tom, co je ve kole
bavilo, kteøí uèitelé byli pøísní, jak tráví volný èas, co
budou dìlat o prázdninách.
Pøejeme vem deváákùm, aby se jim v uèebním
oboru nebo na støední kole, kterou si vybrali, líbilo
a aby je uèení bavilo.
Ing. Jan Blaek, starosta

kolní výlet Z Podlesí

ným záitkem této plavby byla prohlídka nejkrásnìjí jeskynì Moravského krasu  Pohádkového dómu.
Plni nevedních záitkù jsme se vydali ze dna Macochy
na její samotný vrchol. Zde nám byl odmìnou nádherný
pohled na okolní pøírodu a nìkteøí odválivci si propast
prohlédli z horního mùstku. Bylo to víc ne 138 metrù.
Dìti byly výletem velmi nadené, dùkazem jsou jejich
písemné i výtvarné pøíspìvky uveøejnìné na stránkách
koly. Dìkujeme sdruení SRPD pøi Z Podlesí za uspoøádání a finanèní úhradu kolního výletu.
Za Z Podlesí Mgr. Naïa Macková

Dne 9. kvìtna 2017 jsme se vydali na spoleèný výlet.
V ranních hodinách odjídìly tøi autobusy dìtí vstøíc velkému dobrodruství. První zastávkou byla zoologická zahrada na Svatém kopeèku u Olomouce. Krásnou procházku
mezi rozmanitými druhy zvíøat jsme si opravdu uili. Nejvíce nás zaujaly irafy, plovoucí raloci, smeèky vlkù, pavilon netopýrù i øvoucí paviáni. Naí dalí zastávkou byla
Punkevní jeskynì a propast Macocha. Nejprve jsme procházeli mohutnými dómy a chodbami jeskynì, a jsme doli
na samotné dno propasti. Nejkrásnìjí prostory Punkevních jeskyní jsme si prohlíeli bìhem projíïky na èlunech
po øece Punkvì, která kdysi vyhloubila podzemní prostory
a dnes pomalu teèe podél stìn zdobených krápníky. VrcholMìsíèník 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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