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ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

Rok 2015 se pøehoupl do své druhé poloviny, v naich krajích vládne
léto a vichni doufáme, e ukáe
svou sluneènou tváø. Doufáme, milí
ètenáøi, e si i v tìchto dnech najdete èas k èetbì Obìníku, kde vám v
naí pravidelné rubrice pøináíme
opìt dalí pøíbìh z doby II. svìtové
války.
V dnením úvodníkovém povídání si pøipomeneme tragický osud
paní Kristiny Bierzové a zalistujeme vzpomínkami její snachy tìpánky.
Paní Kristina Bierzová se narodila 28. prosince roku 1897 a její ivot,
tak jako ivoty mnohých té generace, byl poznamenán dvìma svìtovými válkami. Je o to tragiètìjí, e její
ivot ukonèila jedna zbloudilá støela
v kvìtnových dnech roku 1945, kdy
Nìmci ustupovali pøed Rusy.
Pøi palbì jedna støela zabloudila
i k domku na imce, kde paní Kristina ila se svým manelem, a utrhla ji nohu. Její syn bìel pro pomoc.

Svatební foto manelù Bierzových

Nejblií doktor vak musel být plnì
k dispozici ruským zranìným vojákùm, kteøí byli umístìni mj. také v
domku Kokoínských na krbeni.
Syn paní Kristiny vak marnì prosil, bil se, ale pøes vekerou jeho
snahu a pod hrozbou zastøelení se
doktora nedovolal. Domácí péèe nestaèila a paní Kristina za 4 dny svému zranìní podlehla.
Po ètyøech letech od této tragické
události se syn paní Kristiny oenil
a jeho ena tìpánka se na poèest
své zemøelé tchýnì vdávala v èerných atech (viz. foto). V pozdìjích
letech zaèala paní tìpánka psát
kroniku rodiny a my si jejími vzpomínkami na dobu II. svìtové války
zalistujeme.
V r. 1932 jsem la do první tøídy.
Mìla jsem skládanou modrou sukni,
kvìtovanou halenku, bílé ponoky a
èerné lakové støevíce. Jinak se chodilo v atech a listrové zástìøe. V
zimì to jsem mìla dvoje punèochy,
svetr, teplý zimník a nìrovací boty.
Hlavu kromì èepice jsme my, dìvèata, mìly zabalenou inylkovým álem. Ve tøídì jsme se postavily do
øady a paní uèitelka Skláøová kadému dìvèeti hlavu zabalila i ústa a
sepla zavíracím pendlíkem. Po
ukonèení 1. tøídy mìanské koly
zaèala koncem záøí válka. Tìínsko
zabrali Poláci. Zakázali èeské koly,
na úøadech a tøeba i v kostele se
muselo mluvit polskou øeèí.
Po Vánocích nás Poláci vyhnali z
domu a okamitì jsme se museli vystìhovat do Èech. Bydleli jsme u
tety Kolkové (dnes u plíchalù). V
kuchyni 4x4 m a jetì mení lonici
nás tam bydlelo 6 osob. Narychlo
tam pøistavili chlév, aby nae kráva,
prase a slepice mìly domov.

Po desíti mìsících vlády Polákù
ale území Polska obsadili Nìmci. V
ten den jsme vzali vìci, zvíøata a li
jsme domù. Bez jakéhokoliv povolení
 ti poltí lidé, kteøí se po naem
vyhnání nastìhovali do naeho
domu, se museli vystìhovat. A tak
jsme zase bydleli ve svém, ale bylo
tam Nìmecko. Tam u Kolkové byli v
Protektorátì Èechy a Morava. Jim
aspoò zùstaly èeské koly i èeská
øeè. A tady u nás zaèaly potíe s
Nìmci.
Propustku jsme nedostali, pøes
hranici jsme proli jen obèas. Kdy
nás, áky, celníci chytili, ztloukli nás
pendrekama a nepustili nás do koly.
To u obec enov otevøela mìanské tøídy na Horakùvce (v hostinci) u Tlolkù (hostinec). A potom postavili døevìnou boudu u èetnické
stanice a i tam byly tøídy, jenom aby
se mìli áci kde uèit.
V den mých 18. narozenin jsem
musela jít kopat zákopy. lo nás asi
120. Nìkdy jsme jeli vlakem a nìkdy
pìky. Vysedli jsme v Albrechticích u
Tìína a pak pìky do Pogwizdova
do Polska. Chodili jsme tam, dokud
nepøili Rusové. Platili nám nìmeckými penìzi  markami, jenome nic
se za nì nedalo koupit. Tyto i jiné
peníze jsme pøed frontou zakopali do
zahrady, nìkde tam, jak dnes roste
borovice, ale u je nelo najít. Peníze
se prý propadají hluboko do zemì.
Také jste se zabrali do vzpomínek paní tìpánky? Celé její zajímavé povídání si mùete pøeèíst na
stránkách Knihovny & enovského
muzea  www.senov.cz.
Krásné dny plné lásky, pohody a
astných chvil vám pøeje Simona
Slavíková.
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Mìstský úøad informuje

Mìstská policie
hlásí
ZÁSAHY  INFORMACE
ZPRAVODAJSTVÍ

Pøímé tel. èíslo:
604 128 113
PÈR Vratimov:
604 127 288
Tísòová linka:
156
E-mail:
mpolicie@mesto-senov.cz
Http:
www.mesto-senov.cz
5. 6.  O srnu, která
zabìhla na oplocenou zahradu, se museli postarat
místní myslivci. Vystresované zvíøe toti ani po
uèinìných opatøeních nedokázalo samotné pozemek opustit.
6. 6.  Tragické následky na kolejích mezi
pøejezdy na Volenství
mìla nehoda mezi chodcem a projídìjícím osobním vlakem. Na místì se
ihned rozjelo vyetøování
neastné události. Provoz na trati byl na dvì
hodiny pøeruen.
9. 6.  Penìenku a
osobní doklady odcizil neznámý pachatel z chatky
v èásti Lapaèka. Pøípadem se zabývá policie
ÈR.
14. 6.  Vypáèenou pokladnièku na milodary
nalezl stráník pøi kontrole v èásti lesa Bobèok.
Pro podezøení z trestného
èinu kontaktoval policii,
které svùj nález pøedal.
17. 6.  Dvì osoby
byly zadreny stráníkem mìstské policie pøi
krádei v rodinném domku v èásti Podlesí. Rychlý
zásah se zdaøil i díky vímavým obèanùm. Pachatelé s bohatou trestní minulostí byli pøedáni Policii ÈR.
19. 6.  Na slepicích
se vyøádil volnì pobíhající pes, kterého následnì
odchytili stráníci. Maji-

tel psa musel uhradit nejen vzniklou kodu, ale
neminula ho ani pokuta.
21. 6.  Nehoda, pøi
ní vyletìlo osobní vozidlo z vozovky do pole,
mohl mít na svìdomí alkohol. Zasahující sloky
IZS ji na místì øidièe
nezastihly. Ten dle svìdkù od nehody utekl. Vy-

pátrat se ho nepodaøilo
ani policejnímu psu. Pøípad dále etøí policie.
Mìstská policie má
zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro kadého obyvatele mìsta a na tom,
aby ádný pachatel pøestupku nebo trestného

Z èinnosti samosprávy

17. schùze rady mìsta dne 25. 5.
2015 mimo jiné:
 rozhodla na základì Protokolu o
hodnocení nabídek k veøejné zakázce
Opatøení pro zajitìní úspor objektu
ve vlastnictví mìsta enov  zdravotní
støedisko o poøadí uchazeèù na 1. a 3.
místì a doporuèila zastupitelstvu mìsta rozhodnout o uzavøení smlouvy o
dílo na veøejnou zakázku malého rozsahu
 schválila poskytnutí dotace adateli ve výi 15 000, Kè na tlakovou
kanalizaèní pøípojku
 schválila návrh øeení umístìní
depozitáøe muzea a uvolnìní prostor v
budovì mateøské koly Lipová
6. zasedání zastupitelstva mìsta
dne 3. 6. 2015 mimo jiné:
 vzalo na vìdomí závìreèný úèet za
rok 2014, zprávu o výsledku hospodaøení, zprávu o výsledcích kontroly hospodaøení a rozpoèet na rok 2015 svazku
obcí Region Slezská brána
 vzalo na vìdomí zprávu Jednotky
sboru dobrovolných hasièù enov
 schválilo úèetní závìrku mìsta enov sestavenou k rozvahovému dni 31.
12. 2014 a po projednání závìreèného
úètu mìsta enov za rok 2014 vèetnì
zprávy o výsledcích hospodaøení mìsta
enov za rok 2014 vyjádøilo souhlas s
celoroèním hospodaøením, a to bez výhrad
 schválilo uzavøení smlouvy o dílo
na veøejnou zakázku Energetické
úspory Mìstského úøadu enov, Radnièní námìstí è.p. 300, enov
 rozhodlo o uzavøení smlouvy o dílo
na veøejnou zakázku malého rozsahu
Opatøení pro zajitìní úspor objektu
ve vlastnictví mìsta enov  zdravotní
støedisko
 schválilo rozpoètová opatøení è. 25,
26/2015 dle pøedloeného návrhu
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èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký
dotaz, postøeh, kritiku,
stínost atd., mùete ji
zaslat písemnì na adresu: Mìstská policie enov, Radnièní nám. 300,
739 34 enov nebo na email:
mpolicie@mesto-senov.cz
R. Kulhánek, vel. MìP

 schválilo uzavøení smluv o poskytnutí zápùjèek obèanùm
18. schùze rady mìsta dne 8. 6.
2015 mimo jiné:
 vzala na vìdomí zprávu PÈR, obvodní oddìlení Vratimov a zprávu
Mìstské policie enov za uplynulé období
 schválila navýení poètu spojù linky è. 29 o jeden spoj po 17.00 hod., a to
na období 3 mìsícù do konce roku 2015
 schválila vnitøní smìrnici è. 1/
2015 Uzavírání nájemních smluv
 schválila umístìní staveb a zøízení
vìcných bøemen na pozemcích mìsta
 schválila smlouvu o pronájmu pozemkù v souvislosti s konáním enovského jarmarku 2015, uzavøenou mezi
mìstem enov a umìleckou agenturou
RASCALS AGENCY
 schválila zadávací dokumentaci k
nadlimitní veøejné zakázce Svoz odpadu pro mìsto enov a jmenovala výbìrovou komisi
 rozhodla o koupi a o uzavøení kupní smlouvy mezi Statutárním mìstem
Ostrava (jako prodávajícím) a mìstem
enov (jako kupujícím) na pouívané
vozidlo CAS 32 T 815
19. schùze rady mìsta dne 11. 6.
2015 mimo jiné:
 schválila zadávací dokumentaci k
veøejné zakázce Separace bioodpadù
ve mìstì enov  II. etapa
20. schùze rady mìsta dne 23. 6.
2015 mimo jiné:
 rozhodla na základì Protokolu o
posouzení a hodnocení nabídek o poøadí uchazeèù na 1. a 3. místì v rámci
veøejné zakázky  Opatøení pro zajitìní energetických úspor objektu MìPOS ve vlastnictví mìsta enov a doporuèila zastupitelstvu mìsta rozhodnout o uzavøení smlouvy o dílo na veøejnou zakázku malého rozsahu
(pokraèování na str. 3)

MìÚ informuje / ivot ve mìstì

Váení pøíznivci enovského jarmarku, podnikatelé,

i v tomto roce hodláme navázat
na úspìné minulé roèníky a uspoøádat letoní jarmark s bohatým a

zajímavým programem pro obèany
ze enova i okolí. Organizování
této akce vak pøináí zajitìní ne-

Knihovna & enovské muzeum

Dne 24. èervna 2015 probìhlo v
areálu Staré koly slavnostní  Otevírání stodoly aneb Sv. Jan Køtitel
køtí detìm úrodu. Stálé expozice
ve stodole jsou ukázkou doby ivota
naich pøedkù a pro veøejnost budou
otevøeny v dobì provozu knihovny a
nebo po domluvì telefonem èi e-mailem také v jiném èase.
Slavnostního otevøení se úèastnilo kolem sta hostù, k dobré pohodì
hrál na harmoniku pan Emil Krmáek, country skupina Cabaléro, pro
radost dìtí pøijeli také dva koníci,
na kterých bylo moné jezdit.
Zveme vechny zájemce a milovníky historie, nech se pøijdou podívat na výsledek naí práce a práce
èlenù Historicko letopiseckého aktivu.

Pan E. Krmáek by rád seznámil
irokou veøejnost se svou skladbou 
enov 2015, kterou nabízí vem organizacím k pouití a také vyzývá
dalí muzikanty, a sloí enovskou
znìlku pro rok 2016 a následující.
Více ve fotogalerii na stránkách
mìsta enov.
V letních mìsících v èervenci a
srpnu 2015 bude opìt tradiènì zavedena letní pracovní doba:
Po: 8  12 a 13  17 hod., Èt: 8 
12 a 13  17 hod. Návtìva muzejních expozic také ve stejnou dobu a
v pøípadì domluvy i v jiné dny a hodiny.
Simona Slavíková, øeditelka

(pokraèování ze str. 2)

Z èinnosti samosprávy

 udìlila pøedchozí souhlas k
uzavøení darovacích smluv pro
Mateøskou kolu enov
 schválila poskytnutí dotace
adateli ve výi 15 000, Kè na tlakovou kanalizaèní pøípojku
7. zasedání zastupitelstva
mìsta dne 23. 6. 2015 mimo jiné:
 vzalo na vìdomí zprávu o èinnosti rady mìsta, finanèního a
kontrolního výboru
 vzalo na vìdomí zprávu Policie ÈR, Mìstské policie enov a
krizového tábu
 rozhodlo o koupi nemovitých
vìcí do vlastnictví mìsta enov
(výkup pozemkù pod MK ve výi
55, Kè/m2)
 rozhodlo o uzavøení smlouvy

o dílo na veøejnou zakázku malého
rozsahu Opatøení pro zajitìní
energetických úspor objektu MìPOS ve vlastnictví mìsta enov
 rozhodlo o pøijetí dotace na
akci Opatøení pro zajitìní energetických úspor objektu MìPOS ve
vlastnictví mìsta enov, na akci
Opatøení pro zjitìní úspor objektu ve vlastnictví mìsta enov 
zdravotní støedisko a akci Separace bioodpadù ve mìstì enov 
II. etapa
 schválilo plán práce finanèního a kontrolního výboru na II. pololetí 2015
 schválilo rozpoètová opatøení
è. 27  29/2015 dle pøedloeného
návrhu
tajem.

malých finanèních prostøedkù. Obracíme se proto na vás s prosbou o
poskytnutí finanèního pøíspìvku
nejenom k úhradì odmìny pro vystupující umìlce, ale i pro nae neziskové organizace, které se podílejí na programu.
Protislubou Vám nabízíme
monost umístìní reklamy Vaí
firmy v den konání jarmarku na
tribunì, zveøejnìní loga firmy na
plakátu a reklamu vaí firmy v naem zpravodaji Obìník mìsta
enov dle vaeho návrhu.
Zvate prosím tuto monost zviditelnìní Vaí spoleènosti na veøejnosti. Budeme vdìèni za jakoukoliv èástku.
Ing. Antonín evèík
 místostarosta, tel. 733 128 291

Posun termínu
dokonèení kanalizace
enov  sever

V souèasné dobì dochází k posunutí termínu dokonèení kanalizace o 1 mìsíc, tj. do 31. 7. 2015.
Po dokonèení stavby bude v srpnu
probíhat kolaudace celého díla.
Teprve po kolaudaci bude moci
mìsto podat ádosti o územní souhlasy na soukromé pøípojky a po
vydání tìchto souhlasù stavebním
úøadem budou obèané vyzýváni telefonicky nebo pomocí SMS zpráv
k pøevzetí projektové dokumentace a územního souhlasu (povolení
stavby) pro svou kanalizaèní pøípojku.
Teprve poté bude mono provádìt napojení na kanalizaèní sí.
Protoe vekeré odpady v kanalizaci teèou pøes èerpací stanice a
tyto jetì nejsou v provozu, nelze
do kanalizace nic vypoutìt. Rovnì zde nelze vyèerpávat umpy,
které se musí pouze vyváet!
Kontakty:
Ing. Pavel Knop-Kostka, odbor
investic, telefon: 596 805 959, email: pknopkostka@mesto-senov.cz
stavbyvedoucí Ing. Miroslav
Novák  telefon: 778 544 321, email: miroslav.novak@commodum.
cz
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kolství

Na cvièiti Základní
kynologické organizace v
enovì se dne 20. 6.2015
konal závod ve výkonu
psù  IV. roèník enovský pohár  CACT. Hlavní závod byl dle mezinárodního zkuebního øádu
 IPO3 se zadáním titulu
CACT. Pøidruený závod
se konal dle národního
zkuebního øádu  ZVV1.
Zúèastnili se èlenové z
celého Moravskoslezského kraje. Rovnì èlenové
naí ZKO nás úspìnì reprezentovali. Dva nai
èlenové v kategorii ZVV1
 drustva  obsadili
krásné 2. místo.
Pan starosta Ing. Jan
Blaek celkovému vítìzi

IV. roèník enovský pohár  CACT

závodu daroval Pohár
starosty mìsta enov.
Dìkujeme panu starostovi za pohár mìsta
enov a rovnì mìstu
enov za dotaci na tento
závod.
Závod se konal souèasnì jako charitativní
akce pro postiené. Jednalo se o pøíspìvek na invalidní vozík pro 17letého Jana Melichera z Havíøova, který je postien
dìtskou mozkovou obrnou  kvadruparetickou
formou. Bez invalidního
vozíku se neobejde. Díky
sponzorùm, kteøí jsou:
Sagena s.r.o., MUDr. Vladimír Èíek a zamìstnanci Raiffeisen bank,
budeme moci jeho matce
samoivitelce
pøedat
èástku 20 000 Kè. Této
charity se zúèastnily i
dìti Základní koly enov-Podlesí, které v druinì vyrobily krásné pejsky z keramiky. Peníze
za pejsky, kteøí byli prodáni na enovském poháru, jsou rovnì pøíspìv-

I tentokrát bychom
vás rádi informovali o
naí èinnosti v prvním
pololetí letoního roku:
 Nai èlenové se zúèastnili zajímavé besedy
s p. Miroslavem Kaèorem, spisovatelem, scénáristou a reisérem.
 Zástupci
Asociace obèanských poraden
Èeské republiky nás informovali o bezpeènosti seniorù a
nástrahách
rùzných prodejcù  mejdù. Je
pøíslib, e nám
opìt nìco
zajímavého
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kem na invalidní vozík
pro Jana Melichera. Dìkujeme vem sponzorùm
i dìtem ze Z.
Pro úspìné absolvování závodu bylo nutné i
zajitìné parkování pro

Senior klub enov
pøipraví.
 Absolvovali jsme zájezd do Pevnosti Køelov
(viz foto), Lotic a ZOO
Olomouc, nìkteøí dali
pøednost prohlídce Svatého kopeèku.
 Bavili jsme se s pøáteli Klubu dùchodcù v

øidièe. Dìkujeme enovským provozovnám  MìPOS, e nám ochotnì posekali trávu na nádraí,
kde auta parkovala.
Základní kynologická
organizace enov

Bruzovicích, Luèinì a
Kaòovicích.
Ji nyní se tìíme na
spoleènou dovolenou v
prùbìhu mìsíce záøí a
plánujeme èinnost v druhém pololetí.
Emilie Daxnerová

MìÚ informuje

Evidence obyvatel

NEJMLADÍ OBÈÁNCI MÌSTA

Veronika Heczková, Jan Koláø
K narození dìátka rodièùm srdeènì blahopøejeme.

ROZLOUÈILI JSME SE
Margita Grymová, Jindøich Sládek,
Marta Jenitová, Frantiek Kuchaø,
¼udovít umský
Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou upøímnou
soustrast.

DÙLEITÉ! ádáme tímto rodièe novorozencù, aby po obdrení matrièního dokladu oznámili narození svého dìátka pøedloením rodného listu na
ohlaovnì. n Pozùstalé si pak dovolujeme poádat o vèasné oznámení úmrtí
svého rodinného pøísluníka, pokud k úmrtí nedolo v naem mìstì.
Dìkujeme  T. Klimasová / SO

Èas plyne a vzpomínky zùstávají.

Dne 19. èervence 2015
vzpomeneme první rok smutného
výroèí, kdy nás navdy opustil pan

Vítìzslav Kempný
S láskou vzpomíná
manelka, dìti, rodina a pøátelé
Jen svíci hoøící, jen krásnou kytici na hrob poloíme.
Tie se zastavíme, tichounce pomodlíme,
na Tebe zavzpomínáme.

V mìsíci èervenci 2015 oslaví významná ivotní jubilea
tito enovtí obèané

Dne 5. èervence vzpomeneme
nedoitých 90 let pana

PETR AUGUSTIN
MILAN BALIGA
J A R M I L A B AY E R O VÁ
M I R O S L AV B E D N Á R E K
J A R O S L AV B E R N AT Í K
P AV E L B R D A
BEDØICH BYSTROÒ
S TA N I S L AV C Í S A Ø
LIBOR DALIHOD
OLDØICH DANÌK
P AV E L D Ì D I C
BOHUMÍR EDELSBERGER
FRANTIEK FAJKUS
H E L E N A G R O F È Í K O VÁ
J O Z E F H ATA L A
A N N A H AV L Á S K O VÁ
S TA N I S L AV H R U  K A
A N N A J A R O  O VÁ
J A R O M Í R J AV Ù R E K
H I L D A J U R Á  K O VÁ
M A R T A K A È O R O VÁ
M A R I E K N Y B L O VÁ
J A N A K O L Á Ø O VÁ
O L G A K O  U  N Í K O VÁ
J I Ø I N A K R I  T O F O VÁ
EVEN LYÈKA
J A R O S L AV M O J
R A D O VA N P Ø E È E K
P AV E L R A J D U S
A N N A Ø E H O VÁ
OLDØICH SAKMAR
B Ø E T I S L AV S L Í VA
JOSEF STIBOR
JAN STRMEÒ
M A R I E  P I N K O VÁ
J A R M I L A T O M I S O VÁ
J A R M I L A T VA R D K O VÁ
JAN VERLÍK

Jana Karkoky

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

S láskou stále vzpomíná
manelka Marie s rodinou
Èas plyne a bolest v srdci zùstává.

Dne 28. èervence 2015 vzpomeneme 9. výroèí
tragického úmrtí naeho milovaného syna,
bratra, vnuka, strejdy, pøítele a kamaráda

Romana Mynáøe
ze enova

S láskou vzpomíná celá rodina

Dne 10. bøezna 2015 jsme vzpomnìli
nedoitých 80 let pana

Zdeòka Vítka
ze enova
Kdo jste ho znali, vzpomeòte s námi.
Za rodinu dcera Naïa

Dìkujeme pøíbuzným, sousedùm, pøátelùm
a vem, kteøí se pøili rozlouèit s panem

Frantikem Kuchaøem
Dìkujeme za projevy soustrasti
a kvìtinové dary.
manelka Marie a dcery s rodinami
Dìkujeme pøíbuzným, sousedùm, pøátelùm
a vem, kteøí se pøili rozlouèit s panem

Bedøichem Kuchaøem
Dìkujeme za projevy soustrasti a kvìtinové dary.
za pozùstalou rodinu
Kvìtka, Karla a Petr s rodinami
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Strategie rozvoje mìsta do roku 2020

Váení spoluobèané,
v souèasné dobì zpracováváme dokument Strategie rozvoje mìsta enov do roku 2020. Zpracování
tohoto dokumentu je nezbytné k aktualizaci potøeb
obèanù a stanovení priorit rozvoje mìsta. Pokud
chceme i v budoucnu získávat dotace z rùzných programù, musí být podané ádosti v souladu s uvedeným dokumentem.
Budeme rádi, pokud strategie nebude vycházet jen
z práce odborníkù, zastupitelù èi èlenù komisí, ale
také z názorù a námìtù obèanù.
Vyplnìním dotazníku mùete ovlivnit vývoj naeho mìsta. Dotazník je urèen pro obèany enova starí
12 let.

Pro vyplnìní mùete pouít dotazník ze str. 7 a
10 tohoto Obìníku, nebo si ho mùete stáhnout ze
stránek mìsta.
Vyplnìné dotazníky mùete odevzdat do 10. srpna
2015 na MìÚ enov pøípadnì elektronicky poslat na
adresu: dotaznik@mesto-senov.cz
Pokud uvedete v poznámkách dotazníku své iniciály, mùete získat jednu z 5 hodnotných cen.
Vìøím, e vám není jedno, do kterých oblastí bude
mìsto v blízké budoucnosti investovat, a jak se bude
rozvíjet.
Dìkuji vám za vá èas, který budete vìnovat vyplnìní a odevzdání dotazníkù.
Ing. Jan Blaek, starosta

Úspìné ádosti o dotace

V prùbìhu bøezna a dubna podalo mìsto dalí tøi
ádosti o dotace v oblasti ivotního prostøedí. Dvì
ádosti se týkaly zateplení budov, konkrétnì budovy
zdravotního støediska a budovy mìstského podniku
slueb, kdy tyto budovy jsou z hlediska energetické
nároènosti hodnoceny jako velmi nehospodárné. Tøetí
ádost o dotaci se týkala poøízení dalích 500 kompostérù pro domácnosti, za úèelem sníení mnoství
biologicky rozloitelného odpadu ve smìsném odpadu. V polovinì èervna jsme obdreli rozhodnutí, e na
vechny nae ádosti nám byla pøiznána dotace. K

tìmto akcím ji probìhla výbìrová øízení a akce budou realizovány jetì v letoním roce.
V kvìtnu mìly být zahájeny práce spojené se zateplením budovy mìstského úøadu. Jak u se stává
zvykem, vítìzná firma smlouvu nepodepsala. Firma,
která se umístila druhá v poøadí, zahájí práce v èervenci.
V èervnu byl dokonèen projekt zahrady a høitì
pøi M v pøírodním stylu, kdy v M Lapaèka bylo
osazeno 19 a v M Lipová 20 nových herních prvkù.
Ing. Jan Blaek, starosta

Hospodaøení s komunálním odpadem
Samostatnì pøistavované kontejnery (VOK)
ÈERVENEC: n e p ø i s t a v u j í se
SRPEN: 5. a 6.  Tìínská (u elezáøství), Pod Èechem, Nová,
krbeòská x Okruní, Vráclavská x Na Farském
ZÁØÍ: 10. a 11.  køi. K Hájence x Dlouhá, U kolky, Václavovická (u b.j.), Na imce, krbeòská (b.j.)

Veøejná výzva

Tajemnice Mìstského úøadu enov vyhlauje veøejnou výzvu na obsazení pracovního místa v rámci Mìstského úøadu enov: úsek projektù a strategického rozvoje  neúøedník:
 10. platová tøída dle naøízení vlády è. 564/2006 Sb.
 pracovní pomìr na dobu urèitou 3 roky s moností
dalího prodlouení
 poadované vzdìlání: vysokokolské v magisterském studijním programu, výhodou vysokokolské vzdìlání v magisterském studijním programu v oboru Regionální rozvoj, Eurospráva nebo se stavebním zamìøením
 minimálnì 2letá praxe v oboru, kde hlavním pøedmìtem èinnosti byla pøíprava, realizace a kontrola projektù s vyuitím strukturálních fondù EU a fondù a dotací
ministerstev ÈR.
Blií informace na úøední desce mìstského úøadu a
www.mesto-senov.cz
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Sbìrné místo komunálních odpadù
ul. Na Sedlácích
Otevírací doba: Èerven  Øíjen: Po, Stø, Pá 14.00 a 17.45
hod.; So 9.00 a 12.00 hod.
Odbìr a uloení odpadù komunálních
 objemné z domácností
 elektro, baterie, monoèlánky (nekompletní elektrospotøebièe)
 EEZ (kompletní spotøebièe, elektrotechnika a elektronika
bez rozdílu velikosti)
 vyøazených kompaktních úsporných svítidel, záøivek, výbojek
 nebezpeèných sloek komunálních odpadù od obèanù (chemikálie, vyøazené léky, obaly zneèitìné od barev atd.)
 separovaných odpadù (sklo, papír, plasty)
 bio/tráva, listí, mìkké èástí rostlin
 odìvù, obuvi a textilu.
V y l o u è e n y jsou vechny odpady vzniklé ze stavební
èinnosti, pneumatiky.
T e k u t é odpady: uloit v  d y v u z a v ø e n ý c h
obalech, jedlé oleje pokud mono v plastových láhvích. U olejù a
tukù z kuchyní  není nutné odstranit z pøepálených tukù rozptýlené zbytky.
Separovaný odpad  plast: pøed vhozením, prosím, zmenete
objem selápnutím.
Výe uvedené sluby pro komunální odpady jsou urèeny
p o u z e poplatníkùm místního poplatku za provoz systému
nakládání s komunálním odpadem. Ostatní fyzické osoby, právnické osoby a koneèní prodejci EEZ se sídlem v enovì i mimo enov
mají monost uloit EEZ ve sbìrném místì, bez omezení poètu
kusù. Sluba sbìrného místa u stanovených druhù je b e z p l a t n á.
Stuchlíková, P
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Skauti a skautky enov informují
Agenti zasadili svùj strom
První smeèka vlèat Agenti ukonèila skautský rok
netradièní výpravou. Nejprve si s nimi ale pohrávalo
poèasí a vedoucí se radili, zda vùbec do pøírody vyrazit. Chlapci mezitím hráli deskové hry v klubovnì. V
podveèer se vak poèasí umoudøilo. Naloili tedy stany a dalí potøebné vìci na dvoukolový vozík a vyrazili do pøírody na jedno hezké místo u øeky Luèiny.
Rychle postavili stany, rozdìlali oheò, opekli buøty a
veèerku u zpívali za detì. Ráno je teplé slunce vytáhlo ze spacákù pomìrnì brzy. Vlèata èekal hlavní
bod programu výpravy  zasadit strom ginkgo biloba.
Èestného úkolu zasadit zatím jetì malý stromek se
zhostil Lipo, který den pøedtím oslavil své desáté narozeniny. Agenti si slíbili, e budou chodit strom kontrolovat, jak roste. Tak jsme zvìdaví, zda své slovo
dodrí a zda ginkgo vyroste v mohutný strom.
Za Agenty Karla Tomisová
Elmano sestrojí stroj èasu
Celoroèní etapová hra, kdy si svìtluky a skautky
pøipomínaly dùleité mezníky èeské historie, vyvrcholila na ukonèovací výpravì, která se tentokrát výjimeènì konala v nedìli, a to 21. èervna. V prùbìhu
celého roku dívky ve hrách sbíraly souèástky stroje
èasu. Na ukonèovací výpravì holky objevily poslední
èásti stroje. Nyní ji tedy nic nebrání tomu, aby stroj
sestavily. Pokusí se o to na stanovém táboøe u Spálova, kam pojedou v druhé polovinì èervence. A pokud
se to povede, pøesunou se do budoucnosti, kde budou
zaívat táborová dobrodruství.
Za Elmano Marie Tomisová  Májinka

enovský volejbal  Kadetky

Volejbal v enovì má dlouholetou tradici. Oblastních soutìí se úèastnila drustva muù, en i smíená drustva. Nejvýraznìjího úspìchu letos dosáhlo
drustvo kadetek, tedy dívek, které mají 15 a 18 let.
Po loòském vítìzství v okresním kole postoupily do
krajského volejbalového pøeboru.
V konkurenci 11 týmù dokázaly vybojovat krásné
druhé místo. Výsledek je o to cennìjí, e na dalích
místech zùstaly tradiènì úspìné týmy jako Ostrava

B, Ronov, Orlová a Kopøivnice. Tento výborný tým a
partu tvoøily Michaela Zákolná, Markéta Sulková,
Kateøina pánková, Tereza Joková, Dominika Uherková, Markéta Zamazalová, Markéta Boturová, Lucie
Michálková, Daniela Vodová a Natálie ostáková.
Dìvèata v letoní sezónì také sbírala zkuenosti v
mìstském pøeboru en, kde pomáhala doplnit jejich
tým. Dívky pravidelnì trénovali, pøipravovali a doprovázeli na zápasy trenéøi Ale Zákolný, David Valový a Dominik Voda.
Jako kadý rok se tým zúèastnil nìkolika turnajù.
Letos poprvé trenéøi zorganizovali aktivní zakonèení
sezóny pro smíené týmy rodièù a hráèek v beach
volejbale. Pøes poèáteèní ostych se nakonec turnaje
zúèastnilo 9 týmù a vzhledem k tomu, e se nikdo
nezranil a vichni se dobøe bavili, splnila akce nae
oèekávání a urèitì se ji pokusíme v pøítím roce zopakovat.
Na závìr bych chtìl podìkovat tìm, kteøí nám
pomohli nejen s organizací závìreèného turnaje, ale
také vem rodièùm, sponzorùm a pøíznivcùm, kteøí
nás celý rok podporovali.
Za trenérský tým Ale Zákolný
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Úspìch èlena MK AVZO enov
na Mistrovství ÈR mládee!

Ve dnech 20.  21. èervna probìhlo v Krupce Mistrovství ÈR mládee v raketovém modeláøství.
MK AVZO enov reprezentoval Tobiá Petrùj. Dosáhl pìkného úspìchu, kdy v kategorii S-6-A streamer obsadil 3. místo.
Za MK AVZO enov Mgr. Z. Bastl

Pronájem sportovi
v areálu SK enov
UL. LIPOVÁ
Tak jako v minulých sezónách, opìt byl zahájen pravidelný
provoz sportovního areálu SK enov na ul. Lipová. Srdeènì tak zveme vechny k návtìvì tohoto areálu. Jedná se
o pronájem tenisových kurtù, volejbalového nebo nohejbalového høitì, høitì pro pláový volejbal a fotbal.
V pøípadì zájmu kontaktujte správce areálu SK enov
v pracovních dnech pondìlí a pátek v èase od 8.00 do
15.00 hod. na telefonním èísle: 737 363 537
Datum a èas rezervace, prosíme, proveïte minimálnì
3 dny pøed plánovanou návtìvou.
Jednotlivé vstupy
Fotbalové høitì (pronájem moný se souhlasem správce
SK  vdy s ohledem na stav trávníku)
1500 Kè/hod.
Høitì pro volejbal / nohejbal
100 Kè/hod.
Høitì pro beach volejbal
150 Kè/hod.
Pouití kabiny a sprchy ke kurtu
nebo høiti
50 Kè/høitì
Veèerní osvìtlení
50 Kè/ hod.
Altán
300 Kè/akce
Dlouhodobé pronájmy v pravidelném termínu v sezónì
duben  øíjen je vhodné øeit permanentkou (10 vstupù,
cena permanentky vdy vèetnì kabiny a sprchy, sítì,
míèe).
Permanentka volejbal  nohejbal
750 Kè
Permanentka tenis  pláový volejbal
1000 Kè
MH/Mrl

Úplná uzavírka státní silnice
II/473 Frýdecká

Výstava zahrádkáøù 2015

Váení spoluobèané enova, výbor ZO ÈZS pøipravuje na dny 29.  30. 8. 2015 u pøíleitosti enovského
jarmarku zahrádkáøskou výstavu kvìtin, zeleniny, ovoce a vèelaøství. Na této výstavì chceme ukázat bohatý
sortiment balkónových kvìtin, fuchsií, okrasných rostlin, citrusù, zeleniny, ovoce a veho, co se u nás daøí
vypìstovat.
Obracíme se na vás s prosbou o zapùjèení svých
výpìstkù kvìtin, stromkù, kuriozit apod. na tuto výstavu, aby tak byla co nejbohatí a prezentovala enov
jako rozkvetlé mìsto.
Vìøíme, e návtìvníkùm enovského jarmarku se
budou vystavené exponáty líbit a tìíme se na vae
výpìstky. V pøípadì, e své výpìstky zapùjèíte, volejte
na tel. 739 930 376, dohodneme zapùjèení, odvoz a vrácení exponátù.
Za výbor ZO ÈZS  Jan Lampart
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Z dùvodu rekonstrukce mostu ev. è. 473-008 pøes Dolní
Datyòku v enovì je stanovena úplná uzavírka silnièního
provozu.
Pìí trasa vede pøes most po provizorní lávce, kde jsou
ponechány 2 stávající nosníky zabezpeèené zábradlím proti
pádu.
Termín uzavírky: od 1. 6. 2015 do 28. 9. 2015. Uzavøený úsek: stát. sil. II/473 Frýdecká v úseku mezi ul. krbeòskou a ul. Volensko. Objízdná trasa: po ul. Volenské, Václavovické a enovské od Frýdku-Místku a od centra enova
obrácenì.
Objízdné trasy v grafické podobì vèetnì termínu realizace jsou zveøejnìny na internetové adrese http://
www.mesto-senov.cz/rubrika/aktuality Jedná se o akci
Krajského úøadu Moravskoslezského kraje, kdy akci øídí
Správa silnic Moravskoslezského kraje, p.o., Støedisko Ostrava.
Vekeré dotazy, pøipomínky apod. smìøujte buïto
pøímo na provádìcí firmu Staviastav, s.r.o., Vaòkova 454/
12, Ostrava-Stará Bìlá, tel.: 608 660 406 (stavbyvedoucí M.
Malchar) nebo na Správu silnic Moravskoslezského kraje,
p.o., Ing. Ladislav Olar, správní mostmistr, tel.: 595 135
936, 731 403 271, e-mail: ladislav.olsar@ssmsk.cz

ivot ve mìstì

Výtvarná reprezentace naí koly a mìsta

áci naí koly se zúèastnili
1. roèníku regionální výtvarné
soutìe ivot kolem nás na
téma Historická památka Regionu Slezská brána poøádané
Z Sedlitì. Zúèastnilo se jí 15
kol, celkový poèet výtvarných
prací byl 257.
estièlenná porota vyhodnotila na stupnì vítìzù celkem 17
prací a navíc byla udìlena ocenìní poroty deseti autorùm,
kteøí se umístili tìsnì za me-

dailovými místy.
A s radostí mohu konstatovat, e ákynì naí koly byly
velmi úspìné.
I. kategorie 1.  3. r. Z:
Ocenìní poroty Zuzana Jurèová, Klára Szokalová, Albìta
Swiderová.
IV. kategorie 7.  9. r. Z: 1.
místo Lucie Zemanová, 3. místo
Kateøina Galuková.
Blahopøejeme a dìkujeme za
reprezentaci. Táòa evèíková

1. místo (L. Zemanová)

Setkání s nejlepími áky koly

Je konec kolního roku a áci
dostávají vysvìdèení o své celoroèní práci ve kole. Nìkteøí áci se
vak jen s jednièkou nespokojí a
pracují mnohem více ne ostatní.
A u je to v rùzných projektech
èi soutìích, nebo reprezentují
kolu na sportovních soutìích a
turnajích. Nae kola tìmto nadaným ákùm poskytuje mnoho moností pro jejich rozvoj a mnohými
zpùsoby je podporuje.
Letos se vedení koly rozhodlo
osobnì ocenit tyto áky na ákovské slavnosti, která probìhla 24.
6. 2015 v prostorách koly. áci
prezentovali své úspìchy ostatním
spoluákùm, vedení koly, kolské
radì a zástupcùm mìsta enov.
Výborných výsledkù dosahovali letos áci v opravdu rùzných odvìtvích.

Byly to pøírodní vìdy, literatura, zdravá výiva, finanèní gramotnost, sport i výtvarná výchova,
kde úspìnì reprezentovali kolu
v krajských i celostátních kolech.
Závìrem nutno podìkovat ákùm za mimoøádné úsilí pøi pøípravì na soutìe na úkor jejich
volného èasu i uèitelùm, kteøí je
k tìmto úspìchùm dovedli.

3. místo (K. Galuková)

Lucie Zemanová (1. místo) vpravo, Kateøina Galuková (3. místo) vlevo

Exkurze se zahrádkáøi

Èeský zahrádkáøský svaz v enovì uspoøádal 5. 6. 2015 pro áky základní
koly exkurzi, která byla odmìnou pro ty áky, kteøí se nad rámec svých kolních povinností aktivnì zapojují do rùzných vzdìlávacích akcí a dosahují v nich
výborných výsledkù.
Místem exkurze bylo krásné podhùøí Nízkého Jeseníku a program byl velmi
pestrý. Naím prvním cílem bylo rozkvetlé arboretum Paseka, kde jsme si prohlédli rùzné druhy rostlin. Nìkteré sazenice rostlin si mohly dìti i zakoupit.
Dalí zastávkou byl pouze nìkolik kilometrù vzdálený hrad Sovinec, který leí
uprostøed hlubokých lesù. Poslední zastávkou na naí cestì byla Pradìdova
galerie u Halouzkù, kde jsme si prohlédli mimo jiné i nejvìtí vyøezávanou
sochu vládce Jeseníkù Dìda Pradìda v ÈR a betlém, který obsahuje pøes 250
figur. Pak u nás èekala jen cesta domù.
Za pìkný záitek
dìkujeme enovským
zahrádkáøùm, kteøí
sponzorovali
tento
zájezd a podporují
zájem o pøírodu na
naí kole!
Mgr. Jana
Dostálová
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Rozlouèení se kolním rokem v mateøských kolách
Závìr roku patøil jako ji tradiènì pasování pøedkolákù. Na M
Lapaèka jsme slavili se SVÈ Ostrava, kteøí mìli pro dìti a rodièe nachystané vìdomostní soutìe.
Na M Lipová zase probìhlo pasování v námoønickém stylu s mykou Klárkou a veverkou Terkou.
Pøejeme vem èerstvì pasovaným
dìtem a jejich rodièùm bezproblémový start do koly.
Dalí akcí pak bylo slavnostní
otevøení zahrady na obou mateøských kolách s doprovodným pro-

M Lapaèka  zahrada

také vem rodièùm z obou M, kteøí
se podíleli na organizaci a obèerstvení.
Jmenovitì panu Janczarovi, který sponzoroval stánek s obèerstvením a panu Ulíkovi za celodenní pomoc v tomto stánku.
No a velký dík patøí také naim
hasièùm za první pomoc v období
sucha a panu Jasanskému a jeho
týmu za pomoc s úklidem zahrady a
celoroèní spolupráci. Pøeji vem
krásné a klidné léto.
M. Michálková
M Lapaèka  pasování

gramem. Na obou zahradách vyrostlo díky získané dotaci z Fondu ivotního prostøedí 20 nových prvkù z
akátového døeva  celkem tedy 40
nových houpaèek, prolézaèek, lavièek a jiných hracích prvkù pro dìti.
Ráda bych touto cestou podìkovala mìstu a panu starostovi za spolupráci s tímto projektem. Dìkuji

M Lipová  zahrada
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M Lipová  pasování

Inzerce
INZERCE
Prodám pozemek s chatkou bez ev. èísla v enovì.
Voda a elektøina k dispozici. Tel.: 606 777 889.
Hledám schopného truhláøe pro výrobu nábytku.
Mobil 603 741 246.
Koupím dùm, parcelu, chatu. Prosím nabídnìte.
Tel./SMS 608 370 379.

TAXI  ENOV
602 520 000

PENZIÓN U KRTEÈKA
739 067 788

Novì otevøený

obchod
Zdravé výivy
u Miluky
OD 1. patro  Radnièní námìstí 30

Po a Pá
So

8.00  17.00
8.00  11.00
Srdeènì Vás zveme.

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.

BARVY LAKY TOM
poboèka enov

Novì otevøená prodejna barev a lakù vèetnì pøísluenství v ENOVÌ
u kruhového objezdu vedle potravin Hruka.

Tento mìsíc akce:
PRIMALEX PLUS 15+3 kg
cena 439 Kè!!!
HET KLASIK 15+3 kg
cena 529 Kè!!!
JUPOL CLASSIC 15 l (25 kg) cena 549 Kè!!!
AKCE HET KLASIK COLOR  2+1 zdarma prodlouena!

(Kupte dva ks probarvené malíøské interiérové barvy HET KLASIK
COLOR a dostanete 1 ks bílé barvy HET KLASIK k nákupu
ZADARMO! Platí pro varianty 1,5 kg, 4 kg a 7+1 kg.)
Platí do vyprodání zásob!

MÁME NEJNIÍ CENY NA TRHU!
V prodeji rovnì za skvìlé ceny syntetické i vodou øeditelné barvy
na kov, døevo, vèetnì lazur znaèek COLORLAK, ETERNAL,
SOKRATES a dalích.
KONTAKT: Barvy Laky Tom, poboèka enov, IÈ 02680912,
DIÈ: CZ8262044967, se sídlem ul. U Alejského dvora 619, enov,
tel.: 736 671 846, e-mail: barvy.senov@seznam.cz

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

Výuka nového studijního zamìøení Multimediální tvorba, která
byla zahájena v záøí 2013, se zdárnì rozvíjí. Výsledky celoroèní práce
27 ákù byly slavnostnì prezentovány 21. kvìtna 2015 v sále restaurace Horakùvka. Ohlasy veøej[1]

nosti byly velmi pozitivní.
Multimediální tvorba propojuje
tradièní výtvarné techniky s digitálními technologiemi. áci by si
mìli v prùbìhu studia osvojit základy kresby, malby a grafiky. V
prvních dvou roènících je kladen
dùraz pøedevím na výuku fotografování. V následujících letech
se budou áci vìnovat také základùm poèítaèové grafiky, pravidlùm
grafického designu, animacím a
zpracování videa. Souèástí výuky
je i seznámení s dìjinami výtvarné
kultury od pravìku a po souèasnost.
Díky tìdrému pøíspìvku z rozpoètu mìsta, byla zakoupena v závìru minulého roku kvalitní keramická pec, kterou jsme øadu let
velmi postrádali. áci tak opìt mohou získávat zkuenosti v oblasti
prostorové tvorby a hrátky s keramickou hlínou si opravdu uívají.
Celkový obsah výuky je tedy dosti
pestrý. áci získají øadu zkueností, které pro nì budou pøínosem v
dalím ivotì.
Paní Eva Malicherová, která
tento obor vyuèuje, se snaí rozvíjet kreativitu svých svìøencù a
vést je k tvùrèí samostatnosti. Usiluje o to, aby v dìtech probudila
hrdost na vlastní práci a nauèila je
realizovat jejich autentické nápa[3]

[2]
[4]

[5]

[6]

dy. Zájemci o studium tohoto oboru
si mohou prezentaci volnì stáhnout na webu koly na této adrese:
http://zus-senov.cz
Získají tak velmi podrobný pøehled o celkové náplni studia.
Vlasta Urbáková,
øeditelka koly

let

[1] Jan Vanìk  Srdce  10 let
[2] Lenka Jeová  Jaro  10

[3] Ferdinand Buchta  Malování prsty  10 let
[4] Marie Balonová  Pole tulipánù  13 let
[5] Zuzana Poláková  Hrad v
mlze  10 let
[6] Tereza Haladová  Vílí svìt
 7 let
[7] Michal Pleva  Auto na sluneèní pohon  8 let
[7]
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