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O LIDECH V BESKYDECH

Léto je èasem dovolených a dìtských prázdnin, které jsou pro
dnení generaci dìtí spojeny s odpoèinkem, návtìvou exotických
krajin nebo dobrodrustvím na letních dìtských táborech. Ovem ne
vdy tak tomu bylo. Jak trávily
své dìtství dìti na poèátku minulého století? To je téma dneního
povídání, které si jednak vypùjèíme z knihy pana Anderleho  O
lidech v Beskydech, ale také z Památníku enovských uèitelù z roku
1930.
Paní Malá popisuje ve svých
vzpomínkách dobu svého dìtství,
které proila na pøelomu 19. a 20.
století v místech mezi obcí Pstruí
a Frýdlantem nad Ostravicí.
 Moji rodièe byli chudobní, otec
pracoval ve Frýdlantských elezárnách jako zámeèník a maminka
obdìlávala pole, a tak se oba pøièiòovali, aby uivili pozdìji celkem
pìt dìtí. Kdy moje maminka pøe-

vzala chalupu po svých rodièích,
byla v ní jen jedna jizba, ve které
byla velká pec s plotnou na vaøení,
proti ní byla komora a vedle chlév.
Kdy nás pøibývalo, tak rodièe pøistavìli kuchyò a z komùrky udìlali svìtnièku, chlév posunuli trochu
dál,
Jak jsme odrùstali, tak
kadý musel dle svých sil pomáhat. Ne darmo øíkala maminka:
nìvim, jak to je, e sobì eny ztìuju, e mají moc dìti, dy mi jich
do roboty furt chybí. Ale jak u
mohl aspoò prut unést, tak u musel pást husy, do lesa s koíèkem
na iky a drobné kolky do podpalku sbírat. Já jsem musela nìkdy zastat maminku, kdy byla
nucena odejít z domu èi pomoc nìkomu na poli, anebo kdy chodila
do Ondøejníka na døevo.
Do
koly jsem chodila do Frýdlantu
do klátera, kde vyuèovaly øádové
sestry. Obecná dívèí kola tam
mìla jen tøi tøídy. V zimì, kdy
bylo mnoho snìhu a závìj, nechávala nás maminka doma, protoe
jsme nemìli teplého odìvu a dobrých botù a v létì nás zas potøebovala, abych ji pomohla pøi práci.
Kdy mi v kláteøe nabídli,
abych chodila do koly dál, øekla
jsem to mamince. Maminka mì vyposlouchala a pak øekla: A kdo
bude dìlat na poli? To já mám
sama na tìch hrudách døít? A
bylo rozhodnuto. ... Doma jsme
jedli jenom krupièáky, bylo to ale
dobré a zdravé. Kdy maminka
pøinesla rohlík, tak ho rozdìlila
na pìt dílù, kadému kousek.
Mé dìtství bylo ale opravdu radostné, maminka mìla veselou povahu a mìla ráda zpìv a hudbu.
A tak v naí chaloupce pod On-

døejníkem bylo tìstí, láska a
zpìv.
Zajímavý pohled na ivot dìtí
na poèátku 20. století popisují také
enovtí uèitelé.  Dìti do estého
roku jsou odkázány na sebe. Otec
odejde do práce, matka vede domácnost a je nucena také obdìlávat své políèko, starí sourozenci
odejdou do koly, jen ti nejmení
zùstanou doma. Na kuchyni baví
se rùzným kuchyòským nádobím,
ponìvad hraèek nemají nebo jen
poskrovnu.
Nejen dìti starí,
ale i ti nejmení ji pomáhají rodièùm v domácnosti. krabají brambory, uklízejí po jídle, donáejí døíví a uhlí, té zametají.
ivot
naich dìtí je jednotvárný. Na
jaøe, v létì a na podzim musí nae
dìti pomáhati pøi polních i domácích pracích. Volných chvil mají
velice málo. Ponejvíce u nás dìti
pasou krávy. Jen zima pøináí dìtem mnoho volného èasu. Ve dne
dìti hodnì sáòkují a bruslí na
místních rybnících. Za zimních
dlouhých veèerù dìti s dospìlými
derou peøí, loupají fazole, ètou
anebo poslouchají vyprávìní dospìlých. 
A závìrem jetì pár pùvabných,
zapomenutých dìtských øíkadel:
Otèe ná, tata na, kozali mi kury
kras, jo nìkrod, tata krod, mama
pikla a jo jod.
Antuòu, baba
ìdi na kuòu, baba spadla s kuòa,
zabila Antuòa. Antuòovi zvunili,
starum babe gunili. ... U naigo
vagra, zabili trnadla, dali divkum po jelitku, eèe chaly sadla.
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pøeje Simona Slavíková.

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.  Na podezøelou
dvojici muù nabízejících
provedení rùzných prací
upozornili obèané hlídku
mìstské policie. Po zjitìní
skuteèností a provedené
kontrole si jednoho z pracantù, po kterém mìlo být
vyhláeno mezinárodní pátrání, odvezla policie.
2. 6.  Neznámý støelec
pálil ocelovými kulièkami
do vozidel v èásti Podlesí.
Jedno auto se mu podaøilo
pokodit. Pøípadem se zabývá Policie ÈR.
13. 6.  Podivným chováním na sebe poutal pozornost mladý mu, který se
zdroval v prodejnì nákupního støediska. Na pøivolané stráníky se mu vak èekat nechtìlo, co dával najevo stupòující se nervozitou.
Následnou kontrolou bylo
zjitìno, e je ji delí dobu
v hledáèku policie.
16. 6.  Z obavy pøed
agresivním muem pøivolala obsluha restaurace v èásti Podlesí stráníky ke své
ochranì. Agresor mìl údajnì vyhroovat znièením majetku a ublíením na zdraví.
Následnì byl mu pøedán
Policii ÈR.
21. 6.  Párty v autobusové zastávce poøádal mu,
který na pivo a cigárko zval
i zasahující stráníky. Ani
po domluvì nechtìl svého
jednání zanechat, proto nezbylo policistùm nic jiného,
ne vystavit mui úètenku
a z místa ho vykázat.
22. 6.  Do dávno prodaného domu se pokouela dostat ena v domnìní, e tam
stále ije. Ani po dlouhém
vysvìtlování nechápala proè

nemùe jít domù a bylo ji
záhadou, kde tedy bydlí.
Nakonec vylo najevo, e za
celou story je zdravotní stav
eny. Pro nemocnou si pøijela RZS.
Mìstská policie má
zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí
pro kadého obyvatele mìsta a na tom, aby ádný pa-

chatel pøestupku nebo trestného èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký
dotaz, postøeh, kritiku, stínost atd., mùete ji zaslat
písemnì na adresu: Mìstská policie enov, Radnièní
nám. 300, 739 34 enov
nebo na e-mail:
mpolicie@mesto-senov.cz
Ing. R. Kulhánek, vel. MìP

Z èinnosti samosprávy

38. schùze rady mìsta dne 30. 5. 2016 mimo
jiné:
 schválila uzavøení darovací smlouvy mezi dárcem firmou ArcelorMittal
Ostrava a.s. a mìstem enov, jejím
pøedmìtem je finanèní dar ve výi 130
tisíc Kè
 schválila uzavøení smlouvy o poskytnutí odborných slueb firmou Mott
MacDonald CZ, spol. s r.o., stavba Kanalizace enov sever  rozíøení kanalizaèní sítì, zvýení èástky podpory

39. schùze rady mìsta dne 8. 6. 2016 mimo
jiné:
 vzala na vìdomí zápisy komisí
rady
 vzala na vìdomí výsledky veøejnoprávních kontrol pøíspìvkových organizací a schválila navrená opatøení
 schválila rozpoètová opatøení è. 24
 26, 28  31/2016 dle pøedloeného návrhu
 schválila nákup nového sluebního
vozidla MìP enov dle výbìru vèetnì
majákù
 schválila smlouvu o nájmu prostoru v budovì è.p. 1281 (Zdravotní støedisko) mezi mìstem enov a NEURO
FOCUS s.r.o. Ostrava, s úèinností od 1.
9. 2016
 schválila umístìní staveb a zøízení
vìcných bøemen na pozemcích mìsta
 schválila Provozní øád sbìrného
místa odpadù na ul. Na Sedlácích s
platností od 1. 7. 2016
 rozhodla na základì Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na veøejnou zakázku podlimitní M enov 
zajitìní úspory energií, M Lipová o
poøadí uchazeèù na 1. a 3. místì:
1. BDSTAV MORAVA, s.r.o., Bruzovice
2. BYSTROÒ Group a.s., Ostrava
3. PRÙMSTAV a.s., Praha
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Dovolená vs.
bezpeèí
domova
 Informaèní èlánek
Policie Èeské
republiky na www
.mesto-senov.cz

13. zasedání zastupitelstva mìsta dne 21. 6.
2016 mimo jiné:
 vzalo na vìdomí zprávu o èinnosti
finanèního výboru a kontrolního výboru
za I. pololetí 2016, zprávu JSDH, zprávu Policie ÈR, zprávu MìP enov, zprávu Krizového tábu mìsta enov, zprávu komise bezpeènosti
 vzalo na vìdomí Závìreèný úèet za
rok 2015 Regionu Slezská brána a
zprávu o výsledcích kontroly hospodaøení svazku obcí Region Slezská brána
 schválilo plán práce finanèního a
kontrolního výboru na II. pololetí 2016
 schválilo úèetní závìrku mìsta enov sestavenou k rozvahovému dni 31.
12. 2015
 schválilo Závìreèný úèet mìsta
enov za rok 2015
 schválilo rozpoètová opatøení è. 27,
32  35/2016
 schválilo zámìr organizace MìPOS poøídit traktorový nosiè vè. pøísluenství  tj. komunální nákladní vozidlo typového oznaèení kategorií T5
vèetnì vybraných komponentù (nástaveb) pro tuto organizaci v roce 2016
 rozhodlo o poskytnutí dotace Øímskokatolické farnosti v enovì ve výi
45 000 Kè na opravu kostela Prozøetelnosti Boí
 rozhodlo o uzavøení smlouvy o dílo
na veøejnou zakázku M enov  zajitìní úspory energií, M Lipová mezi
mìstem enov a spoleèností BDSTAV
MORAVA, s.r.o.
40. schùze rady mìsta dne 22. 6. 2016 mimo
jiné:
 rozhodla na základì Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek na veøejnou zakázku malého rozsahu na sluby
Interiérové vybavení Z enov o poøadí uchazeèù na 1. a 3. místì:
1. Mgr. Bøetislav Baar, Ostrava
2. Hilbert Interiéry s.r.o., Praha
3. Èeský nábytek a.s., Praha
tajem.

ivot ve mìstì / MìÚ informuje

Setkání nejlepích ákù s pøedstaviteli mìsta

V úterý 14. 6. 2016 probìhla v tìlocviènì naí koly malá slavnost. Seli se zde nejlepí áci koly, kteøí
uspìli v soutìích okresního, krajského i celostátního
mìøítka.
Zástupci ákù zajímavì vyprávìli o jednotlivých
soutìích, prezentovali aktivity digitálních projekcí a
pøestavili svá sportovní drustva. S obdivem jsme
vichni poslouchali zpìv Sáry Nìmcové z 9.C, která

zazpívala anglicky píseò When I was your man, s
ní zvítìzila v soutìi Anglický slavík, a sklidila obrovský potlesk ve stoje.
Akce se úèastnili zástupci mìsta  starosta Jan
Blaek a místostarosta Antonín evèík, SRPD zastupovala paní Marcela Valíèková, kolu paní øeditelka Nadìda Pavlisková a uèitelé p. uè. Valová a Vaculík.
Dìti obdrely èestná uznání za výbornou reprezentaci koly a sladkou odmìnu.
Závìrem nutno dodat, e jsme nesmírnì rádi, e
na naí kole je tolik ikovných, chytrých a úspìných ákù a také skvìlých sportovcù.
Mgr. Milue Valová

Úspìch v matematické soutìi
na Z enov-Podlesí

Kadoroènì se áci od 2. do 5. tøíd Z enov úèastní v rámci výuky celostátní soutìe Matematický
klokan. Na vyøeení úloh zamìøených pøevánì na
logické mylení mají 60
minut.
V letoním kolním
roce v kategorii Cvrèek
dosáhl výborného výsledku ák 3.D imon Vaek.
Vechny úlohy vyøeil
bezchybnì a dosáhl plného poètu 90 bodù.
Gratulujeme a pøejeme imonovi hodnì úspìchù v dalích kolních letech.
Mgr. Eva Draisaitlová
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enovský JARMARK

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 nemalých finanèních prostøedkù. Obracíme se proto na
vás s prosbou o poskytnutí finanèního pøíspìvku nejenom k úhradì odmìny pro vystupující umìlce, ale
pøedevím pro nae neziskové organizace, které se
podílejí na programu.
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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 pøed veøejností.
Volná bílá plocha ve spodní èásti plakátu (v titìném formátu A3 a A4) je vyhrazena právì pro vás.
Dìkuji.
Ing. Antonín evèík  místostarosta tel. 733 128 291

MìÚ informuje / ivot ve mìstì

Zástupci obcí Regionu Slezská brána navázali kontakty v Norsku
(PRACOVNÍ SETKÁNÍ
10.  15. KVÌTNA 2016)
Na poèátku roku 2016 navázal
Region Slezská brána kontakty s
obcemi Frosta a Froya a s Muzeem
Sverresborg v Trondheimu. Jedná
se o partnery z regionu Varnes a
Trondelag ve støední èásti Norska.
Na základì vzájemné výmìny informací a zájmu obou stran na výmìnì zkueností v oblasti ochrany
kulturního a pøírodního dìdictví
byl pøipraven projekt na realizaci
pracovního setkání se zamìøením
na tuto oblast. Projekt s názvem
Workshop: Revitalizace kulturního a pøírodního dìdictví v odlehlých oblastech byl úspìnì pøedloen na Ministerstvo financí ÈR a
získal dotaci z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni z
EHP a Norských fondù 20092014.
Cílem projektu bylo vytvoøit
znalostní sí jako pøípravu pro
monosti dalí spolupráce v oblasti
ochrany a revitalizace kulturního
a pøírodního dìdictví v odlehlých
oblastech za úèelem rozíøení zpùsobù vyuití místních zajímavostí
a zvýení návtìvnosti v zapojených obcích v obou zemích. Kromì

zamìøení tématu pracovního setkání bylo dùleitým pøínosem
vzájemné poznání partnerù, a tím
vytvoøení dùleitého základu pro
následnou spolupráci. Pracovní setkání probìhlo v Norsku ve dnech
10.  15. kvìtna 2016 a za èeskou
stranu se jej zúèastnili zástupci
vech mìst a obcí Regionu Slezská
brána.
Kromì vzájemného pøedání
zkueností a osvìdèených postupù
byly s norskými partnery uzavøeny smlouvy o dalí spolupráci.
Tyto smlouvy a vzájemné poznání
partnerù pøi workshopu vytvoøily

potøebný pøedpoklad pro rozvoj
dalí spolupráce a pøípadnou monost financování dalích spoleèných projektù v následujícím období s vyuitím dotací z Norských
fondù.
Realizace pracovního setkání
byla podpoøena z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni
v rámci EHP a Norských fondù
2009  2014.
Ing. Miroslav Lysek,
projektový manaer DSO Region
Slezská brána
Rostislav Kouník, místopøedseda
DSO Region Slezská brána

Informace k ádostem o vydání obèanských prùkazù (OP)

V pøítím roce konèí desetileté období od hromadné výmìny obèanských prùkazù provádìné v
roce 2007 v dùsledku zmìny adresního místa (konkrétnì dolo ke zmìnì okresu Frýdek-Místek na
okres Ostrava-mìsto).
Kam se obrátit se ádostí...
O nový obèanský prùkaz lze poádat u kteréhokoliv obecního úøadu obce s rozíøenou pùsobností
(tj. u úøadu pøísluného k vydávání OP, napø. Magistráty mìst Havíøov, Ostrava, Frýdek-Místek,
Karviná, Mìstské úøady Orlová, Hluèín...)
Upøesòujeme, e Mìstský úøad enov není obecním úøadem obce s rozíøenou pùsobností ani magistrátem, take agendy obèanských prùkazù, cestovních dokladù a dále napø. øidièských prùkazù
nespadají do jeho kompetence. Zdejí matrièní úøad
pøijímá oznámení o ztrátì, odcizení, pokození nebo
nálezu obèanského prùkazu a vydává o tom obèanovi potvrzení. Lze zde rovnì odevzdat neplatné cestovní doklady po ukonèení jejich platnosti nebo po
zemøelém obèanovi.

Kdy o nový OP poádat...
Bezplatnì lze poádat ji ve lhùtì 6 mìsícù pøed
uplynutím platnosti obèanského prùkazu, avak
nejpozdìji 15 pracovních dnù po dni, ve kterém dolo ke skonèení jeho platnosti. O vydání nového dokladu lze poádat i døíve, ne je stanovená doba 6
mìsícù, avak budete muset uhradit správní poplatek ve výi 200 Kè.
Doba platnosti vydaného obèanského prùkazu
se strojovì èitelnými údaji a kontaktním elektronickým èipem anebo OP se strojovì èitelnými údaji
je 10 let. Dále také 5 let, je-li vydáván obèanu
mladímu 15, 35 let, je-li vydáván obèanu starímu
70 let.
Blií informace k vyøizování osobních dokladù (obèanských prùkazù a cestovních dokladù) lze nalézt na webu Ministerstva vnitra
na adrese:
www.mvcr.cz/clanek/osobni-doklady
T. Klimasová/SO
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V mìsíci èervenci 2016 oslaví významná ivotní jubilea
tito enovtí obèané
ANDRÝSEK BOHUML
B I K O VÁ A N N A
BØUSKA EVEN
ÈARNECKÝ VLADIMÍR
DROZD KAREL
F O LWA R C Z N Ý D U  A N
G Á L K O VÁ J I Ø I N A
HELLSTEIN JOSEF
HLISNIKOVSKÝ ZDENÌK
JEDNICKI ERICH
J U R E È K O VÁ D R A H O M Í R A
KOBIERSKI OTO
K U B I C Z K O VÁ A L E N A
K U C H A Ø O VÁ A N N A
K V I T O VÁ L U D M I L A
M A L Á  K O VÁ M A R I E
M AT E J K O O L D Ø I C H
P O L E D N Í K O VÁ M I L U  E
P O N È A L A D I S L AV
S K U P E Ò O VÁ H A N A
S L Í V O VÁ M A R I E
T A L Á  K O VÁ V Ì R A
T O M I S M I L O S L AV
T V R D Ý O TA K A R
VAÍÈEK VLADIMÍR
V Á Ò A B O H U S L AV
V O J T Í K O VÁ V L A S TA
 U C H A M I R O S L AV
K vaemu významnému ivotnímu jubileu vám pøejeme
hodnì zdraví, tìstí a spokojenosti
Poznámka k naí rubrice: Vechny oslavence v této spoleèenské rubrice
zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, e si
nìkterý jubilant nepøeje být v Obìníku uveden. To samozøejmì
respektujeme  poadavek na nezveøejnìní jména je vak nutno uplatnit
na ohlaovnì tel. 596 805 938 nebo na tel. 596 805 941 nejpozdìji
do 25. dne daného mìsíce, kdy dochází k uzávìrce Obìníku.
(SO / T. Klimasová)

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.
6  ENOVSKÝ OBÌNÍK 7/2016

Oznámení

Od 1. 9. 2016 pøebírá
MUDr. Janka Gorgolová
neurologickou ordinaci
po MUDr. vihálkové.
Ordinaèní hodiny budou
Pondìlí 714 hod., pacienti se mohou
objednávat od 22. 8. 2016,
kontaktní telefon ji zøízen
739 994 917

Spoleèenská rubrika
NEJMLADÍ OBÈÁNCI MÌSTA
Lucie Murgaová, Adam Jankù, Severin Káòa,
Timea Matisová, Stela Mutinová
K narození dìátka rodièùm srdeènì blahopøeme.

ROZLOUÈILI JSME SE
Verner Kalwar, Agnea Huboèanová,
Vladimír Zdvoøilý, Iveta Martynková,
Marie Vicherková
Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou upøímnou
soustrast.
ádáme tímto rodièe novorozencù, aby po obdrení matrièního
dokladu oznámili narození svého dìátka pøedloením rodného
listu na ohlaovnì.
Pozùstalé si pak dovolujeme poádat o vèasné oznámení úmrtí
svého rodinného pøísluníka (pouze pokud k úmrtí nedolo v enovì).
T. Klimasová / SO

Prázdné zùstalo místo mezi námi,
chybí nám a nic Tì nenahradí.

Dne 28. èervence 2016 vzpomeneme 10.
výroèí tragického úmrtí naeho milovaného
syna, bratra, vnuka, strejdy, pøítele a kamaráda

Romana Mynáøe

ze enova.
S láskou vzpomíná celá rodina.

kolství

Sport na Z enov  2015/2016

Volejbal
Tento sport pod vysokou sítí má
na naí kole, dá se øíct, dlouholetou tradici. Fungují zde tøi volejbalová uskupení. Dívèí volejbalový
krouek sloený pøedevím z aèek
druhého stupnì pod vedením p.
Stiborové a p. Koøistky, do volejbalové pøípravky chodí dìti prvního
stupnì a tøetí tým tvoøí chlapci
druhého stupnì, ve pod vedením
M. Vaculíka. I v letoním roce se
nám podaøilo získat mnohá ocenìní.
Dìvèatùm se letos podaøilo vyhrát oblastní kolo a postoupit do
kola okresního, kde jejich putování
touto populární mezikolskou celostátní soutìí skonèilo. Dìvèata
byla také souèástí smíeného
týmu, který dokázal vyhrát na
prestiním volejbalovém turnaji v
Polance nad Odrou. Mezi nejikovnìjí opory patøily Klára arnovická, Veronika Dvoøáková a Natálie

Volejbalový tým starích ákù.
Vlevo nahoøe: Skýba, Palánek, Hurta,
Mienkina, Botur, Drozd, Motloch
Vlevo dole: Srovnal, Herman, Malík,
Pasz, Staroviè, Sulek

David Mienkina pøebírá pohár za nejlepí volejbalovou kolu okresu Ostrava.

enovtí áci èleny VK Ostrava  6.
týmu mistrovství ÈR mladích ákù.

ostáková. Dìvèata dìkujeme a
gratulujeme.
Starím chlapcùm se vedlo jetì lépe. Tìm se podaøilo postoupit
a do krajského kola, kde jim velmi tìsnì unikl postup do moravské kvalifikace. Nìkolik naich
ákù u je zároveò èleny prestiního klubu VK Ostrava, v jeho dresu se jim podaøil obrovský úspìch.
Na finálovém turnaji mistrovství
ÈR mladích ákù obsadili nádherné 6. místo za takovými týmy, jako
jsou Liberec èi Pøíbram. Mezi nejvìtí opory naich volejbalových
reprezentantù patøí urèitì David
Mienkina, Jakub Malík, Vojtìch
Herman a mnoho dalích. Výèet by
byl opravdu dlouhý. Chlapci, také
vám patøí obrovský dík a gratulace.
Je nutno jetì podotknout, e
celý rok se poøádaly mnohé turnaje pro volejbalovou pøípravku vìtinou v rámci naeho okresu. Nae
volejbalové nadìje získaly takté
mnohé úspìchy. I vám vem dìkujeme.
Dovolte mi touto cestou podìkovat pøedstavitelùm klubu VK Ostrava, se kterým se spolupráce
rozjídí na plné pecky a plány na
dalí roky jsou jetì smìlejí.
Nechme se pøekvapit.
Milí volejbaloví pøíznivci, teï
u zbývá jen na poèest konce sezony zakøièet si
... PER TO TAM!
Korfbal
Druhým velmi výrazným sportem na
naí kole je u tradiènì korfbal. Hrajeme
ho zde u skoro 18 let,
take slovo tradice zde
nabývá jetì vìtího

KC Z enov  Vítìzové Èeského poháru starích ákù.

Støíbrný korfbalový tým KC-Z enov
Zleva nahoøe: Hák, Holubèík, Macek,
Proke, Wildmann, Burkot, Vaculík
Zleva dole: Pìkníková, Vernarská, krobová, Koèí, Sedláková, Holubèíková, Macková, Vaíková

významu. Na naí kole funguje
pøímo i korfbalový oddíl, jeho
souèástí jsou i starí vìkové kategorie, trenérem ákù je Martin Vaculík.
Nae dívky a chlapci (korfbal je
smíená kolektivní hra) letos celý
rok soutìili v 1. celostátní korfbalové lize starích ákù. V základní
èásti se v tabulkovém systému
(pokraèování na str. 8)
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kadý s kadým umístili na 2.
místì, co jim zaruèovalo pohodlnou pozici pro play-off. Finálový
den se potom uskuteènil na poèátku kvìtna v Prostìjovì, kde jsme
se v semifinále utkali se soupeøem
z Brna. V tomto zápase jsme uspìli a èekalo nás finále s favority ze
Znojma.
Finálový zápas byl velmi dramatický, prùbìný rozdíl nepøekroèil dva koe. V závìru nás
ovem soupeø pøehrál a pro nás
tak zùstaly pouze støíbrné medaile. Úspìch je to velký, být druhý v èemkoliv v republice, je pøeci
super. Nicménì, letos to bylo
taaaaaaak blízko. Chu jsme si
ale spravili o mìsíc pozdìji, kdy
jsme se stali v Náchodì vítìzi Èeského poháru. Vem hráèùm i trenérùm moc dìkujeme a pøejeme
jim mnoho úspìchù do dalí sezóny. Pro úplnost je tøeba jetì dodat, e skvìlé výkony enovských
hráèù znamenají také nominaci do
reprezentace
Èeské
republiky
hned pro nìkolik z nich. Gratulujeme!
Coca Cola Cup 2015/16
Dalím výrazným úspìchem
sportu na naí kole bylo také velmi úspìné taení naich fotbalových reprezentantù soutìí, která
je urèitì nejprestinìjí, co se mezikolního velkého fotbalu týká.
Soutì se hraje vyøazovacím systémem ètyøèlenných skupin, kdy
vdy jen vítìz pokraèuje dál.
Nai reprezentanti s pøehledem
vyhráli domácí turnaje prvního a
druhého kola, kde porazili soupeøe
z Vratimova, Ostravy, Havíøova èi
Frýdku-Místku. Ve tøetím kole
jsme cestovali do Tøince, kde u
nad nae síly byly fotbalové koly
Tøince a Vítkovic. Zùstali jsme jedno kolo pøed moravským finále,
pøestoe otevøení soutìe pro speciální fotbalové koly sníilo nae
ance na fantastický úspìch v podstatì na minimum. Nicménì tøetí
kolo je skvìlé. Gratulujeme!
Závìrem bych chtìl jetì podotknout, e úspìchù bylo samozøejmì více. Tøeba vynikající výsledky
8  ENOVSKÝ OBÌNÍK 7/2016

naich ákù na atletické soutìi
regionu Slezská brána èi úspìchy
v obvodních kolech florbalových a
futsalových soutìích. Celý rok na
naí kole existuje soutì o nejsportovnìjí tøídu, do které jsou
zapoèítávány vechny soutìe probíhající na mezitøídní úrovni (atletický ètyøboj, turnaje ve vybíjené,
volejbale, sálové kopané, venkovní
kopané, beachvolejbale, pøehazo-

vané atd.). Tento titul letos získala
tøída 9.C. Dík v tomto ohledu patøí
p. uè. Tøosové, Valové èi Jandové.
Prostì sport u nás opravdu frèí.
A to i díky velké podpoøe naeho
vedení, za co mu moc dìkujeme.
Pøeji si, aby tato podpora pokraèovala a my vychovávali ikovné sportovce i nadále. A pøeji si
také, abyste nám pomohli i vy, rodièe. Prosím, podporujte pohyb
svých dìtí, jen jak to pùjde. Nerad
bych se toti doil chvíle, kdy budeme soutìit v poèítaèových
hrách a ve sportovních kroucích
u nebude nikdo.
Moc vám za to pøedem dìkuji :-)
Martin Vaculík

Vítìzný fultsalový tým mladích ákù.

Nae volejbalové nadìje.

Nabídka práce
Doruèovatel listovní

Vaím úkolem bude:
» doruèování listovních zásilek na kole v obci enov u Ostravy
» doruèování od po  pá
Vá profil:
» bezúhonnost, spolehlivost, odpovìdnost » odolný vùèi stresu
Nabízíme Vám:
» hlavní pracovní pomìr, 5 týdnù dovolené, benefity » proplácíme kolovné
» pøedpokládaný nástup ihned
Kontakt: Tel.: 954 392 304; e-mail: Runcakova.Dagmar@cpost.cz

Zahrádkáøi informují

Dne 4.  11. 6. 2016 se uskuteènil zájezd do Francie. Azurové pobøeí a krásy zahrad
ve Francii naplnily oèekávání a vichni úèastníci zájezdu byli velice spokojeni. Krásné
poèasí nám pøálo.
Zájezd pro zahrádkáøe pøipravila dle naich instrukcí cestovní kanceláø, se kterou máme velice dobré zkuenosti a vdy se na ni obracíme ohlednì zahranièních zájezdù. Fotky
ze zájezdu budou prùbìnì na naich www-stránkách ve fotogalerii. Za výbor Jan Lampart

Sport

SK enov (SK)  kapaná INFORMUJE

Uplynulá fotbalová sezóna 2015/16 byla pro enov
úspìná
Mui v Krajském pøeboru obsadili sedmou
pøíèku
Po podzimu byli enovtí fotbalisté na pøedposledním místì a moc nadìjí na lepí umístìní se jim nedávalo. Ve druhé polovinì soutìe vak pøedvedli
skok roku a na koneènou sedmou pozici. Na jaøe
2016 patøili k nejlepím týmùm  v jarní tabulce jim
patøí druhé místo. Vstøelili nejvíce gólù (69) ze vech
mustev za celý fotbalový rok a na jaøe zaznamenali
rekordní vítìzství 8:1 nad Hájem ve Slezsku. Nejlepím støelcem enova i ostravských mustev v pùsobnosti Moravskoslezského deníku je s 22 brankami
Zbynìk Bednáø, který v rámci Krajského pøeboru obsadil druhé místo. Mezi nejlepí støelce dále patøili
Marek Schovajsa  12 gólù, Radek Beránek  8 gólu,
Michal Goroviè a Mirek Koïousek po 5 gólech.
Velkou zásluhu na historickém úspìchu enovských borcù mají i enovtí fandové, které nám závi-

dìli v celém kraji, co pro mìsto enov je úasná
reklama. enov mìl tøetí nejvyí návtìvy na domácích zápasech. Patnáct domácích zápasù navtívilo
celkem 2888 divákù, co je prùmìr 193 divákù na
utkání!!! Venkovní zápasy enova navtìvovalo
prùmìrnì 42 fandù na utkání!!!
Hráèi a vedení SK enov dìkují vem enovským
fandùm za podporu pøi utkáních v uplynulé fotbalové
sezónì a tìí se na vás v srpnu 2016, kdy bude zahájen nový soutìní roèník 2016/17.
Dorost se umístil v Mìstském pøeboru na tøetím místì
Nai dorostenci se oproti podzimu polepili o jednu pøíèku, ale na postupová místa nedosáhli. I tak
pro tým doplòovaný èasto starími áky je umístìní
velmi dobré. Nejlepími støelci byli Filip Koál  19
gólù, Jakub Smetana  17 gólù a Michal Stehlík 16
gólù.

Starí áci se umístili v Krajské soutìi na
desátém místì
Starí áci na jaøe 2016 zabojovali a získali
14 bodù (na podzim jen 4 body). Na lepí celkové
umístìní to vak nestaèilo. Nejlepími støelci byli Luká Toral  15 gólù, Filip Slíva  14 gólù a Patrik
Maceèek.
Protoe v dalím fotbalovém roèníku nebude mít
SK enov poèetnì i hernì dostatek ákù, budou
mladí a starí slouèeni do kategorie starích ákù a
pøihláeni do okresního pøeboru MìFS Ostrava.

(pokraèování na str. 10)
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Mladí áci se umístili v Krajské soutìi na
pátém místì
U mladích ákù, oproti pøedcházejícímu roèníku,
dolo k výraznému zlepení. Ve srovnání s podzimem
2015 získali na jaøe o 2 body více  18 bodù a celkovì
si polepili o jedno místo. Bohuel i mladí áci museli být opìt v nìkterých zápasech doplòováni z pøípravky. Nejlepími støelci byli Jirka Vita s 27 góly,
Filip Moskal s 25 góly a Vojtìch Herman s 18 góly.

Pøípravka ve skupinì D ml. ákù (5+1) obsadila sedmé místo
Nai nejmladí fotbalisté nestaèili na urostlejí a
vyspìlejí soupeøe a ve své skupinì obsadili poslední
sedmé místo. Protoe støelci gólù nejsou v této kategorii vdy pøesnì zaznamenáni, uvádíme jen jména
nejlepích støelcù podle statistik na webu fotbal.cz.
Za SK enov to byli Dalibor Badoek, Tobiá Buga a
Vojtìch Kolder.

Skauti a skautky enov informují

Návtìva jízdárny 4. oddílu
V nedìli 22. 5. 2016 jsme se v poètu 23 osob vydali
autobusem na jízdárnu SK Muketýr v Ostravì. Zde
jsme nakrmili koníky pøivezenými dobrotami  jablky
a mrkvemi  a oni nás za to povozili na svém høbetì.
Také jsme si prohlédli celý areál jízdárny i se vemi
zvíøátky  koòmi, pávy, prasetem Bertièkou, psy, atd.
Mezitím jsme si rozdìlali oheò, na kterém jsme si
opekli pekáèky na obìd. Poté, co jsme si nacpali
bøíka, uklidili ohnitì a rozlouèili se se vemi zvíøátky, vydali jsme se na jedno z nejvýe poloených míst
Ostravy, haldu Emu.
Po nároèném výstupu jsme byli odmìnìni nádherným výhledem, vyfotili jsme se, poslechli jsme si pøíbìh o tom, proè se vlastnì halda Ema jmenuje Ema a
vydali jsme se zpátky domù. Výlet si vichni uili,
vylo nám nádherné poèasí a u se tìíme na dalí
spoleèné záitky.
Za 4. oddíl Kateøina pánková  Kaèka

Elmano zakonèilo kolní rok ukonèovací výpravou
V sobotu 18. èervna se na Lapaèce sely svìtluky
a skautky z Elmana, aby spoleènì zakonèily celoroèní
etapu Jídlo. Z Lapaèky jsme se pøemístily do nedalekého lesa, kde jsme pod dohledem pana myslivce rozdìlaly oheò, na kterém jsme si mìly udìlat obìd.
Svìtluky pekly hady z tìsta na pejli, a my, skautky,
jsme pekly brambory se sýrem a unkou. Na závìr
byly vyhláeny výsledky celoroèního bodování jednotlivcù i druin a dostaly jsme pøedem vybrané ce10  ENOVSKÝ OBÌNÍK 7/2016

ny. Poté jsme se zase spoleènì vrátily na Lapaèku,
odkud jsme se rozely domù. U teï se tìíme na
letní tábor.
Za Elmano Klára Jaroová  Polár
Skauti se chystají na tábory
Konec èervna pro enovské skautské støedisko
znamenal, e skauti balili a nakupovali vìci, které
vezmou s sebou na tábor. Ne se ale takový tábor
uspoøádá, je potøeba ho nejdøíve postavit. Stavìní tábora probìhne poslední týden v èervnu na Èeladné i
na táboøiti Králova louka poblí Oder. První turnus
èeká na 4. oddíl, ale i na 2. a 11. oddíl spoleènì. V
druhém turnusu se na táboøiti vystøídá 1. oddíl vlèat. Nezbývá nic jiného, ne dret palce, a se vem
oddílùm tábory vydaøí.
Za støedisko Anna Marenèáková  Karot

ivot ve mìstì

Zaèátkem èervna probìhlo na
radnici setkání nejlepích deváákù s vedením mìsta.
Po kulturním vystoupení pøedstavil pan uèitel Vaculík áky, které navrhli jejich tøídní uèitelé a
spoluáci k ocenìní.
Ocenìní byli: Michal Lasota,
Klárka Javorková, Sára Karasová,
Matìj ebesta, Ludmila Køíová,
Marie Balonová, Simona Kaloèová,
Hedvika Sládková a Vendula Vernarská.

V pátek 27. kvìtna probìhlo v
krásném prostøedí Zámeckém parku setkání vedení mìsta s obèany,
na kterém bylo projednáno oivení
tohoto parku a jeho propojení s
klidovou zónou v centru mìsta a
pokraèováním úprav kolem Staré
koly. Monost vyjádøit se a pøedat
své názory vyuilo pøes 260 dospìlých a mnoho dìtí.

Nejlepí devááci

Dostat se mezi nejlepí u neznamená jen mít samé jednièky,
vzornì reprezentovat kolu, ale
také pomáhat svým spoluákùm a
uèitelùm, zkrátka zajímat se o
dìní kolem sebe a pøistupovat aktivnì k øeení problémù.
áci se svìøili se svými záitky
a také s tím, co se jim ve kole a
mìstì líbí nebo nelíbí, jak si pøedstavují vyuití volného èasu, pøípadnì co by zmìnili ve mìstì.
Setkání s nejlepími áky bývá

Setkání v parku

Vítìzné návrhy budou nyní dopracovány projektantem a realizovány v následujících letech. Jedním z tìchto námìtù bylo vyuití
parku pro setkávání rodièù s dìtmi a trávení volného èasu. A takto
to v parku vypadalo.
Program si v parku pro dìti
pøipravily místní spolky  pionýøi,
skauti, SRPD pøi základní kole,

vdy pro vedení mìsta i vedení
koly inspirací do budoucna.
Ing. Jan Blaek, starosta

Èervánek a hasièi. Obèerstvení zajistili sportovci ze SK Lapaèka a
SK Relax.
Samozøejmostí pøi podobných
akcích je skákací hrad pro dìti,
zmrzlina a koláèe. K poslechu hrály dvì hudební skupiny  Spektra
a Spla mùru.
Dìkuji zamìstnancùm úøadu za
organizaci akce, zájmovým organizacím za pøípravu aktivit a obèerstvení, Mìstskému podniku slueb
za úpravu ploch a pøípravu prostor
pro konání akce.
Dìkuji vem, e jste pøili v tak
hojném poètu, a e se zajímáte o
budoucnost enova.
Ing. Jan Blaek, starosta
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Inzerce

Devatero øemesel, desátá láska

V pátek 27. 5. 2016 v 18 hod. zaznìly líbivé písnì
velmi známých svìtových i èeských skladatelù, hra
na kytaru a klavír, krátké povídky a básnì provázely
humorné vyprávìní netradièních pøíbìhù ze ivota
dvou pøátel  sólisty opery a operety Slezského divadla v Opavì, nositele státní divadelní ceny, uèitele
hudby a zpìvu  pana Petra Soóse a Oldøicha Kolovrata  dlouholetého výzkumníka a pedagoga, èlovìka renesanèního typu, který se vedle øady øemesel
dlouhodobì vìnuje i umìlecké tvorbì  výtvarné, literární, ale také hudební a divadelní. Oba protagonisté
se rozhodli zábavným zpùsobem propojit jejich zdánlivì rozdílné ivotní osudy a dostat se skrze nì k

ivotní hodnotì nejvyí  k pravé podobì lásky 
nejvìtí a nejkrásnìjí schopnosti èlovìka.
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 pøipraven 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 www-stránkách mìsta. Za vechny èleny kulturní komise pøeji
krásné letní dny a pøíjemné proití prázdnin.

Ing. Miroslava Nováková,
pøedsedkynì kulturní komise

Brigáda
na léto 2016
 automobilový
prùmysl

Víte, jak se vyrábìjí kabelové svazky do takových aut,
jako je BMW nebo Bentley. Pøijïte strávit prázdniny
do Plznì, uijte si tohoto krásného mìsta, vydìlejte si,
splòte si sen a zapite si do svého ivotopisu dùleitou
referenci, která pomùe vaí profesní budoucnosti.
Hledáme ikovné studenty s dobrým barvocitem, pro
odpovìdnou práci, montá kabelových svazkù.
Poadavky:
 Práce je vhodná pro studenty
 Aktivní pøístup k práci
 Nástup èerven  srpen
 Min. 18 let
 Zdravotní dokumentaci  opis pro vstupní zdravotní
prohlídku
 Samostatnost, pracovitost, èasová flexibilita
Náplò práce:
 Montá kabelových svazkù pro automobilový prùmysl
 Minimální rozsah práce 2 mìsíce
 Tøísmìnný provoz 6  14, 14  22, 22  06 hod.
Nabízíme:
 Zdarma ubytování v Plzni
 90 Kè/hod.
 Dotované stravování  27 a 30 Kè hlavní jídlo
Místo výkonu: Plzeò
Zaujala Vás nae nabídka,
zalete Vá ivotopis na m.farkova@email.cz
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Inzerce
Angliètina  nabízím výuku a douèování, pøípravu
maturit. zkouky. Tel.: 736 150 119.
Prodám stav. poz. enov - krbeò 4078/5, 4078/7,
1924 m2, cena 300 Kè/m2. Kontakt: dita.mojziskova
@seznam.cz.
Hledám douèování pro áka 6. tøídy Z v enovì.
Telefon: 603 473 408.
Mìsto Vratimov nabízí k pronájmu  prostory
slouící k podnikání nacházející se ve Vratimovì,
Radnièní nám. 824, parc. è. 179, LV èíslo 1, k. ú.
Vratimov o celkové výmìøe 89,5 m2 za úèelem provozu cukrárny (kavárny). Blií informace obdrí zájemci u paní Fiedorové nebo pana Blaka na odboru
investic a údrby obecního majetku MìÚ Vratimov
tel.: 595 705 934, 595 705 930.

!!! Nabízím podnájemní byt !!!

Nabízím podnájemní byt o velikosti 2+1 (56 m2) v soukromém
cihlovém domì v enovì na ulici Václavovická. Cena dohodou.
V blízkosti autobusová zastávka, parkování pøed domem. Byt
bude volný od 31. 8. 2016. Prohlídky bytu po domluvì.
Kontakt: 731 028 822 nebo 608 374 136.

Zdravá výiva enov
OD 1. patro, Radnièní nám. 30
Po a Pá 8.00  17.00 hod.

l bezlepkové výrobky l dia výrobky l chlazené
výrobky l oleje,mouky l kávy, èaje l velký výbìr
dalího zboí l monost objednat èerstvé peèivo

tel.: 605 041 047, email: milus.t@seznam.cz

Provádím  rekonstrukce bytù a domù,
tukové omítky, rozvody elektriky, vodu,
odpady, obklady a dlaby, plovoucí
podlahy, malování, aj.

Zdenìk Koláø, tel.: 777 560 350
OD 1. patro, Radnièní nám. 30
Po a Pá 8.00  17.00 hod.

 Papírnictví  kolní, kanceláøské
 Elektrospotøebièe Bravo
 Domácí potøeby
 elezáøství
 Elektro, VodoTopo
Olga Zimonyiová tel.: 731 161 773

KAMENOSOCHAØSTVÍ
Cienciala se sídlem v enovì

nabízí:
 zhotovení nových pomníkù  zhotovení
a opravy písma (zlacení, støíbøení, barvení)
 doplòky  lampy, vázy
 èitìní, brouení teraca
 vekeré kamenické práce
opravy, rekonstrukce dle domluvy
Pøíjem objednávek:
Høbitov enov  stará obøadní síò kadý ètvrtek
od 16.00 do 17.00 hod. nebo kdykoliv po
telefonické domluvì na tel. 607 901 738

ZNALECKÉ POSUDKY

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

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

Osmdesátnice a osmdesátníci v Z enov

Prababièky a pradìdeèkové narozeni v roce 1936, v tomto roce ji
osmdesátiletí, se pravidelnì scházeli rok po roce, vdy ve stejném
termínu a na rùzných místech celá
desetiletí na tzv. srazech.
Tento rok uskuteènili 40. sraz

na základní kole v enovì, s povolením øeditelství Z a pod patronací mìsta enov. Setkání to bylo
dojemné. koláci z roku 1942
(doba II. svìtové války) a pozdìjích let, kdy staèila k uèení tabule,
køída, kulièkové poèitadlo a vlastní

prsty, se najednou ocitli ve kole s
modernì vybavenými uèebnami.
Povídali si, jak za tìch 80 let proili ivot, ale také vidìli a slyeli
ukázku vyuití didaktické techniky od Mgr. Bolka. Dozvìdìli se
také mnoho zajímavých informací
o enovských kolách, od místostarosty Ing. Antonína evèíka byli
informováni o novinkách a výhledech mìsta enov.
Historie enova je pøedevím
historií lidí, kteøí toho zde za osmdesát let zaili dost. Lze si jen
pøát, aby nae vnouèata, pravnouèata a vùbec vechna dalí pokolení proila ivot v míru a radosti.
Sraz v rámci osmdesátin byl
ukonèen v enovské Døevjance.
Za úèastníky srazu
Mgr. Josef Revenda

Knihovna & enovské muzeum  Otevírání stodoly
Jako ji tradiènì na svátek
vech Janù jsme otevírali nai muzejní stodolu.
Pøedstavili jsme veøejnosti novou muzejní expozici o historii enova a otevøeli jsme výstavu historických koèárkù (zapùjèených od
paní Svìtlany Kaloèové).
V pøednákovém sále mohli návtìvníci vidìt sbírku døevìných
pohlednic (zapùjèeno panem Karlem Mlýnkem) s promítáním enovských historických fotografií.
Pøed muzejní stodolou probíhala praktická ukázka praní prádla
na vale a v historických praèkách.

K dobré náladì hrála country skupina Sousedé z Hodoòovic. Celko-

vou atmosféru dotváøel oslík Matìj.
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Tisk: Tiskárna HAROK, enov. Inzerci pøijímá MìÚ enov, správní odbor  do 25. dne v mìsíci. Prodejní cena Obìníku 11, Kè.
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