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ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

Kadý mìsíc má svùj pùvab a
duben je veobecnì znám jako
apríl a také se v jeho poslední
den pálí èarodìjnice. Zatím, co
zvyk pálení èarodìjnic pøetrvává,
tak aprílové ertíky z naich zvykù
nenápadnì mizí. Jsou vak události, na které by se zapomínat nikdy
nemìlo. A k takovým patøí bezesporu i vzpomínky na dobu II. svìtové války. V naem dnením povídání, stejnì jako minule, si místo
dìjinných událostí, které se bolestnì dotkly také naeho enova, pøipomeneme dalí pøíbìh.
Jeden slavný spisovatel a novináø, mimochodem mìl velmi podobný osud jako hrdina dneního

Novomanelé Libue a Karel Kreèmerovi

váleèného pøíbìhu, napsal:  Nebylo bezejmenných hrdinù, byli to
lidé, kteøí mìli své sny, touhy a
nadìje. 
Panu Karlu Kreèmerovi bylo
pouhých 26 let, kdy jej v sousedních Horních Datyních právì v
mìsíci dubnu roku 1943 zatklo gestapo. Karel pracoval ve Vítkovicích, byl ètyøi roky enatý a mj.
roznáel protifaistické letáky.
Doma zùstala manelka Libue s
jen tøímìsíèním synem Toníèkem.
Manelka i syn mìli být pùvodnì
také zatèeni, natìstí se tak nakonec nestalo. Karel byl nejprve vìznìn ve vìznici v Ostravì, odkud se
mu podaøilo doruèit rodinì nìkolik
motákù. Drahá Libuko. Náhodou
jsem se dostal k papíru a tuce a
píu ti pár slov. Libuko buï pevná
a vìø, e se vrátím. Opatruj mi Toníèka a maminku ze enova.
Nemìjte tak velké obavy o mì, já
to vydrím, není to tak zlé.
Tatínku, ty se na mnì nehnìvej, já se
vrátím.
Tì se na chvíle, kdy se
shledáme a dr se mi, a potom
neslyím stínosti. Teprve teï poznávám, co je to být mezi vámi. ...
Pan Karel Kreèmer byl odvezen
do koncentraèního tábora Flossenbürg. Také z tohoto stralivého
místa psal dopisy, které vak byly
psány nìmecky. Karel v dopisech
dìkuje za balíèky a prosí rodinu o
poslání ovoce, mýdla, cigaretových
papírkù nebo také polobotek. Na
pøedtitìném dopisním papíru je
vak v záhlaví jasnì napsáno, e je
zakázáno posílat jakékoliv balíky.
Tedy je jasné, e dopisy byly vìz-

òùm diktovány, èi psány a balíèky
s láskou posílané z domova se k
nim nikdy nedostaly.
Pan Karel Kreèmer se u domù
nevrátil. Ve svých pouhých 27 letech, dne 24. srpna 1944 zemøel
krutou smrtí v koncentraèním táboøe Flossenbürg. Dne 25. února
1949 mu byl ministrem vnitra republiky Èeskoslovenské  za úèast
v druhém národním odboji udìlen
PAMÌTNÍ ODZNAK DRUHÉHO
NÁRODNÍHO ODBOJE in memoriam.
Syn Antonín svého otce nikdy
nevidìl, po otci mu zùstal malý
útlý zápisník, kde jeden z posledních zápisù je ze dne 12. ledna
1943. Pan Karel v nìm píe
Ústøední jednotì rybáøské, mìl toti také své sny, touhy a nadìje.
Jeho syn po nìm zdìdil váeò k
rybám a malý útlý zápisník, který
opatruje jako vzácnou památku na
èlovìka, který se rozhodl bojovat
proti zloèinnému faistickému reimu za lepí ivot nás vech. Byl
to opravdový hrdina.
Krásné jarní dny, plné tìstí a
lásky 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
2. 3.  Vbíháním do
cesty pod jedoucí vozidla
se bavil mladík na ul. Tìínská.
Své
chování
vzhledem ke stavu silné
podnapilosti nebyl schopen vnímat. Hazardéra si
pøevzala Policie ÈR.
6. 3.  A tìká technika dokázala vyprostit
osobní vozidlo, které prorazilo svodidla na ul.
Frýdecká. Tato hrozivì
vypadající dopravní nehoda se natìstí obela
bez zranìní. Na místì zasahovaly vechny sloky
IZS.
7. 3.  Kráde mobilu
a penìenky ohlásila
mladá ena, která o své
vìci pøila v jedné místní
restauraci.
Následným
etøením a prohlídkou
místa události byly vìci
nalezeny.
10. 3.  Obavy o kamarádku mìla ena,
kdy se ji opakovanì nemohla dovolat. Zalarmovaná policie zjistila, e
pøíèinou
nedostupnosti
eny byl vybitý mobil.
13. 3.  Osm zadávených slepic má na svìdomí pes, jemu se podaøilo
vniknout na zahradu v
èásti krbeò. Trhaè byl
umístìn v odchytové stanici, majitel psa se zatím
nepøihlásil.
18. 3.  O rozbité reklamní tabuli informoval
policii pokozený v èásti
Podlesí. Stráníky bylo
zjitìno, e kodu má na
triku mladý mu, na je-

ho chování bylo cosi nezvyklé. Následnì vylo
najevo, e zákodník je
pod vlivem omamných látek.
PREVENCE
Duben  mìsíc bezpeènosti
Vichni, kteøí v zimì
odstavili svá vozidla, motocykly èi kola, vyuívají
jarních sluneèných dnù k
prvním vyjíïkám. Právì
toto období je pro policii
dùvodem ke zvýení poètu kontrol na silnicích.
Nìkteré aktivity této

zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro kadého obyvatele mìsta a na tom,
aby ádný pachatel pøestupku nebo trestného
èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký
dotaz, postøeh, kritiku,
stínost atd., mùete ji
zaslat písemnì na adresu: Mìstská policie enov, Radnièní nám. 300,
739 34 enov nebo na email:
mpolicie@mesto-senov.cz
R. Kulhánek, vel. Mì

Èinnost samosprávy  ve zkratce

10.
schùze
rady
mìsta dne 11. 3. 2015
mimo jiné:
 vzala na vìdomí informaci o postupu pøipojování nemovitostí k veøejné kanalizaci enov 
JIH
 schválila smlouvu o
zabezpeèení enovského
jarmarku
uzavøenou
mezi umìleckou agenturou Rascals Agency a
mìstem enov
 schválila likvidaci
majetku dle návrhu likvidaèní komise mìsta ze
dne 27. 2. 2015
 schválila smlouvu o
smlouvì budoucí o pachtu a provozování vodního
díla Prodlouení vodovodu Do Dìdiny, enov
mezi mìstem enov a
SmVaK Ostrava a.s.
 schválila smlouvu o
smlouvì budoucí o pachtu a provozování vodního
díla Kanalizace enov
Sever  rozíøení kanalizaèní sítì mezi mìstem
enov a MìPOS, pøíspìvkovou organizací
 jmenovala hodnotící
komisi, která bude zároveò plnit i funkci komise
pro otevírání obálek pro
akci energetické úspory
Mìstského úøadu enov,
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oblasti spadají i pod
mìstskou policii. Celoroènì probíhá napøíklad dohled na pøechodech u
kol, øeí se patné parkování apod. Pøipravme
se vak na èastìjí mìøení rychlosti vozidel nebo
kontrolu cyklistù. Jde
nám o maximální zvýení
bezpeènosti provozu na
území naeho mìsta a
oèekáváme, e nae èinnost se promítne i do sníení nehodovosti. Jezdìte
opatrnì a ohleduplnì.
Mìstská policie má

Radnièní námìstí 300,
enov
 vyslovila souhlas s
navýením limitu nejvyího povoleného poètu
ákù Základní koly enov, Radnièní námìstí
1040, pøíspìvková organizace, ze 750 na 762.

11.
schùze
rady
mìsta dne 16. 3. 2015
mimo jiné:
 vzala na vìdomí dohodu o skonèení nájmu a
dohodu o narovnání uzavøenou MìPOS, pøíspìvková organizace, s ob-

chodní korporací ININIERING PLUS, s.r.o., z
dùvodu ukonèení spolupráce na výstavbì kanalizace enov  Sever
 schválila pøechod
nájmu nebytového prostoru  kanceláøe vè. pøísluenství, o celkové výmìøe 69,5 m2, nacházející
se ve 2. nadzemním podlaí objektu è.p. 27, ul.
Zámecká v enovì, za
stejných podmínek na
OSVÈ p. Pavla Harceka,
spolupracujícím na výstavbì kanalizace enov
 Sever.
tajem.

Kanalizace sever  aktuální stav
prací

Stavba rozíøení kanalizace sever se naplno rozbìhla na vech ulicích kromì ulice Petøvaldské, kde
je povoleno zaèít s výkopovými pracemi a od 1. dubna.
Na nìkterých úsecích bylo z dùvodu pouití nevhodného obsypového materiálu poadováno po dodavateli stavebních prací uvedení do souladu s projektovou dokumentací. Tento závadu na své náklady obratem odstranil.
Na základì provedených dílèích kamerových zkouek byl v nìkterých úsecích na ulici Vráclavské zjitìn patný spád potrubí. Dodavatel rovnì tyto závady bude odstraòovat na své náklady. Na nìkterých
místech ulice Vráclavské budou tudí znovu probíhat
výkopové práce. Cílem tìchto opatøení je poadovat
(pokraèování na str. 3)

MìÚ informuje / ivot ve mìstì

Hospodaøení s komunálním odpadem

Samostatnì pøistavované kontejnery (VOK)
DUBEN: 9. a 10.  køi. Bøezùvka x Ke Stovkám, Vávlavovická
(u nádraí), K Haltýøùm, Pod odkem, enovská, K Hájence, køi.
Okruní x Na imce
KVÌTEN: 14. a 15.  køi.
Dlouhá x K Hájence, Ke Starému
mlýnu, U Garáí, køi. ajarská x
Nad Potokem, U Alejského dvora
ÈERVEN: 11. a 12.  krbeòská (u obch.), Topolová, V Drustvu, Na utrovinì, Lapaèka 2x (u
obch.), U Rybníkù
Sbìrné místo
komunálních odpadù
ul. Na Sedlácích
Otevírací doba:
Duben/Kvìten/Èerven: Po  St
 Pá 14.00  17.45 hod., So 9.00 
12.00 hod. (vechny druhy, vè. bio).

Odbìr a uloení odpadù komunálních
 objemných z domácností
 elektro, baterie, monoèlánky
(nekompletní elektrospotøebièe)
 EEZ (kompletní spotøebièe a
elektrotechnika bez rozdílu velikostí)
 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/trávy, listí, mìkkých èástí
rostlin
 odìvù, obuvi a textilu.
V y l o u è e n y jsou 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 platná.
Domovní kompostéry
Mìsto enov podalo znovu ádost o poskytnutí finanèní podpory
na poøízení domovních kompostérù pro obèany, vlastníky nemovitostí v enovì (adatelem mùe
být fyzická osoba mající na naem
území nemovitost, ale nemusí mít
trvalý pobyt v enovì). Jedná se o
2. etapu poskytování domovních
kompostérù navazující na úspìnou 1. etapu, kdy bylo poskytnuto
témìø 1000 ks domovních kompostérù. Zpùsob podání ádosti o
pøidìlení domovního kompostéru
je shodný s minulým zpùsobem v
r. 2014. ádost je moné podat
elektronicky pøes www.stránky
mìsta nebo v titìné podobì doruèením k MìÚ, ús. P.
Smlouvy o odvádìní odpadních
vod a dodávce vody z vodovodu
Postupnì, jak jsou nemovitosti
domovními pøípojkami k veøejné
kanalizaci enovJIH pøipojovány,
jsou vlastníkùm tìchto nemovitostí zasílány smlouvy o o d v á d ì n í o d p a d n í c h vod veøejnou
kanalizací v majetku mìsta. Tyto
smlouvy obdrí vdy ti vlastníci
nemovitostí, kteøí odebírají pitnou
vodu ze sítì SmVaK Ostrava a.s.
(úhrada stoèného dle údajù vodomìrù SmVaK) a také ti, kteøí mají
jako zdroj pitné vody pouze vlastní
studny osazené vodomìry splòujícími podmínky fakturaèních mìøidel (údaje k úhradì stoèného). U
nemovitostí zásobovaných pitnou
vodou z vodovodu enovLapaèka
se pak jedná o smlouvy o d o dávce vody z vodovodu
a odvádìní odpadních
vod kanalizací ve vlastnictví mìsta. Tyto smlouvy pak nahrazují v
celém rozsahu pùvodní smlouvy o

dodávce vody z vodovodu Lapaèka
uzavøené v minulosti.
Smlouvy s Obchodními podmínkami jsou vem vlastníkùm zasílány potou s prùvodním dopisem a
ádostí o jejich podpis a doruèení
zpìt vlastníkovi kanalizace/vodovodu. Naprostá vìtina zatím vydaných a podepsaných smluv byla
zpìt doruèena podle poadavku.
Naprostá vìtina nejsou ale vechny. ádám zdvoøile ty vlastníky
nemovitostí, kterým byly smlouvy
v minulosti (dávnìjí i nedávné)
zaslány, aby dva stejnopisy smlouvy doruèili zpìt k MìÚ v nejbliím moném termínu. Písemná
smlouva o odvádìní odpadních vod
uzavøená mezi vlastníkem nemovitosti a vlastníkem kanalizace je
dokumentem legalizujícím faktický stav a pøedevím vlastníka nemovitosti opravòuje k vypoutìní
odpadních vod. Toté platí i u
vlastníkù nemovitostí zásobovaných z vodovodu Lapaèka a odvádìjících odpadní vody veø. kanalizací. Jediný rozdíl je v tom, pùvodní smlouvy o dodávce vody z vodovodu Lapaèka jsou platné a úèinné
pouze do dne pøipojení nemovitosti
k veøejné kanalizaci.
Stuchlíková / P

Kanalizace sever 
aktuální stav prací
(pokraèování ze str. 2)

po zhotoviteli provedení prací ve
kvalitì, která je vyadována souèasnými pøedpisy.
Dokud nebude kanalizace zkolaudována, obèané se na ni nesmìjí napojovat! Potrubí je zatím zaslepené a neumoòuje odvádìt
ádné vody!
K pøevzetí projektové dokumentace soukromých pøípojek
(vèetnì povolení tìchto staveb) a
realizaci napojení budou obèané
v severní èásti mìsta vyzváni telefonicky nebo formou SMS zprávy. Pøedpokládaný termín  letoní
prázdniny.
Ing. Jan Blaek,
starosta mìsta
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ivot ve mìstì

Dne 4. 3. 2015 probìhlo ve staré kole setkání
pøedstavitelù spolkù s
vedením mìsta.
Jednání se zúèastnili
èlenové rady mìsta, kulturní komise a dalí vedoucí pracovníci úøadu.
Pozvání pøijalo 41 pøedstavitelù zastupujících 25
spolkù.
Hlavním bodem programu bylo seznámení
spolkù se stávajícími
strategiemi rozvoje mìsta, akèním plánem mìsta
na tento rok, pøípravou
strategie rozvoje mìsta
do roku 2020, vypsaným
dotaèním titulem na podporu èinnosti spolkù a
zámìry pro vyuití okolí
staré koly.

Setkání vedení mìsta se spolky

Pøedstavitelé spolkù
seznámili vedení mìsta s
èinností v minulých letech, se stavem èlenské
základny a námìty pro
zkvalitnìní práce jednotlivých spolkù. V rámci
setkání mìli zástupci
spolkù monost vyplnit
dotazník,
monitorující
názory na èinnost místní
správy, aktivity a rozvojové zámìry organizací.
Z odevzdaných dotazníkù byly získány následující informace: Vechny
spolky peèují o mláde.
ádný ze spolkù, který se
setkání zúèastnil, nepøedpokládá útlum aktivit, naopak 65 % spolkù
pøedpokládá nárùst èlenské základny. Dle vyjád-

øení pøedstavitelù spolkù
by spolkùm nejvíce pomohla vìtí materiální a
finanèní podpora ze strany mìsta  vybavení okolí staré koly, modernizace sportovi a parku,
vìtí podpora aktivit
dìtí, levnìjí nájmy tìlocvièen, vìtí podpora

Úspìná sportovní akce
Regionu Slezské brány
Dne 20. 3. 2015 se uskuteènil v Z
enov støed turnaj ve vybíjené mezi
kolami Regionu Slezská brána. Zúèastnila se drustva pátých tøíd základních kol ze enova, Sedli, Paskova,
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Øepi, Václavovic, Sviadnova a dvì
drustva z Vratimova. Ve velice bouølivé atmosféøe, kterou vytvoøili fanouci
a hráèi, zvítìzilo drustvo ze enova
(viz foto) pod vedením paní uèitelky
Mgr. Tamary Zálejské. Gratulujeme!
Turnaj se uskuteènil pod patronací
Regionu Slezská brána. Organizaènì ho
zajiovala Z Václavovice. Turnaj podpoøili svou osobní úèastí pøedstavitelé
zúèastnìných obcí a mìst. Jedná se o
zdaøilou akci k podpoøe sbliování obcí
regionu.
Dalí pøipravované sportovní klání
Regionu Slezská brána je branný závod
v Sedlitích 24. 4. 2015.
Ing. Antonín evèík, místostarosta

spolkù se zamìøením na
ekologii a pøírodu. Spolky jsou významnì podporovány z rozpoètu mìsta,
ale pouze ètvrtina spolkù
se v minulosti pokouela
získat na svou èinnost
dotace z dalích zdrojù 
ministerstva, nadace a
fondy, kraj.
V budoucnu by se
chtìly spolky více zamìøit na získávání prostøedkù na èinnost i z jiných
zdrojù. Vichni pøedstavitelé spolkù projevili zájem podílet se na pøípravì a zpracování strategie
rozvoje mìsta, kladnì
hodnotili význam setkání
a nutnost realizovat tato
setkání pravidelnì.
Spolky nejlépe hodnotily spolupráci se zamìstnanci
MìÚ
(známka
1,46), spolupráci se zastupiteli hodnotili známkou 2,00. Nejhùøe dopadla informovanost o zámìrech mìsta  2,14. Toto
hodnocení je obdobné a
srovnatelné s hodnocením, které prezentovali
pøed mìsícem na setkání
podnikatelé.
Mìsto vyslovuje podìkování vem, kteøí vìnují
dobrovolnì svùj volný èas
a práci pro druhé a vytváøejí tak podmínky pro
smysluplné vyuití volného èasu nás vech.
Ing. Jan Blaek,
starosta mìsta

MìÚ informuje / Kultura

Kam za kulturou, zábavou a sportem

V mìsíci dubnu 2015 oslaví významná ivotní jubilea
tito enovtí obèané
EMIL BALÁ
 T Ì P Á N K A B E D N Á Ø O VÁ
J I N D Ø I  K A B L A  K O VÁ
L I B U  E B L A  K O VÁ
M A R I E E N G L I S C H O VÁ
S T E L L A G E F F E R T O VÁ
Z D E Ò K A H A VA J O V Á
LUMÍR CHLAPEK
M I R O S L AV K A È O R
B O  E N A K A L A F U T O VÁ
J A R O S L AV K O L Á Ø
Z L AT U  E K O   Á L O VÁ
E L I  K A K O VÁ C S O V Á
J O S E F K R E S TA
HYNEK MALÁEK
Z D E N K A M E C N E R O VÁ
V L A S TA M O T L O C H O VÁ
MILAN NEKORANIK
S O Ò A P A S T R Ò Á K O VÁ
J A R O S L AV P Á N O V
M A R I E P Á N O VÁ
I R E N A P I S K O Ø O VÁ
LIDIE POKORNÁ
J A N A R A J D U S O VÁ
MILAN RAÍK
JOZEF SABO
J A R U  K A S L Í V O VÁ
J I N D Ø I  K A S TA C H O V S K Á
A N N A S T AV I N O H O VÁ
D A G M A R S V O B O D O VÁ
JIØÍ SVRÈINA
KAREL SZTEFEK
V L A D I M Í R  E B E S TA
D A N U  E T O M A N O VÁ
E VA T U N K O V Á
P AV E L V A L È U H A
L U D M I L A V I A Z A N I C O VÁ
ANNA VOLNÁ

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)

Dne 22. bøezna 2015 jsme
vzpomnìli páté smutné výroèí úmrtí
pana

Ladislava Ryky
Kdo jste ho znali, vzpomeòte s námi.
manelka Danue a dcery s rodinami

ENOV
Knihovna & enovské muzeum
Otevírací doba: Po 8  12, 13  17 hod.; Út, Èt, Pá 13 
17 hod.; So 8  11 hod.
SK Relax
25. 4.  Orientaèní bìh  Dovednostní soutìe pro dìti a
mláde
SK Lapaèka
30. 4.  Stavìní máje
OSTRAVA
Slezsko-ostravský hrad
24. 4.  14 a 24 hod.  Èarodìjnice na Slezsko-ostravském hradì
Výstavitì Èerná louka
24. a 26. 4.  Karneval chutí  gastro  ochutnávky 
kulináøská show
Spr. / Stachovská

Evidence obyvatel
NEJMLADÍ OBÈÁNCI MÌSTA
Amálie Pòakovièová, Luká Oslizlok,
Sára Rusnoková, Adéla tìpánová, Dominik Zouhar
K narození dìátka rodièùm srdeènì blahopøejeme.

ROZLOUÈILI JSME SE
Arnot Èája, tefan Murga
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.
Pozùstalé si pak dovolujeme poádat o vèasné oznámení úmrtí
svého rodinného pøísluníka, pokud k úmrtí nedolo v naem mìstì.
Dìkujeme  T. Klimasová / SO

Dne 10. dubna 2015 vzpomeneme
páté výroèí, kdy dotlouklo lechetné
srdce paní

Zdenky Karasové
Kdo jste ji znali, vìnujte ji spolu s námi
tichou vzpomínku.
syn Zdenìk s manelkou a rodina

Èas plyne a vzpomínky v naích
srdcích zùstávají.
Dne 26. dubna 2015 uplyne 20 let
od úmrtí naí maminky a babièky, paní

tìpánky Koláøové
a dne 18. kvìtna uplyne 9 let od úmrtí
naeho tatínka a dìdeèka, pana

Jindøicha Koláøe
Stále vzpomínají dcera Jindøika
s rodinou
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ivot ve mìstì

ZU Viléma Wünsche v enovì informuje

Gratulujeme vem naim ákùm, kteøí se umístili v mìsících únoru a v bøeznu 2015 na stupních vítìzù
v okresním kole Soutìe základních umìleckých kol ve zpìvu a ve høe na dechové nástroje.
Jméno a pøíjmení áka
Veronika Svojanovská
Marie Svojanovská
Markéta Koláøová
Eva Smyèková
Nela Starovièová
Klára Jaroová
Kateøina Galuková
Jana Galuková
Jakub Filip
Ondøej Èí
Marek Èí

Umístìní
1. místo
2. místo
2. místo
3. místo
3. místo
2. místo
2. místo
3. místo
2. místo
3. místo
2. místo

Nástroj
sólový zpìv
sólový zpìv
sólový zpìv
sólový zpìv
zobcová flétna
zobcová flétna
klarinet
klarinet
zobcová flétna
zobcová flétna
zobcová flétna

Rádi bychom touto cestou informovali irokou veøejnost o akcích, které probìhnou ve 2. pololetí kolního roku 2014/2015.
Houslové oddìlení se pøipravuje na Kociánovu
houslovou soutì v Ústí nad Orlicí, která se uskuteèní ve dnech 5. 5.  9. 5. 2015, a také na houslovou
pøehlídku, která se koná dne 29. 5. 2015 na Janáèkovì konzervatoøi.
Dále se mùete tìit na koncert nejlepích ákù
naí koly. Seznam vech plánovaných koncertù uvádíme níe.

Den Datum
st
15.4.2015

Zaèátek Akce
17.00
Absolventský koncert: Kapustová Zuzana, Mezuláníková Kateøina

st

22.4.2015

17.00

st
st
út
st
èt

22.4.2015
29.4.2015
12.5.2015
13.5.2015
21.5.2015

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

èt

21.5.2015

17.00

èt

28.5.2015

17.00

po
út
st

1.6.2015
2.6.2015
3.6.2015

17.00
17.00
17.00

Absolventský koncert: Jeková Natálie, ín Bohuslav  elektronické
klávesové nástroje
Tøídní koncert
Klavírní pøehlídka 4. roèníkù: Jaroová Barbora, Tichá Claudia Karin
Absolventský koncert: Chomistek Matìj
Tøídní koncert
Absolventský koncert: Koláøová Markéta  zpìv, Bobeková Lucie  kytara,
Smyèková Eva, Sládková Hedvika
Pøehlídka prací ákù výtvarného oboru se studijním zamìøením
na multimediální tvorbu v restauraci Horakùvka
Vernisá výstavy nejlepích prací ákù výtvarného oboru
v budovì koly. Absolventi: Strakoová Veronika, Èíková Veronika,
Navrátilová Veronika
Tøídní koncert
Tøídní koncert
Tøídní koncert

Tìíme se na Vai návtìvu. Vlasta Urbáková, øeditelka koly.

Kniha Pøíroda regionu Slezská
brána v prodeji
AUTOØI:
JAN LENART, HANA MIIÈOVÁ,
TOMÁ GALIA, VÁCLAV KARPICH
Kniha publikovaná ve vázané vazbì, vznikla jako
výsledek mapování pøírodních hodnot regionu Slezská brána. Obsahuje mnohé pøírodní zajímavosti,
zvlátní rostliny i ivoèichy na území obcí Vratimov,
Paskov, Sviadnov, abeò, Sedlitì, Øepitì, Václavovice, Kaòovice a enov. Celý text je doprovázen zajímavými fotografiemi z míst, kde jste moná jetì nikdy
nebyli, ale snad se do nich i díky povídání v této
knize nìkdy vypravíte.
Knihu si mùete zakoupit na podatelnì MìÚ za
cenu 100 Kè.
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Pedagog
Bohumila Uèníková
Soòa Trèková
Petr Miller
Bohumila Uèníková
Bc. Martin Tome
Soòa Trèková
Petr Miller
David Papala, Petr Pícha
Eva Malicherová
Mgr. Darina Hruková
Petr Miller
Bc. Martin Tome
Bc. Martin Tome

MìÚ informuje / ivot ve mìstì

Místní akèní skupina
(MAS)
je
organizace
místního partnerství zastupující veøejné a soukromé zájmy, skupiny obèanù, neziskové organizace, spolky, podnikatele,
obce a svazky obcí. V ÈR
je 170 místních akèních
skupin a pokrývají 95 %
území republiky. MAS
Slezská brána je jednou z
nich a na území regionu,
které tvoøí mìsta Vratimov, enov, Paskov a

Místní akèní skupina Slezská brána
obce Øepitì, Sedlitì,
Sviadnov, abeò, Václavovice a Kaòovice, je jejím hlavním cílem zlepování kvality ivota ve
venkovských oblastech a
propojení veøejného a
soukromého sektoru.
Partnerem, tedy budoucím adatelem o dotaci, pro MAS Slezkou bránu jsou rùzné zájmové
skupiny  starostové
mìst a obcí, kolská zaøízení, ivnostníci, zemì-

Setkání pracovníkù knihoven

Dne 25. bøezna 2015 probìhlo v prostorách
Knihovny & enovského muzea setkání pracovníkù
knihoven z regionu Slezská brána a dalích spøátelených knihoven. Na akci probìhl køest knihy pohádek,
za spolupráce ákù I. D tøídy ze koly na Podlesí, p.
uèitelky Irmy Ferfecké, které chceme tímto velmi podìkovat za pøíkladnou spolupráci.

dìltí a nezemìdìltí
podnikatelé,
sportovní,
hasièské, myslivecké a
dalí zájmové spolky, profesní svazy, církve atd.
Cílem èinnosti MAS je
tedy podpora realizace
smysluplných
projektù
tìchto subjektù, které vycházejí z reálných potøeb
naeho regionu a co nejlépe do financování zapojují prostøedky evropských fondù i národních
dotaèních programù.
V souèasné dobì MAS
Slezská brána pøipravuje
prostory pro svoji èinnost
v Paskovì na adrese Ná-

draní 38 (areál zámku)
a dokonèuje pøípravu
strategického plánu, aby
po schválení evropských
a národních fondù mohla
zahájit vypisování dotaèních výzev pro partnery v
území a jejich realizaci.
O aktuálních monostech spolupráce a výzvách budeme mìsta,
obce a jejich veøejnost
vèas informovat. Podrobnìjí informace rovnì
naleznete na webu MAS:
www.masslezskabrana.cz.
Mgr. David Novák,
øeditel MAS Slezská
brána, z.s.

Sportovní Klub Lapaèka

obèanské sdruení
srdeènì zve irokou veøejnost na

STAVÌNÍ MÁJKY
a fotbalové utkání

SVOBODNÍ vs. ENATÍ

Knihovna & enovské muzeum

Zveme irokou veøejnost na vernisá výstavy enov
v dobì I. a II. svìtové války, která se uskuteèní dne
29. dubna 2015 v 17 hodin v prostorách enovského muzea
ve staré kole. Dne 13. kvìtna 2015 v 17 hod. bude následovat pøednáka p. Dr. Václava Cichonì na dané téma. Na
vai návtìvu se tìíme.
Simona Slavíková, øeditelka

ve ètvrtek 30. 4. 2015
od 17.00 hod.
v areálu SK Lapaèka

Vzpomínka
u Pomníku padlých

U pøíleitosti 70. výroèí osvobození enova poøádá vedení mìsta ve ètvrtek 30. 4. 2015 v 16.00 hod. vzpomínkovou
akci u Pomníku padlých, na kterou zve pøedstavitele organizací, spolkù, politických stran a irokou veøejnost.
Ing. Jan Blaek, starosta
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Sport / MìÚ informuje

Skauti a skautky enov informují

Agenti tvoøili v klubovnì
Jednou z dovedností, kterou by
mìl zvládnout kadý skaut, je manuální zruènost. Proto jsme pro
Agenty na konci února uspoøádali
dvoudenní rukodìlnou akci v klubovnì. Bìhem pátku si patnáct
klukù vyrábìlo døevìné meèe, které z bezpeènostních dùvodù jetì
obalovali izolaèní pìnou. Následné
souboje byly natolik akèní, e vìtina meèù bohuel vzala za své :-).
Veèer jsme pak jetì zhlédli film o
íøení mylenky dobrých skutkù.
Sobotní den byl ve znamení zaøizování klubovny a vyrábìní výzdoby.
Z odkorù jsme vytvoøili tøi malé
podsadové stany, které nám poslouí jako stylové odpadkové
koe. Na stìnì pøibyla nástìnka s
informacemi a na stole model táborového ohnì, který nám na konci kadé schùzky bude pøipomínat
blíící se tábor. Víc u jsme toho
nestihli, ale i tak jsme rádi, e si
kluci mohli vyzkouet práci se døevem a hlavnì, e se vechno øezání
a zatloukání høebíkù obelo bez
zranìní.
Za Agenty Martin Václav Sukaè
 Rádio
Elmano v atech
Po skautských krojích jako by
se v pátek 6. bøezna na oddílové
schùzce Elmana slehla zem. K vidìní nebyl ani jeden, pøestoe je
kroj klasickou výbavou na kadou
oddílovku. Bøeznová schùzka vak
byla speciální, ladìná do doby první republiky. Na sebe si proto svìtluky a skautky výjimeènì místo
krojù vzaly aty. Na programu
bylo nejprve uèení se prvorepublikového tance. Po nejrùznìjích taneèních kreacích pøiel èas oslavit
osmnácté narozeniny jedné z naich vedoucích  Rybky, která musela splnit tøi narozeninové úkoly.
Hravì je zvládla a jako dárek dostala od celého oddílu trièko s nakreslenými rybkami od jednotlivých èlenù Elmana. Konec schùzky patøil opìt tanci a závìreènému
nástupu.
Druhý oddíl slaví 70. narozeniny
Kulaté výroèí zaloení letos
oslavuje 2. dívèí oddíl Elmano.
Druhý skautský oddíl v enovì se
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narodil v roce 1945 po druhé svìtové válce. Bìhem jeho ivota v
nìm proila dobrodruné chvíle
øada dìtí a mladých lidí ze enova
i okolí. Sedmdesát let od vzniku
oddílu oslavíme výstupem na
Ivanèenu 25. dubna 2015. Srdeènì
zveme i vechny døívìjí èleny 2.
skautského oddílu v enovì, pøidejte se k nám! Na spoleèném putování na Ivanèenu mùete zavzpomínat se starými skautskými
pøáteli i poznat nynìjí èleny oddílu. Zároveò uvidíte souèasný ivot
v Junáku a navtívíte památné

skautské místo uprostøed jarní
pøírody. Oslavte s námi výroèí oddílu! Více informací naleznete na
www.senov.skauting.cz/elmano.
Za Elmano Marie Tomisová Májinka
Pozvánka na skautskou mi
enovské skautské støedisko
vechny zve na skautskou mi 26.
dubna 2015 v 10.30 hod. v kostele
Prozøetelnosti Boí v enovì. Spoleènì podìkujeme za 25 let skautského ivota v enovì od obnovení støediska. Úèast v krojích vítána.

Palas dance  mezinárodní taneèní kola
pro dìti, mláde, dospìlé
Mezinárodní den tance 
støeda 29. dubna
Srdeènì zveme dìti, mláde a
dospìlé na oslavu Mezinárodního
dne tance k nám do taneèní koly.
V tento den máme pro vás pøipravený tento program: pro mateøské
kolky a 1. a 2. tøídy Z v pùlhodinových intervalech od 8.30 do
11.30 hod. Pro druiny od 13.00 a
od 14.00 hod. Od 16.00 do 18.00
trénink pro dìti a mláde na úrovni taneèní reprezentace. A od
18.00 Speciální taneèní hodiny pro
dospìlé sólo. Rezervace si posílejte
na e-mail macura@tspalas.com do
27. 4. Tìíme se na vás.
Klub reprezentaèního tance
pro dìti a mláde. Klub je otevøen pro talentované ve vìkových
kategoriích mini a DVK od 3 do 11
let, JVK od 12 do 15 let a HVK od
16 let. V klubu se èlenové uèí taneèním stylùm disco dance, street
dance, show dance a latino dance
vèetnì taneèní akrobacie. Po
zvládnutí základù taneèních technik se úèastní republikových a mezinárodních taneèních koncertù,
vystoupení a soutìí. Nároèná výuka vede vdy k dobrému zvládnutí taneèních technik a nejlepí èlenové reprezentaèního klubu se stávají profesionálními taneèníky v
divadlech, muzikálech a podobnì.
Kromì standardní výuky organizujeme pro èleny soustøedìní, letní
taneèní koly a také výlety a dovolené. Do naich øad hledáme nové

reprezentanty, kteøí by byli schopni zvládnout nároènost výuky, byli
disciplinovaní, li za svým cílem a
byli schopni pracovat v kolektivu a
rozvíjet jej. Zápisy na kurzy a konkurzy do klubù jsou vdy v úterý a
ètvrtek v 16.00 hod. v taneèní kole na ul. Kostelní 128 v enovì.
Klub
latinskoamerických
tancù pro mláde a dospìlé.
Klub je otevøen pøedevím pro
mláde a dospìlé, kteøí se chtìjí
vzdìlávat v tanci na vyí úrovni,
srovnatelné s pøípravou na Star
dance. Je zde moné tanèit jen rekreaènì, ale také soutìnì. Tréninky probíhají vdy v úterý od 18
hodin v taneèní kole na ul. Kostelní 128 v enovì. Pøihlásit se
mùete kdykoliv v taneèní kole
bìhem roku.
Klub moderního tance je otevøen pøedevím pro sólové taneèníky mládee a dospìlých, kteøí se
chtìjí pobavit, protáhnout tìlo a
také se nìco nauèit. Uèíme se tady
sólovì latinskoamerické tance jako
napø. merengue, salsa, battchata a
jiné, øecké tance, rock and roll, popové tance apod. Tréninky probíhají vdy ve ètvrtek od 18 hodin v
taneèní kole na ul. Kostelní 128 v
enovì. Pøihlásit se mùete kdykoliv v taneèní kole bìhem roku.
Poøádáme soustøedìní, letní taneèní koly, výjezdové zahranièní
akce, dovolené apod.
Josef Macura, pøedseda Palas dance,
www.tspalas.com, tel. 604 503 817

ivot ve mìstì

Klub Èervánek myslí také na maminky s nejmeními miminky

V klubu pro maminky na mateøské, ale také pro
celou rodinu, se v radostné atmosféøe setkáváme ji
pìt mìsícù. V bøeznu jsme v rámci úterní hernièky s
dìtmi, kromì naeho repertoáru písnièek a øíkadel,
vytvoøili a vynesli Morenu a zaseli velikonoèní osení.
V dubnu nás èeká návtìva velikonoèního zajíèka,
tvoøivá dílna pro maminky a oèekávaná pøednáka o
výchovì na téma zodpovìdný rodiè. Myslíme také na
maminky s nejmeními miminky od dvou mìsícù, a
proto roziøujeme nae setkávání. Kadé úterý se tìíme návtìvì dìtí od jednoho roku, maminek i tatínkù na dopolední hernièce s programem od 9.30 do

12.30 hod.. Novì zveme maminky dìtí od dvou mìsícù do jednoho roku na setkávání v odpoledních hodinách od 14 do 16 hodin kadé druhé úterý v mìsíci.
Poprvé se sejdeme 14. dubna. Maminkám s nejmeními miminky nabízíme pøátelskou sdílnou atmosféru,
povídání na rùzná témata i malé hry, zpívání a odpoèinek s miminky. Angliètina hrou pro dìti od 2,5 let v
doprovodu rodièù je stále otevøená vem novým zájemcùm. Vekeré staré i nové informace o nás a akcích najdete na www.cervanek.cz.
Za Èervánek, Andrea Liolia

Klubka nelení!

Ples  Rok 2015 jsme zahájili ji tradièním plesem
pro rodièe a pøátele Klubky. Letoním tématem byl
samotný Agent 007. Ano, správnì, James Bond. Hosté shlédli taneèní vystoupení, zájemci si mohli vyzkouet støelbu na terè. Ples jsme si uívali do pozdních ranních hodin.
Víkendová akce  Tajní agenti  O týden pozdìji jsme vyrazili na víkendovou akci. Tématem jsme
opìt neopustili Tajné agenty. Dìti proly základním
tajným výcvikem. Nauèily se ifru pouívanou ke kódování a dozvìdìli se i nìkterá tajemství o této práci.
Základnou na výcvik tajných agentù nám byla chata
Kamenka v Oderských Vrích.

Pøespávání v klubovnì  Koncem února jsme
pøespávali v klubovnì. Jeliko jsme v rámci celoroèního tématu doputovali do starovìkého Øíma, tak na
dìti èekaly Gladiátorské zápasy. Úkol byl jasný. V co
nejkratím èase projít vechny stanovitì a být co
nejlepí!
Pevnost Boyard  Nelelkovali jsme ani v bøeznu a
hned první víkend jsme odjeli soutìit na chatu Pevnost. Úkolem dìtí bylo posbírat co nejvíce klíèù, které
dostávaly za výhry v rùzných soutìích. A jeliko
nám poèasí pøálo, tak jsme trávili spoustu èasu venku. Ti nejlepí z nejlepích, kteøí se snaili celý víkend a hráli vdy na plno, dosáhli a na samotný
poklad a byli odmìnìni èokoládovým zlatem, které si
odvezli domù.
Za TOM Klubka 19216 Jana Gansová, Honza Pastròák
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Inzerce / ivot ve mìstì

PØEDPOKLÁDANÉ TERMÍNY AKCÍ
SK RELAX ENOV NA ROK 2015

25. 4.  SOBOTA  Orientaèní bìh, dovednostní
soutìe pro dìti a mláde
16. 5.  SOBOTA  Cyklokros , soutìe na kolech pro dìti a mláde
30. 5.  SOBOTA  Relax pro dìti, dìtský den 
soutìe, konì, ètyøkolky
21. 6.  NEDÌLE  ,,Vítání léta, nevídané disciplíny pro dospìlé
18. 7.  SOBOTA  Míèový pìtiboj pro dìti
8. 8.  SOBOTA  MotoEnduro  závody pro
dìti a mláde
22. 8.  SOBOTA  Míèový pìtiboj smíených
dvojic dospìlých
5. 9.  SOBOTA  Louèení s létem turnaj v malé
kopané muù
21. 11.  SOBOTA  Turnaj v sálové kopané
Dalí akce jako støelba ze vzduchovky, turnaj v
kuelkách a smaení vajeèiny, volejbal, a fotbálek
upøesníme na internetových stránkách
www.relax.wbs.cz èi na facebooku SK RELAX ENOV, nebo budou vyvìeny v areálu SK Relax.
Pøijïte se pobavit a neseïte doma!

INZERCE
Koupím dùm, parcelu, chatu. Prosím nabídnìte.
Tel./SMS 608 370 379.
Nabízím podnájem bytu 1+1 v centru enova. Informace na tel. 733 754 344.

KADEØNICTVÍ JANA

oznamuje zmìnu adresy od 4. 5. 2015
z ul. Hlavní 750 na Hasièskou 1678.
Dìkuji zákazníkùm a zákaznicím za pochopení
a dalí pøízeò.
Jana idková, tel.: 732 911 598

Oèkování psù proti vzteklinì

Obecná povinnost oèkování psù proti vzteklinì je dána
zákonem o veterinární péèi. Pro aplikaci kadé dávky oèkovací látky musí být pouita nová jehla.
V uvedených termínech a èasech máte monost vyuít
nabídky oèkování, které provede MVDr. Miklík Jaromír, Havíøov-Suchá, tel. kont.: 602 534 678.
Cena: 150 Kè za oèkování jednoho psa, úèinnost vakcinace 2 roky.
Datum oèkování
11. 4. 2015
sobota

Místo oèkování
ZU (Zám. park)
Podlesí (u transf.)
V Drustvu (býv. obch.)
Lapaèka
Volenství
krbeò (u obch.)
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Hod.
10.00  10.30
10.30  11.00
11.00  11.30
11.30  12.00
12.00  12.30
12.30  13.00

Pozvánka na enovskou tlapku

Na kynologickém cvièiti v enovì, které se nachází u vlakového nádraí, se koná
25. 4. 2015 tradièní výstava voøíkù  enovská
tlapka. Zaèátek je v 9.00 hod.
Nejdøíve se koná výstava, pak následují rùzné
soutìe, napø. dítì a pes, nejpodobnìjí pár (podoba
pána a psa), nejlepí psí kousek, aj.
Propozice a Pøihláky najdete na webu: zkosenov.webnode.cz/akce
Obèerstvení bìhem celé výstavy a soutìí je zajitìno pøímo v areálu ZKO enov.
Zveme vechny voøíky, jejich páníèky a rodinné
pøísluníky ke strávení krásných chvil na naem cvièiti v dobì konání této akce.

Zahrádkáøi informují

ZO Èeského zahrádkáøského svazu enov poøádá dne
22. 8. 2015 zájezd na výstavu Floria  léto 2015 na výstaviti v Kromìøíi a dále zámek Buchlovice.
Odjezd v 7.00 hod. od Restaurace Na pici. Cena zájezdu je 300 Kè èlenové ZO ÈZS enov, 350 Kè ostatní. V cenì
je zahrnuta doprava a vstupné na výstavu Floria v Kromìøíi. Návrat ve veèerních hodinách. Pøihláky a info na tel.
739 930 376.
Na vai úèast se tìí ZO ÈZS enov.

Barvy Laky Tom poboèka enov
Novì otevøená prodejna barev a lakù vèetnì pøísluenství v enovì
u kruhového objezdu vedle prodejny Hruka.

Slevy a 50 %!!! Výrazné slevy pro firmy a ivnostníky.
Vyuijte tìchto zavádìcích cen:
HET Klasik 15+3 kg ... 610 Kè ... sleva 30 % ... cena nyní ... 484 Kè
HET Supermalba 15+3 kg ... 327 Kè ... sleva 45 % ... cena nyní ... 235 Kè
PRIMALEX Standard 15 kg ... 386 Kè ... sleva 32 % ... cena nyní ... 293 Kè
DEVOS KYT stìrka 21 kg ... 365 Kè ... sleva 20 % ... cena nyní ... 299 Kè
GUMOASFALT 10 kg ... 411 Kè ... sleva 30 % ... cena nyní ... 323 Kè
JUPOL Classic 15 l ... 603 Kè ... sleva 20 % ... cena nyní ... 514 Kè

AKCE platí do vyprodání zásob!
Tìíme se na Vai návtìvu
Otevírací doba: Po a Pá 7.30  12.00, 12.30  16.00 hod.,
sobota 8.00  11.00 hod.
Barvy Laky Tom, poboèka enov, Bc. Táòa Kubová, DiS., IÈ: 02680912,
DIÈ: CZ8262044967, provozovna ul. U Alejského dvora 619, enov,
tel.: 736 671 846, barvy.senov@seznam.cz

Inzerce

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.

Nová prodejna krmných smìsí
Fa  Zápalka

enov (naproti bývalého závodu VOKD), Závodní 641

Provozní doba:

Po  Pá od 12 do 18 hodin

Tel.: 739 857 610
Název surovin
Balení
K1  kuøata do 6. týdne
sypká
K2  kuøata do 10. týdne
sypká
KZK  kuøata do 18. týdne
granule
N1  nosnice
sypká
N1  nosnice
granule
BR1  brojleøi do 3. týdne
granule
BR2  brojleøi od 3. týdne
granule
BR3  brojleøi dokrm
granule
KR3  krùty od 7. týdne
granule
KR4  krùty od 10. týdne
granule
KR5  krùty od 17. týdne
granule
VKCH1  kachny do 22. týdne sypká
VKCH2  kachny od 22. týdne granule
KK1  králíci léèivo
granule
KK2  králíci odstav
granule
KK3  králíci výkrm
granule
N1  ptrosi
granule
N2  ptrosi
granule
Penice
Kukuøice
Kukuøièný rot
Oves
Krmivo pro psy, koèky a holuby

100 kg 25 kg 10 kg
1180 295
138
1080 270
128
970
242
117
1040 260
124
1060 265
126
1370 343
157
1270 318
147
1200 300
140
1360 340
156
1250 313
145
1150 288
135
1210 303
141
1120 280
132
1020 255
122
990
248
119
960
240
116
1395 349
1040 260
650
163
65
650
163
65
700
175
70
550
137
55

Doprava do 10 km ZDARMA  po telefonické domluvì

Pozvánka na sraz spoluákù
nejlepích roèníkù 1975  1976
Poslunì hlásím, e dne 23. 5. v 15.00 hod.
se uskuteèní velké setkání nás, starých známých,
v Z enov, poté v restauraci Na Horakùvce.

Zváni jsou vichni: roáci, plhouni, edé myky, ba dokonce i prti.

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

Bc. Jiøina Slovioèková

IÈ: 69629919
Pod Køíem 630, 739 34 Václavovice

Vedení úèetnictví
Vedení daòové evidence
Mzdy a personalistika
Daòová pøiznání a dalí povinnosti
e-mail: sloviockova@gmail.com
tel.: 606 770 001

Výkopové práce mikrorýpadlem
Elektro pohon (380 V)  minimální hluk. íøka stroje 800
mm. Monost obkopávání základù pro hydroizolace.
Ceny dohodou. Tel.: 604 748 003.

Neváhej a kontaktuj své spoluáky!
8.A Petra ustková-Zagórská 734 236 444
8.B Duan Bastl 777 591 586
8.C Dáa Václavíková-Sapíková 603 947 550
8.D Pavlína Lipinová-Honová 604 335 577
Pøihlákou na sraz je zaslání nevratné zálohy 200 Kè na úèet
211263580/0600 do 30. 4. 2015. Prosíme rodièe èi známé naich
spoluákù, na které nemáme kontakt, aby jim o srazu dali vìdìt.

Fa  ZÁPALKA

Rizikové kácení stromù. Lanovou metodou.
Oøezy stromù, vìtví. Støíhání ivých plotù.

Tel. 739 857 610
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ivot ve mìstì

Velký úspìch v interaktivní soutìi ROZPOÈTI SI TO

Tým naí koly ve sloení Zdenìk Tomis, Vít Walach,
Patrik Maceèek, Vojtìch Halada a Zuzana trbáková se
poprvé zúèastnil soutìe na podporu finanèní gramotnosti
ROZPOÈTI SI TO.
My Ká  Èe  øi jsme si vedli velmi dobøe. Tøi mìsíce
jsme prùbìnì plnili zadané úkoly, studovali jsme nové pojmy, plánovali jsme, poèítali, úètovali, bilancovali, investovali
a probojovali jsme se a do finále! U to byl pro nás
úspìch.
Finále se uskuteènilo 20. 3. 2015 v Praze. Konkurence
z celé republiky byla velmi silná! Bojovali jsme a do konce a výsledek?
Ná tým obsadil úasné 6. místo! Na poèátku soutìe
bojovalo 200 týmù z ÈR.
Byli jsme vyhláeni skokany soutìe, nebo jsme skoèili
nejvíce ze vech. Ze 14. pozice po základním kole jsme po
finále skonèili na 6. místì. Dobrá práce!
A na závìr  pochvala poroty za nejlepí prezentaci
týmu Tak urèitì!
Dìkujeme vem, kteøí pomohli, podpoøili, dreli pìsti

SRPD dìkujeme za finanèní podporu, urèitì dobrá investice.

Ná tým vzornì reprezentoval kolu

achový klub enov
achová sezóna 2014/
2015 se blíí svému závìru.
V Krajské soutìi schází
odehrát poslední 2 kola. V
devíti kolech povolilo nae
A drustvo soupeøùm pouze 2 remízy a s náskokem 4
bodù vede tabulku. Postup
do Krajského pøeboru je
ji témìø jistý! Úspìch je o
to cennìjí, e jsme v této
sezónì vsadili na vlastní
hráèe v èele s nejsilnìjím
hráèem enova Standou Koláøem na 1. achovnici. Nejvíc bodù získali hráèi Pohludka Ondøej (6,5), Siwek
Antonín a Kozelský Marek
(oba 6), Èíek Petr (4,5) a
Kotláø Jarmil (4). S úspì-

ností nad 50 % hrají jetì
hráèi Vaek Vladimír (3
body  75 %) a náhradníci
Nepor Ivan (58,33 %) a
Broskeviè Lumír (87,50 %),
oba získali 3,5 bodu. Podrobné výsledky uvedeme
po skonèení soutìe.
V ostravském Mìstském pøeboru nae B
drustvo má jedno kolo pøed
ukonèením soutìe jisté 2.
místo. Hlavními oporami
jsou hráèi Nepor Ivan ziskem 7,5 bodu (83 %), Kozelský Marek 6,5 bodu (81 %),
Petrov Nikolaj a Broskeviè
Lumír oba získali 5 bodù
(56 %).
Poslední soutìí, ve kte-

ré hrají nai achisté, je
Mìstská soutì. Drustvo
C se probojovalo do skupiny hrající o 1.  4. místo.
Nejèastìji bodující hráèi
jsou Broskeviè Lumír se 4
body, Nekvapil Jaroslav a
Hruka Stanislav, kteøí získali shodnì 3,5 bodu.
V klubu se odehrál za
úèasti dvanácti hráèù ji
tradièní Oddílový pøebor
jednotlivcù. Vítìzem se stal
Ivan Nepor s 10 body pøed
Nikolajem Petrovem a Markem Kozelským.
V letoním roce se slaví
70. výroèí zaloení organizovaného achu v enovì. V
rámci oslav ná achový
klub enov v sále restaurace Na Lapaèce v sobotu 11.
dubna 2015 poøádá ji tradièní mezinárodní turnaj
OPEN RAPID ACH ENOV 2015. Zároveò se jedná o oficiální Otevøený pøebor Ostravy a neoficiální
pøebor Euroregionu Beskydy v rapid achu. Turnaj je
zaøazen do okruhu Rapid
tour Ostravský koník 2015
a oèekává se úèast cca 100
hráèù. Tìíme se na co nejvìtí zapojení enovských

hráèù i neregistrovaných,
zejména dìtí a mládee, zahájení je v 8.30 hod. Propozice turnaje a dalí informace o ivotì naeho achového klubu jsou uvedeny na
webových stránkách http://
www.sk-senov.szm.com/ a v
klubové vývìsní skøíòce na
Radnièním námìstí.
Závìrem radostná zpráva, podaøilo se otevøít dìtský achový krouek a organizovaný trénink ji slaví
první úspìchy. Nai nejmladí se zúèastnili turnajù
v Hluèínì a v Petøvaldì, kde
se vùbec neztratili a získali
první zkuenosti. Zejména
Ivo Walach (roè. 2004) pøekvapil vynikajícím 5. místem v Hluèínì a ziskem 4
bodù v Petøvaldì. Velmi
dobøe se na svých na prvních turnajích uvedli stejnì
mladí Mirek umský a Bertík Klokner a ostatní. Celkem do dìtského achového
krouku dochází 10 dìtí a
zájemcù pøibývá. Pokud by
zùstali achu vìrní, nemuseli bychom se o budoucnost
achu v enovì obávat.
Miroslav Kozel, pøedseda
klubu

Mìsíèník Mìstského úøadu v enovì, vychází v první dekádì mìsíce, reg. è. MK ÈR E 12336. Redakèní rada:
starosta Ing. Jan Blaek, místostarosta Ing. Antonín evèík, tajemník Ing. Marie Kotrová, správní odbor Anna Stachovská.
Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, enov, tel.: 596 805 931. E-mail: MeU.Senov@seznam.cz, meusenov@mesto-senov.cz,
http://www.mesto-senov.cz. IÈO 00297291. Grafická úprava, technická redakce a sazba: firma VMCG, Vanìèek Milo  Computer Graphics.
Tisk: Tiskárna HAROK, enov. Inzerci pøijímá MìÚ enov, správní odbor  do 25. dne v mìsíci. Prodejní cena Obìníku 11, Kè.
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