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O LIDECH V BESKYDECH

A máme jaro  èas kvìtin, krátkých sukní a touhy.
K tomuto roènímu období vak také patøí dé. Pro
tyto chvíle vám, milí ètenáøi, doporuèujeme odpoèinek tøeba u naeho Obìníku. Letoní úvodníkové
povídání patøí knize O lidech v Beskydech, která je
dílem Petra Andrleho a kolektivu autorù.
Vybrat z pìtisetstránkové knihy formátu A4 to
nejzajímavìjí je zkrátka nemoné, u jen pro to, e
kniha je zajímavá od první do poslední strany. Pojïme se dnes tedy podívat do domu pekaøe Frantika
Valgy, ale nejen tam.
Pan Frantiek Valga z Ostravice mìl ji jako svobodný pekárnu v Paskovì, pozdìji i v Øepiti. V roce
1934 vydrail dùm è. 354 v Ostravici, kde vybudoval
pekárnu, ve které se peklo a do r. 1967. Dcera pana
Valgy, paní Ludmila Valgová, prozradila recept na
koláèe, které se jmenují zeláky: Zelí nastrouháme na
kedlubnovém struhadle, osolíme, na oleji nebo na
másle dusíme do polomìkka. Mùeme pøidat trochu
strouhaných jablek. Koøeníme pepøem, zázvorem, skoøicí, citrónovou kùrou nebo kandovanou kùrou pomeranèovou. Upálíme trochu cukru krystalu, zalijeme
trochou horké vody a pøidáme do zelí. Nakonec pøijdou hrozinky. Na plech dáme bìné kynuté koláèové
tìsto, ruènì je roztáhneme, pokryjeme zelím, kterým
neetøíme. Navrch dáme posýpku s nasekanými vlaskými oøechy a peèeme.
Nae dalí listování vede na Èeladnou, o které se
mj. píe ve Vlastivìdì Moravské (II. Místopis Moravy
 Frentátský okres, Brno 1908, str. 169): Zvlátností èeladenskou ve stravì je nakládání husí. Zabije se
celé stádo husí najednou, okube, vykuchá, nasolí,
aby vznikla áva, ve které se nechají husy leeti
dle potøeby. Maso je obtìkáno, aby bylo pod
ávou a nemìl k nìmu
vzduch pøístupu, ponìkud zèervená.
A v naem povídání
jsme se prolistovali a
k enovu, kde o tom, co
kdysi lidé jedli, zajímavì
vypráví pan Josef ebesta (Památník enova, r.
1930). Za starodavnych
èasu ludì nìznali eèe

umìlych hnojiv ani rozmaòtych øeèi na nièini chrobokuv a velijakego plugarstva v polu. A tak u nas
rok co rok nikjej vince nikjej minì bylo slimokuv,
kjeøi zezøali vicko v polu. Tymu byl vìlki glud
a bida, ludì jodovali ynym ovìsny lebo kukuøièny
chlib s vodum, lojim masunum. Nikjej pøidovali do
takove polivki èosku abo cebule. Kafe poènuli gotova
dìpro kole roku 185060 a to eèe v bogatich rodinach v nìdìle lebo ve vinèi svinta. Krumì tego sioli
pogaòskum kae, zimjoki, groch, fazole i bub, jeèmyò,
kjerys otlukali ve stympach na krupy. Stympy se eèe
lecykaj po gruntach uchovaly a ty pìknìji byly odvìzune roku 1923 do zemìdìlského muzea do Frýdku.
Jetì v roce 1930 (viz. Památník enova) se psalo:
Není chaloupky, u které by nebyl kousek pole osázeného zeleninou. ... Vdy zelenina v jakékoliv úpravì
poívána jest z nejvýivnìjích, zdraví lidskému nejprospìnìjích potravin. Pak dá se snadno a rychle
upraviti a na tom naim hospodyním hodnì záleí,
Proto nae hospodynì pøipravují jídla jednoduchá
a to ponejvíce z mléka, zeleniny a kobzolí... Dobøe
upravené zelí je pýchu naí kuchynì. Je velice chutné
a proto je skoro denní potravou. Vaøí se hlavek
i kysané a nepøejí se nikdy. ... Jak moudré, co øíkáte? ádní hlupáci vìru nebyli, ti nai pøedkové!
Pokud nám, milí ètenáøi zachováte pøízeò, potkáme se zase za mìsíc na tomto místì.
Krásné jarní dny vám pøeje Simona Slavíková.

Podìkování

Dne 17. 2. 2016 Ing. Miroslava Nováková, pøedsedkynì kulturní komise, pøedala pøi slavnostní vernisái výstavy Kouzlo døevìných pohlednic Pamìti obce a panství enova, Kroniku mìsta enov od roku 1952 a do
roku 1974 a Vlastivìdnou topografii obce Petøvaldu na
Tìínsku, enovskému muzeu. Jedná se o velice cenné
dokumenty, které naemu muzeu daroval enovský obèan
p. Jan Koláø. Tyto materiály budou pøínosné nejen pro
èleny historicko-letopiseckého aktivu, ale pro vechny zájemce, kteøí se s dílem velmi poctivého kronikáøe
p. Frantika Koláøe, chtìjí seznámit. Dìkujeme tímto
p. Janu Koláøovi za poskytnutí tìchto dokumentù do
správných rukou.
Simona Slavíková,
ENOVSKÝ
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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
6. 3.  Na výlet za
krásami enova se vypravila
celá
rodinka
z
Havíøova-umbarku.
Ze vech pamìtihodností
a lákadel naeho mìsta
je nejvíce zajímal kontejner s elektro odpadem a
pouitými odìvy. Vykázaní z místa se bránili v domnìní, e kdy je nìco
vyhozené do popelnice,
nikomu to nepatøí.
11. 3.  S nabídkou
zaruèenì pravého zlata a
s ádostí o rozmìnìní
bankovek vìtích hodnot
to zkoueli dva neznámí
mui, pravdìpodobnì cizinci, na personál restaurace na Lapaèce. S nepoøízenou zmizeli z místa
døíve, ne dorazili stráníci.
13. 3.  Na oznámení
o leícím mui, kterému
se udìlalo pravdìpodobnì nevolno, vyjídìla
hlídka stráníkù za pouití majákù. Opodstatnìní zrychleného pøesunu
bylo na místì. Mu prodìlal záchvat, pøi kterém
upadl do bezvìdomí. V
dùsledku rychlé první pomoci
neutrpìl
váné
komplikace. Dík patøí
pøedevím oznamovateli
pro jeho pøístup ke
vzniklé situaci.
17. 3.  Policisty,
stráníky i hasièe zamìstnal svým neuváeným jednáním mu v èásti Lapaèka. Vem známým a pøátelùm zaslal
zprávu, ze které vyplýva-

lo, e si chce ublíit. Pøípad je dále v etøení.
PREVENCE
10. 3.  Probìhla beseda se studenty VO z Ostravy v rámci zvyování
právního povìdomí. Studenti se zajímali o aplikaci vybraných zákonù
v praxi a problematiku
správního øízení  viz
foto.
Mìstská policie má
zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro kadého obyvatele mìsta a na tom,
aby ádný pachatel pøestupku nebo trestného
èinu nezùstal bez posti-

nov, Radnièní nám. 300,
739 34 enov nebo na email:
mpolicie@mesto-senov.cz

Ing.R. Kulhánek, vel. MìP

Z èinnosti samosprávy

33. schùze rady mìsta dne 9. 3. 2016 mimo
jiné:
 vzala na vìdomí zápisy komisí rady mìsta
 vzala na vìdomí rozhodnutí o výbìru nejvhodnìjí nabídky veøejné zakázky Sbìrný dvùr mìsta
enov (zpracování projektové dokumentace)  firma
STAPLAN s.r.o., Hluèín
 schválila ceník pronájmu sportovitì SK enov,
ul. Lipová a víceúèelového
høitì Stará kola, ul. Kostelní v sezónì 2016
 schválila umístìní
staveb a zøízení vìcných
bøemen na pozemcích mìsta
 schválila dodatky ke
smlouvám o závazku veøejné sluby ve veøejné linkové osobní dopravì mezi
smluvními stranami mìstem enov a ARRIVA MORAVA a.s., Dopravním podnikem Ostrava a.s. a Koordinátorem ODIS s.r.o.
 schválila úèetní závìrky pøíspìvkových organizací, výi zlepeného výsledku hospodaøení pøíspìvkových organizací za
rok 2015 a rozdìlení tìchto zlepených výsledkù
hospodaøení do penìních
fondù pøíspìvkových orga-
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hu. Pokud máte nìjaký
dotaz, postøeh, kritiku,
stínost atd., mùete ji
zaslat písemnì na adresu: Mìstská policie e-

nizací
 schválila odpisové
plány pøíspìvkových organizací na rok 2016
 schválila rozpoètové
opatøení è. 6, 7, 9 a 10/
2016

 jmenovala povodòovou komisi mìsta enov
 postoupila zastupitelstvu mìsta na vìdomí inventarizaèní zprávu ústøední inventarizaèní komise.
tajem.

Pozvání

Zveme obèany enova na zasedání zastupitelstva mìsta, které se bude konat dne 19. 4.
2016 v zasedací místnosti Obecního domu, zahájení v 16.00 hodin.
Z programu:
l Schválení úèetní závìrky za rok 2015 a hospodaøení mìsta za rok 2015
l Zpráva ústøední inventarizaèní komise mìsta
l Zpráva o èinnosti a hospodaøení Mìstského
podniku slueb za rok 2015
Blií informace a dalí projednávané body
budou zveøejnìny na úøední desce a ve vývìsních
skøíòkách mìsta enov.

Vzpomínka
u Pomníku padlých

U pøíleitosti výroèí osvobození enova poøádá
vedení mìsta v pondìlí 2. kvìtna 2016 v 16.30
hod. vzpomínkovou akci u Pomníku padlých, na
kterou zveme pøedstavitele organizací, spolkù, politických stran a irokou veøejnost.
Ing. Jan Blaek, starosta

MìÚ informuje

Níe uvedení psi byli odchyceni
v enovì. Mùete si je prohlédnout
v útulku u p. Ondraèky v Sedlitích  tel.: 737 116 684 a pokud
se rozhodnete pejska si osvojit, bu-

Máte zájem o pejska?

dete osvobozeni od poplatkù, navíc mìsto enov nabízí jednorázovou finanèní odmìnu pro ty,
kdo si pøevezmou pejska odchyceného na katastru enova do domácí péèe.
Není nám v psím útulku pat-

2
Køíenec
bíglový

1
Køíenec
labradora

nì, máme zde i své kamarády, ale
doma je doma!!!
Pomozte pejskùm nalezeným
nebo odchyceným v enovì najít
nový domov.
Starosta mìsta

3
Køíenec
labradora

Sdìlení obèanùm
POHYB PSÙ NA VEØEJNÉM PROSTRANSTVÍ
V souladu s obecnì závaznou vyhlákou è. 1/2014, kterou se upravují pravidla pro pohyb psù na
veøejném prostranství v obci enov (úèinnost od 1. 5. 2014), je prùvodce psa povinen bezodkladnì odstranit z místa exkrementy svého psa.
Zájemci o sáèky na psí exkrementy si je mohou vyzvednout na úseku P nebo na podatelnì Mìstského
úøadu enov.

REVITALIZACE VEØEJNÉHO PROSTRANSTVÍ
Mìsto enov má zájem koncepènì rozvíjet úpravu veøejné zelenì a veøejných
prostranství. V této souvislosti probìhne v jarních mìsících v okolí budovy
Radnice revitalizace veøejného prostranství  výsadba stromù, keøù, travin
a trvalek výmìnou za stávající zeleò, která je ji nevyhovující. P/Bc. Chrástová

Komunální odpad 2016
Samostatnì pøistavované kontejnery (VOK)
DUBEN: 12. a 13.  Bøezùvka x
Ke Stovkám, Václavovická (u nádr.),
K Haltýøùm, Pod odkem, enovská
KVÌTEN: 12. a 13.  K Hájence x
Dlouhá, Pod Èechem, U Garáí, ajarská x Nad Potokem, U Alejského
Dvora
Sbìrné místo komunálních odpadù
ul. Na Sedlácích
 objemné odpady z domácností,
 elektro, baterie, monoèlánky,
 EEZ (kompletní spotøebièe a
elektrotechnika bez rozdílu velikosti),
 vyøazená kompaktní úsporná
svítidla, záøivky, výbojky,
 nebezpeèné sloky komunálních

odpadù od obèanù (chemikálie, vyø.
léky, obaly zneèitìné od bare),
 separovaný odpad (sklo, papír,
plasty),
 odìvy, obuv a textil,
 bio/tráva, listí, mìkké èásti rostlin.
Otevírací doba v dubnu 2016: Po,
St, Pá: 14.00  17.45 hod.; So: 9.00 
12.00 hod.
Svoz odpadu ze zelenì
Zajiuje firma OZO Ostrava s.r.o.
(hnìdé nádoby)  pro rok 2016 je stanoven na pátek v lichém týdnu.
První vývoz bude realizován 1. 4.
2016 (tj. 13. týden roku 2016) a poté
kadých 14 dní a do 25. 11. 2016,
kdy by mìl probìhnout poslední svoz.
P/Bc. Chrástová
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ivot ve mìstì

Øidièi  senioøi si pøipomnìli pravidla silnièního provozu

První jarní den se seli v zasedaèce Mìstského
úøadu v enovì nai starí spoluobèané  øidièi senioøi, aby si pøipomnìli pøed zaèínající motoristickou sezónou aktuální pravidla silnièního provozu.
Seznámení s pravidly provedl uèitel autokoly,
který následnì trpìlivì odpovídal na dotazy pøítomných.
Akce se zúèastnilo 63 seniorù, kdy vem bylo nad
60 let. Pøi odchodu vichni úèastnici obdreli reflexní

pásky, tøi nejstarí navíc jetì upomínkový pøedmìt.
Mezi úèastníky bylo dokonce 7 obèanù starích 80 let,
32 osob bylo ve vìku 70 a 79 let. Vìtina zúèastnìných získala øidièák pøed více ne 50 lety a uspoøádaní této aktivity vichni uvítali.
Kadý z nás by si mìl èas od èasu pøipomenout
pravidla silnièního provozu. Obdobnou akci plánujeme uspoøádat i v pøítím roce.
Ing. Jan Blaek, starosta

Objevujeme poklady ukryté v knihách

Celostátní projekt Celé Èesko
ète dìtem vznikl na podporu pravidelného ètení dítìte, které je dùleité pro jeho emocionální vývoj a
pro formování návyku èíst v dospìlosti.
Projekt je souèástí celoroèního
plánu tøídy 3. C a je plnìn prùbìnì po celý kolní rok v ètenáøských
dílnách.
Je vìdecky dokázané, e pravidelné hlasité pøedèítání uèí dítì jazyku a mylení, rozvíjí jeho pamì
4  ENOVSKÝ OBÌNÍK 4/2016

a obrazotvornost, obohacuje ho
o vìdomosti a vzorce morálního
chování, posiluje jeho sebevìdomí.
Naím cílem je probudit v dìtech lásku ke knihám a vychovat
z nich vnímavé ètenáøe.
V rámci tøídního projektu objevujeme krásný a dobrodruný svìt
pøíbìhù, plníme úkoly, sdílíme poznatky, tøídíme informace, odpovídáme na zvídavé otázky, píeme
pøíbìh
Nae snaha ve vyuèování byla

korunována výhrou v celostátní
soutìi.
PaedDr. Kozáková Antónia

MìÚ informuje
Mìsto enov prostøednictvím
Diakonie Broumov, sociálního drustva

vyhlauje sbírku
V mìsíci dubnu 2016 oslaví významná ivotní jubilea
tito enovtí obèané:
B I E R N AT O VÁ F E L I C I TA
D U L O VÁ L E N K A
H R B Á È K O VÁ E L I  K A
H R B Á È O VÁ Z D E Ò K A
K O P C O VÁ M A R I E
KOPECKÁ ANNA
M A C U R O VÁ V L A S T A
MACHÁLEK FRANTIEK
OLÁK JIØÍ
O  A N O VÁ M A R T A
P Ì G Ø Í M O VÁ E M I L I E
PODZEMNÁ JARMILA
P O L Á È K O VÁ H I L D E G A R D A
 E B E S T O VÁ J A R M I L A
 I M  O VÁ M I L E N A
 L A C H TA M I R O S L AV
T A R A B A B O L E S L AV
TOMIS JIØÍ
V A L E È K O VÁ M A R I E
V R A B E L J A 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.
Dne 10. dubna 2016 uctíme tichou vzpomínkou
10. výroèí, kdy nás navdy opustil mùj manel,
pan

Bohuslav Ramík
ze enova

S láskou vzpomíná manelka s rodinou

Zároveò 1. kvìtna 2016 vzpomeneme
10. výroèí úmrtí jeho syna

Petra Ramíka
ze enova

S láskou vzpomíná maminka s rodinou

 letního a zimního obleèení (dámské, pánské, dìtské)
 lùkovin, prostìradel, ruèníkù, utìrek, záclon
 látek (minimálnì 1 m2, prosíme, nedávejte odøezky
a zbytky)
 domácích potøeb  nádobí bílé i èerné, sklenièky  ve
nepokozené
 vatovaných a péøových pøikrývek, poltáøù, dek
a spacákù
 obuvi  nepokozené
 hraèek  nepokozené a kompletní
Sbírka se uskuteèní:
DNE: ètvrtek 14. dubna 2016 8.00  18.00
pátek 15. dubna 2016 8.00  13.00
MÍSTO: Dùm s peèovatelskou slubou enov
Za Pomníkem 13, enov
Vìci, prosíme, pevnì zabalené do igelitových pytlù
èi krabic, aby se nepokodily transportem!
Dìkujeme za Vai pomoc
Dalí informace: Radka Svobodová, správní odbor MìÚ
enov, tel. 596 805 942
Dìkujeme vem pøíbuzným, pøátelùm, sousedùm
a známým, kteøí se pøili rozlouèit s paní

Libuí Tobolovou

Zároveò dìkujeme za projevenou soustrast
a kvìtinové dary.
Zarmoucená rodina
Dìkujeme za projevy soustrasti a hojnou úèast
na posledním rozlouèení s naí dcerou

Janou Kotulovou

Zvlátní podìkování patøí vem knìím, kteøí
pohøební obøady vysluhovali.
Rodièe a bratr Ivan s rodinou

Evidence obyvatel
NEJMLADÍ OBÈÁNCI MÌSTA
Klaudie Pinkavová, Drahoslav Volejníèek,
Daniel Skála, Adriana Kadlíková,
Patrik Bernatík, Julie evèíková
K narození dìátka rodièùm srdeènì blahopøejeme.

ROZLOUÈILI JSME SE
Jana Kotulová, Josef Bober, Marie Struminská,
Jaroslav evèík
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
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MìÚ informuje / ivot ve mìstì

Víceúèelové venkovní
høitì Stará kola
enov,
Kostelní 128, 739 34
enov

V øíjnu 2015 byla ukonèena rekonstrukce venkovního víceúèelové høitì v areálu Staré koly enov. Jedná
se o høitì s umìlým povrchem, které bylo vybudováno za finanèního pøispìní spoleènosti ArcelorMittal
Ostrava, a.s. a je urèeno pro sportovní a rekreaèní èinnost iroké veøejnosti, výuku tìlesné výchovy
a mimokolní èinnost mládee ve mìstì enov.
Nové høitì je urèeno pøedevím k provozování míèových her, jako jsou koíková, házená, minifotbal,
volejbal, nohejbal, tenis, badminton a streetball.
Provozní doba høitì je od 1. 4. do 31. 10., a to ve dnech pondìlí a nedìle od 9.00 do 18.00 hod.
Pronájem je mono sjednat pouze elektronicky na e-mail: hristestaraskola@mesto-senov.cz vdy minimálnì
s týdenním pøedstihem. Pøedem domluvenou rezervaci mùe zájemce zruit prostøednictvím e-mailu, kterým
rezervaci sjednával, nejpozdìji 24 hodin pøed dobou domluvené rezervace, víkendové rezervace je moné ruit
nejpozdìji do pátku do 11.00 hodin na výe uvedený e-mail, ve výjimeèných pøípadech telefonicky na kontaktní telefon správce 733 128 296.
V rezervaèním e-mailu, prosíme, uvádìjte následující údaje: KDY  DATUM A ÈAS, KDO, ÚÈEL, KONTAKT TELEFONICKÝ A E-MAILOVÝ CENÍK PRONÁJMU VÍCEÚÈELOVÉHO HØITÌ STARÁ KOLA
ENOV (schválen Radou mìsta enov dne 9. 3. 2016, usnesením è. 33/ b/3) pro sezónu 2016 ve výi 80 Kè / 1
hod. (spolky s uzavøenými smlouvami o výpùjèce klubovny dle sazby stanovené ve smlouvì), od poplatku
zùstávají osvobozeni: dìti ze Z enov s pøítomností vyuèujícího, dále i akce poøádané mìstem.
Hrací doba na høiti je max. 120 minut, výjimka moná po dohodì s provozovatelem (správcem).
Prosíme o dodrování provozního øádu víceúèelového sportovního høitì, který je zveøejnìn u vstupu na
høitì nebo na webu mìsta.
Rezervace prostøednictvím e-mailu budou probíhat do konce kvìtna 2016, od 1. 6. 2016 pøedpokládáme
zøídit na webových stránkách mìsta rezervace prostøednictvím objednávkového formuláøe.
Dìkujeme za trpìlivost pøi zahájení první sezóny provozu høitì i pøi zprovoznìní rezervaèního systému
a pøejeme pøíjemné sportovní záitky.
odbor investic, MH a dopravy/JM

Eva Holubová a Bob Klepl

V pátek 18. 3. 2016 v 19 hod. mìsto enov mìlo
jedineènou monost díky spolupráci s agenturou PaS
Production z.s. poznat zblízka dva nae pøední herce
 Evu Holubovou a
Boba Klepla v rámci jevitní talk show Zùstane to mezi námi.
Podoba poøadu byla
zcela netradiènì v rukou divákù, a to prostøednictvím jejich dotazù, a u psaných
nebo poloených pøímo
z hleditì. Talk show
Zùstane to mezi námi
bylo nenávratným dílem okamiku.
Vichni
jsme
se
skvìlé bavili vyprávìním pøíbìhù ze ivota.
Ing. Miroslava Nováková, pøedsedkynì kulturní komise
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Èíe plná operety

V dnení uspìchané dobì si musí èlovìk najít
obèas i prostor k zastavení a spoèinutí, aby si nechal osvìit a pohladit svou dui a nabyl tak sílu
k dalí cestì ivotem.
Takové pohlazení due nabízelo kadému humor a hezkou melodickou píseò v poøadu s názvem Èíe
plná operety, který pro nás
pøipravila v pátek 4. 3. 2016 v
17 hod. opavská UMÌLECKÁ
AGENTURA KAREL SMOLKA.
Veselé texty a vyprávìní
spojily protanèené melodie ze
známých operet  Veselá vdova, My Fair Lady, Ostrov milování, Divotvorný hrnec, Pepina, Dìvèátko z kolonie, Èardáová princezna a dalí.
Ing. Miroslava Nováková,
pøedsedkynì kulturní komise

MìÚ informuje / ivot ve mìstì

Peèujeme s otevøeným srdcem, o seniory i handicapované

Respekt, podpora, dùvìra, kadodenní pomoc, individuální pøístup a pøátelství jsou základními
principy a hodnotami, které nezisková organizace Péèe srdcem
nabízí vem svým uivatelùm
z Ostravy a okolí  seniorùm, handicapovaným a jejich blízkým, kterým pomáhá proívat dùstojný
a co nejkvalitnìjí ivot v domácím
prostøedí.
Není tajemstvím, e pro mnohé
seniory a osoby se zdravotním postiením nebo chronickým onemocnìním je pøedstava, e stráví by
jen èást svého ivota v domovì èi
ústavu, velmi stresující. Bez ohledu na to, o jaké zaøízení se jedná,
odmítají tuto monost ji z principu. Èastokrát si také nejblií rodina pøeje, aby senior nebo jiná

osoba se sníenou schopností sebeobsluhy radìji zùstali v domácím
prostøedí, snaí se dìlat pro to maximum, ale pøesto si mnohdy, bohuel, musí pøiznat, e na nìkteré
èinnosti z èasových, fyzických nebo
i psychických dùvodù nestaèí.
V takové situaci, která si doslova ádá osobního asistenta, se
dnes mùe ocitnout témìø kadý,
a u sám za sebe, nebo pro své
blízké. Právì z tohoto dùvodu, a
také snad proto, e pomoc potøebným vnímáme jako nae poslání,
vznikla nezisková organizace Péèe
srdcem poskytující sluby asistenta, který uivatelùm v jejich domácím prostøedí pomáhá s osobní hygienou, pøesunem na lùko i vozík,
oblékáním, úklidem, pøípravou
jídla, nákupy, doprovodem k léka-

øi a dalími kadodenními èinnostmi. Zároveò se osobní asistent
pro uivatele mùe stát parákem
pro stolní hry, ètenáøem oblíbených knih nebo doprovodem na
procházkách, pøedstavuje sluby
organizace jedna ze zakladatelek
Jana Vávrová.
Péèe srdcem poskytuje sociální
sluby podle zákona è. 108/2006
Sb. a pro jejich úhradu je moné
èerpat pøíspìvek na péèi.
Blií informace ke slubám a
cenám získáte tel. na 777 147 587
nebo na www.pecesrdcem.cz.
Je moné se domluvit také na
osobní konzultaci v kanceláøi organizace na ulici Mírová 98/18 v Ostravì-Vítkovicích (v budovì pøed
vstupem do Vítkovické nemocnice).

Milovníci divadla,
pozor!!!

Sportovní Klub Lapaèka
obèanské sdruení
srdeènì zve irokou veøejnost na

Postel pro andìla

STAVÌNÍ MÁJKY

Mìsto enov vás zve k návtìvì divadelního pøedstavení

... Kadý z nás se ve svém ivotì alespoò jednou obrátil na
svého andìla stráného. Jedná se o jev docela bìný a
setkáváme se s ním v nejrozliènìjích situacích. Nìkdo prosí
o radu pøi vyplòování loterijního tiketu, jiný volá o pomoc
pøi zbìsilé noèní jízdì zasnìenou krajinou, dalí zas ádá
o opatrování své duièky pøi prùchodu tmavou ulièkou.
Ti nejmení èasto prosí se slzièkou u oèièka a pláèem na
krajíèku o to, aby se tatínek a maminka nikdy nedovìdìli
o fotbalové mièudì a rozbitém oknu. Zkrátka vichni jsme
zvyklí prosit a ádat o úplnì vechno.
Co si ale poèít s tím, kdy onen andìl stráný poádá
o pomoc nás? A kdy se k tomu jetì pøidají starosti
s dospívající dcerou a jejím nápadníkem, zvìdavou
sousedkou a ponìkud svérázným veterináøem, vznikne
taková motanice, e ji nedokáe rozmotat ani samotný faráø,
èlovìk boí èistoty, který má k andìlským bytostem nejblíe.
Pøíbìh o tom, jak by se nemìlo støílet pánu Bohu do oken, je
plný situací, které mnozí z nás velmi dobøe znají, ale pøesto,
nebo moná právì proto, pøi jejich shlédnutí propadáme
v záchvaty smíchu.

a fotbalové utkání
SVOBODNÍ vs. ENATÍ
v sobotu 30. 4. 2016
od 17 hod.
v areálu SK Lapaèka
www.sklapacka.cz

Divadelní spoleènost Kozlovice
uvádí komedii Jaroslava Kolodìje

Pozvánka
na skautskou mi

Pøedstavení se uskuteèní
v pátek 22. dubna v 18.00 hodin
v sále restaurace Horakùvka.

24. dubna 2016 v 10.30 hod.

Postel pro andìla

Vstupné dospìlí 100 Kè, dìti 50 Kè
Pøedprodej vstupenek na podatelnì
Mìstského úøadu v enovì a v Knihovnì &
enovském muzeu od 22. 3. 2016; v den
pøedstavení doprodej na místì (omezený
poèet míst), sál bude otevøen od 17.30 hodin.

enovské skautské støedisko vás zve
na skautskou mi

v kostele Prozøetelnosti Boí v enovì.
Letos se me koná pøímo v den svátku
svatého Jiøí, patrona skautù.
Pøijïte s námi tento svátek oslavit!
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MìÚ informuje

Rizika spojená se zanedbáním pravidelné kontroly spotøebièù, revizí
komínù, neodbornými opravami spotøebièù apod.

Otrav oxidem uhelnatým bohuel pøibývá i v naem kraji, a proto reagujeme na výzvu KÚ MSK a HZS
MSK a chceme obèany varovat pøed nebezpeèím smrtícího plynu a zároveò je upozornit na opatøení, kterými
ochrání zdraví své i svých blízkých.
Oxid uhelnatý  CO je bezbarvý, nedrádivý, bez zápachu, lehèí ne vzduch, vzniká:
 jako vedlejí produkt pøi nedokonalém spalování látek  nízká teplota, krátký èas hoøení, nedostatek
kyslíku;
 pøi hoøení spotøebièù na zemní plyn, PB ohøívaèe vody, kotle (nedostateènì vìtrané místnosti);
 ve výfukových plynech spalovacích benzínových èi dieselových motorù (garáe, studny, sportovní haly);
 jako souèást kouøových zplodin pøi hoøení v ohnitích a krbech, pøi nedokonalém odvodu spalin komínem, v nedostateènì vìtraných místnostech dochází k jeho hromadìní.
Velmi èasto dochází k intoxikacím, jejich zdrojem jsou plynová topidla, krby nebo kotle na tuhá paliva.
Pøíèina náhlých zdravotních obtíí bývá v tìchto pøípadech laiky mnohdy nerozpoznána a oznaèena jako
prostý kolaps, nevolnost a podobnì. V nebezpeèí se tak mohou ocitnout nejen samotní postiení a jejich blízcí,
ale i záchranáøi.
Pøíznaky otravy oxidem uhelnatým: bolest hlavy, nevolnost na zvracení, dunost, kolabování, motání
se, toèení hlavy, euforie, porucha vìdomí, bezvìdomí.
Na úniku nebezpeèných plynù v domácnostech v ÈR se podílí oxid uhelnatý podle statistik Hasièského
záchranného sboru ÈR témìø jednou tøetinou. Podíl únikù pøitom nadále stoupá. Èeská asociace hasièských
dùstojníkù spustila u pøed nìkolika lety spolu s HZS MSK dlouhodobou republikovou kampaò zamìøenou na
propagaci hlásièù kouøe a detektorù nebezpeèných plynù. Hasièi upozoròují také na monost poøízení detektorù úniku pøímo CO, které vèas varují.
Nezapomínejte proto na pravidelné kontroly spotøebièù, revize komínù, vyhýbejte se neodborným
opravám zaøízení a pøípadnì vyuijte detektorù úniku CO, které vèas varují pøed nebezpeèím
otrav.
MìÚ, úsek MH a bezpeènosti
n Veobecnì
Kadý den pouíváte v domácnostech k vaøení, pøípadnì k topení nebezpeèné plyny. Tyto plyny
mohou pøi patné údrbì nebo
technické závadì spotøebièe ohrozit vá ivot. Instalací detektorù
plynù, provádìním pravidelných
kontrol a revizí spotøebièù, vèetnì
rozvodù, eliminujete riziko vyplývající z jejich pouívaní na minimum.
n Obecné zásady
Pro sníení pravdìpodobnosti
vzniku neádoucí události v souvislosti s provozem plynových zaøízení je dùleité provádìt jejich revize a kontroly.
Právnické a podnikající fyzické
osoby mají povinnost provádìt výchozí revize plynových zaøízení a
spotøebièù (pøed uvedením do provozu) a dále pravidelné revize (1 x
za 3 roky) a kontroly (1 x za rok).
Tato povinnost se dle souèasnì
platných právních pøedpisù netýká
obèanù (fyzických osob). Tyto osoby jsou povinny instalovat tato zaøízení v souladu s pravidly pro uívání a technickými návody pro instalaci. Dále jsou povinny udro8  ENOVSKÝ OBÌNÍK 4/2016

vat plynová zaøízení v takovém
stavu, aby nedolo k ohroení ivota, zdraví èi majetku a v pøípadì
zjitìní závady tuto neprodlenì odstranit.

 jednoduchý zpùsob instalace
a manipulace
 zvukový i vizuální alarm
 monost umístìní do vech
obytných prostor (vlhko, teplo)

n Ohroující plyny
Metan
 je hlavní slokou zemního
plynu
 je hoølavý a výbuný
Propan-butan
 je hoølavý a výbuný
Oxid uhelnatý
 vzniká pøi nedokonalém hoøení a spalování
 není ani cítit, ani vidìt
 je hoølavý, výbuný a smrtelnì jedovatý

n Jak se zachovat pøi úniku
plynu
 snate se jednat v klidu a s
rozvahou
 pokud víte, odkud plyn uniká,
uzavøete jeho pøívod
 vìtrejte!
 co nejdøíve oznamte únik plynu na linku 150 nebo 112
 nepouívejte otevøený oheò
ani jiné moné iniciátory výbuchu
(vypínaèe, spotøebièe a elektrické
pøístroje)

n Detektory
Detektory signalizují pøítomnost nebezpeèného plynu ji pøi
velmi malých koncentracích, kdy
jetì není pøímo ohroen vá ivot.
Výhody detektorù jsou:
 poøizovací cena není vysoká v
porovnání s uchránìným majetkem a ivoty
 nízké náklady na provoz,
malé rozmìry a hmotnost
 dlouhá ivotnost a poskytovaná záruka

n První pomoc pøi podezøení
na otravu plynem
 postieného okamitì vyneste
na èerstvý vzduch
 udrujte jej v klidu a teple,
sledujte stav dýchání a vìdomí
 pøi zástavì dýchání zaènìte
provádìt umìlé dýchání
 vdy zavolejte lékaøe!
Bezdùvodnì neriskujte. Nejdùleitìjí je ivot a zdraví, teprve
potom majetek!

ivot ve mìstì

Zahrádkáøi informují  Staòte se èleny ZO ÈZS v enovì
Základní organizace ÈZS v enovì ji pracuje od roku
1963 a za tuto dobu uspoøádala ji spoustu akcí pro èleny
a dalí spoluobèany.
Staòte se i vy èlenem naí organizace a podílejte se na
rozvoji a èinnosti naí ZO. Èlenský pøíspìvek je 100 Kè na
jeden rok. Nabízíme vám úèast na naich akcích  slevy
pro èleny ZO ÈZS, pøedplatné èasopisu Zahrádkáø + pøílohy  semena, knihovnièka Zahrádkáøe. Organizujeme poznávací zájezdy v ÈR i v zahranièí, exkurze do zahradnictví
pro firmy i pìstitele spojené s kulturním vyitím  divadla,
muzikály apod. Poøádáme besedy, pøednáky se známými
pìstiteli, napø. Semo Smrice  Ing. Práil, Dobrá semena
 Ing. Gajdotin. Spolupracujeme s firmami pùsobícími
v zahradnictví, napø. ABEX Substráty, Viola  zahradní
studio, Lampart  Mec  zahradní a krajinná tvorba, Zahradnictví Pasiè, Zahradní technika Chlebi a dalí.

Své výpìstky prezentujeme na místních výstavách a výstavì ivot na zahradì v Ostravì. Velmi dobrou spolupráci
máme se Z enov, MìÚ enov, organizacemi a dalími
firmami, které podporují nai èinnost, napø. formou sponzorských darù na ná ples. Pro èleny ZO nabízíme monost
vyuití klubových prostor v Domì zahrádkáøù na ul. Tìínská 332.
Rádi mezi sebou pøivítáme dalí èleny ZO z øad naich
spoluobèanù, kteøí budou spolupracovat na dalích akcích,
které mùeme pøipravit. Rádi pøivítáme vae námìty na
rùzné akce a tìíme se na to, e rozíøíte nae øady
a pomùete omladit nai èlenskou základnu. Informace
a fotografie z akcí najdete na www.zahradkarisenov.cz.
Vae námìty na dalí èinnost a pøípadnou spolupráci
zalete e-mailem na zahradkarisenov@seznam.cz. Informace rovnì na tel. 739 930 376.
Výbor ZO ÈZS enov

Na základì § 39 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích ve znìní pozdìjích
pøedpisù zveøejòuje mìsto enov svùj zámìr:

Palas dance  mezinárodní taneèní
kola pro dìti, mláde, dospìlé

prodej posilovacího stroje

Popis stávajícího stavu:
 Rok poøízení 2000, poøizovací cena 10 999 Kè
 V dobrém, provozu schopném stavu
 Probìhla výmìna nìkterých kladek a provazù
 Odprodej z dùvodu neupotøebitelnosti
Prodejní cena: nejvyí nabídka.
Svou nabídku, ve které bude uvedeno jméno, pøíjmení, adresa zájemce, telefonní, popøípadì e-mailový
kontakt, odevzdávejte v písemné formì v uzavøené obálce s oznaèením NEOTVÍRAT! Posilovací stroj, prostøednictvím potovních slueb nebo osobnì na podatelnì
MìÚ enov, Radnièní nám. 300, 739 34 enov, v termínu
do 15. 4. 2016.
Blií informace vám budou poskytnuty na Mìstském úøadì enov, tel. è. 596 805 943, nebo na e-mailu:
meusenov@mesto-senov.cz, kde je také mono v pøípadì zájmu sjednat prohlídku.

Pøímìstské tábory v enovì

PIONÝR, z. s.  Pionýrská skupina enov poøádá pro
dìti ve vìku 6  11 let pøímìstské tábory v pionýrské klubovnì v enovì na ulici Kostelní 128 (Stará kola), a to ve
dvou termínech:
 Turnus A: 11. a 15. èervence 2016 dennì od 8.00
hodin do 16.00 hodin; hlavní vedoucí: Renata Chrástková,
kontakt: mobil 733 616 539, e-mail: pionyrrenata@
seznam.cz
 Turnus B: 25. a 29. èervence 2016 dennì od 8.00
hodin do 16.00 hodin; hlavní vedoucí: Jiøí Chrástek, kontakt: mobil 776 212 684, e-mail: chrastkov@seznam.cz
Cena pøímìstského tábora 500 Kè za dítì a turnus.
Akci podporuje mìsto enov.
Pro dìti je zajitìn program s ohledem na vìk a schopnosti dìtí  hry v klubovnì, venku, sportovní aktivity, rukodìlky, výlet apod. V cenì je zahrnut vekerý materiál,
pøípadné vstupy, jízdné atd. Zajitìn je také pitný reim po
celou uvedenou dobu, pøesnídávka, teplý obìd (ve kolní
jídelnì) a svaèina.
Dohled u dìtí zajiují prokolení vedoucí a instruktoøi,
hlavní vedoucí tábora má akreditovaný kurz MMT Hlavní vedoucí dìtských táborù, zdravotník má kurz akreditovaný MMT Zdravotník zotavovacích akcí.
Pøihláky na pøímìstské tábory si mùete vyádat na
výe uvedených kontaktech hlavních vedoucích jednotlivých turnusù. Informace o dalí èinnosti PS enov najdete
na www.pssenov.pionyr.cz.
Jiøí Chrástek  vedoucí PS enov

Máte rádi skvìlou hudbu a pohyb? V tom pøípadì neváhejte. Celoroènì je pro vechny ve skvìlých latinsko-amerických
rytmech a dalích taneèních stylech jako, pop, disco, country
otevøený KLUB KONDIÈNÍHO TANCE se sólovými i skupinovými choreografiemi pro dospìlé i mláde vdy v pondìlí
v sokole od 18.00 a v pátek od 18.30 hod. v taneèní kole.
Tanèíme celoroènì, staèí se jen pøidat. Vyzkouejte a ji po
tøech lekcích vám zaruèujeme výrazné zlepení kondice a zároveò relax a skvìlou pohodu. Tanec je ideální aktivita, jak se
zbavit depresí, stresu a rozhýbat celé tìlo.
KLUB TANCE PRO PÁRY dospìlé i mláde probíhají kadé pondìlí od 19.15 hod. v taneèní kole. Kadý trénink po
kondièním zahøátí se vìnujeme vdy jednomu tanci. Tréninky
probíhají ve sportovním obleèení a jsou vedeny ke zlepení
kondice a dobrému zvládnutí párových tancù.
Pokud vám termíny kurzù nevyhovují, objednejte si své
taneèní v termínu, který vám vyhovuje.
KONKURZ DO MEZINÁRODNÍ TANEÈNÍ REPREZENTACE. Konkurz bude probíhat ve støedu 14. a 21. 9. od 17.00
hod. v taneèní kole na ul. Kostelní 128 v enovì. Konkurz je
urèen taneèníkùm od 15 let. Podmínkou pøijetí je znalost taneèní terminologie, dobøe zvládnuty dvì taneèní choreografie
v rùzných dvou taneèních stylech, perfektní pohybová a rozsahová dovednost. Pøihláky na konkurz podávejte písemnì v taneèní kole nebo na e-mail: macura@tspalas.com.
MEZINÁRODNÍ DEN TANCE NEDÌLE 17. 4.  Srdeènì
zveme vechny generace na oslavy dne tance tancem do taneèní koly ve staré kole na ul. Kostelní 128 v enovì. Od 15.00
hod. pro dìti od 3 do 7 let. Od 16.00 hod. sólovì tance merenge, salsa, bachatta pro vechny zájemce a od 17.00 do 19.00
hod. párové tance cha cha, jive a ruedo de casinno v merengue
samozøejmì pro páry veho vìku. Samozøejmì ve je zdarma.
Jen si rezervujte místo, kapacita je omezena.
VIP TANEÈNÍ PRO MLÁDE  otevíráme od záøí v Ostravì a Frýdku-Místku. Taneèní jsou urèeny pro mláde od 15 do
20 let. Kromì klasických tancù je pro vás pøipraven latino ples
s výukou salsy, etiketa stolování formou banketu, otevøení vernisáe s rautem a pro odváné také modeling, zatítìný naimi
bývalými top modelkami
a kosmetikou Mary Kay.
Zápisy zde probíhají
do èervna.
Tìíme se na vás. Za Palas dance
Josef Macura. www.tspalas.com,
fb: Palas dance, tel: 702 914 717
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Jarní prázdniny jsme se stejnì
jako v letech pøedelých rozhodli
strávit na horách. Dìti se na celý
týden vtìlily do pozice lovcù pokladù a kadý den hledaly nìkolik let
ukryté poklady. Hledaly poklad od
Shreka, Lego postavièek, Harryho
Pottera nebo bájných Inkù. Nebýt
zaifrovaných zpráv, které jejich
majitelé po sobì zanechali, upadly
by vechny tyto krásné poklady
v zapomnìní.
Jednou ráno nás ale potkalo nepøíjemné pøekvapení, kdy nela
skoro v celé budovì elektøina. Pøi
pohledu na pojistkovou skøíò nám
ale bylo ve hned jasné. V noci nás
navtívil elektrodrak a ukradl
nám skoro vechnu elektøinu. My
jsme si to ale nehodlali nechat líbit. V encyklopedii jsme se doèetli,
e jeden takový elektrodrak ije na
hoøe Kykulce (996 m.n.m). Ta od
nás nebyla daleko, a tak jsme se
rozhodli, e se za drakem vydáme
a nai elektøinu si vezmeme zpátky. Drak se nás sice pokouel odradit od cesty svými zaklínadly, která na nás bìhem cesty sesílal, ale
nepodaøilo se mu to. Ani husté
snìení nás nezastavilo. Nakonec
jsme draka nali a po krátkém odporu nám vydal zpìt nai elektøinu. Mise byla splnìna a mohli
jsme tedy jít nejkratí cestou zpìt.
Ale protoe jsme byli jen kousek
od Ivanèeny, byla by koda ji nenavtívit. A abychom neli zpátky

Jaròáky v Krásné

stejnou cestou, vzali jsme to troku oklikou a pøi návratu jsme tak
mìli vichni v nohách sluných 14
km.
Závìreèný poklad byl poklad pionýrský. Pionýr by se mìl chovat
podle sedmi ideálù. Závìreèná cesta za pokladem mìla dìti otestovat, zda jsou správnými pionýry.
Vechny dìti své úkoly splnily a
nejvìtí poklad tohoto týdne byl
nalezen.
Co se týèe poèasí, daly by se

tyto jarní prázdniny nazvat také
aprílovými. Kdy jsme pøijeli, bylo
vude dost snìhu na koulování i
stavìní snìhulákù. Následný dé
ovem vymazal jakékoliv známky
snìhové pokrývky. Sluníèko nám
dokonce dovolilo hrát hry venku
jen v krátkém rukávu. Dlouho se
ale nezdrelo, opìt pøilo snìení a
skonèili jsme tak, jak jsme zaèali 
tedy na snìhu.
Filip Kowalski,
Pionýrská skupina enov

Pozvánka na achový turnaj

I v tomto roce poøádá achový klub pod patronací mìsta enov dne 23. dubna 2016 ji
tradièní turnaj OPEN RAPID ACH ENOV 2016 a souèasnì 8. turnaj v rámci Rapid tour
Ostravský koník 2016. Konkurence bývá pravidelnì velice kvalitní. Zúèastòují se hráèi nejen
z okresu Ostrava, ale i z Karviné, Frýdku-Místku, Nového Jièína a tøeba i ze vzdálenìjího
Brna. Take bude mono uvidìt i hráèe, kteøí pravidelnì nastupují v extralize ÈR, hráèe kteøí
se zúèastní krajských soutìí, respektive i nejmladí kategorie. Vesmìs se oèekávají tuhé,
ale férové boje.
Podrobnìjí informace o turnaji a o ivotì achového oddílu mohou zájemci získat na
naich webových stránkách http://www.sk-senov.szm.com nebo ve vývìsní skøíòce achového klubu v blízkosti autobusové zastávky na námìstí. Ing. Miroslav Kozel, pøedseda K enov

OM ENOV, RADNIÈNÍ NÁM. 30, KONTAKT: IVANA KLEGOVÁ, TEL.: 776 790 159
NABÍDKA
NOVÉHO
POJITÌNÍ
PRO
DÌTI
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Základní umìlecká kola Viléma Wünsche v enovì informuje
V záøí 2013 byla v naí kole zahájena výuka nového studijního zamìøení
s názvem Multimediální tvorba. Pøi tvorbì koncepce tohoto studijního zamìøení bylo hlavním zámìrem nabídnout enovským dìtem kvalitní volnoèasovou
aktivitu, která propojuje tradièní výtvarné techniky s digitálními technologiemi.
V prvních dvou roènících se áci seznamují s technikou kresby, malby,
a grafiky. Pozornost je také vìnována teorii barev, kompozièním pravidlùm
a základùm fotografování kompaktem. V dalích roènících se vyuèuje vektorová
grafika, úprava digitální fotografie, animace a práce s digitální zrcadlovkou.
Protoe se jedná o novinku v nabídce naí koly, rozhodli jsme se veøejnost
blíe seznámit s náplní studia. V nìkolika dalích èíslech Obìníku, se pokusíme struènì pøiblíit, èím se áci zabývají. Obrázky doprovázející tento èlánek
jsou dílka ákù 3. roèníku, které zvládli po 4mìsíèní výuce základù vektorové
grafiky. Dùraz není kladen pouze na zvládnutí práce v poèítaèovém programu,
ale také na celkovou kompozici, barevné ladìní a perspektivu.
Blií informace naleznete na webu koly www.zus-senov.cz pod odkazem
Multimediální tvorba. Pro zájemce o studium je zde k dispozici také ON-LINE
pøihláka. Pøijímací zkouky probìhnou v mìsíci èervnu 2016.
irokou veøejnost zveme na pøehlídku celoroèní práce ákù pod názvem Mùj
fantastický svìt, která probìhne v úterý 10. kvìtna 2016 v sále restaurace
Horakùvka. Zaèátek je v 17.00 hodin.
Eva Malicherová, uèitelka multimediální tvorby
Den Datum

Zaèátek Plánované akce

po
st
èt
po
út
st
èt
po
út
út

25.4.2016
27.4.2016
28.4.2016
2.5.2016
3.5.2016
4.5.2016
5.5.2016
9.5.2016
10.5.2016
10.5.2016

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

st
èt

11.5.2016 17.00
12.5.2016 17.00
6.  10. 6. 2016

2

3

Pedagog

Tøídní koncert
Tøídní koncert
Klavírní pøehlídka 4. roèníkù
Tøídní koncert
Tøídní koncert
Tøídní koncert
Tøídní koncert
Absolventský koncert: Galuková Kateøina
Tøídní koncert
Pøehlídka prací ákù výtvarného oboru
se studijním zamìøením na multimediální
tvorbu
Tøídní koncert
Vernisá výstavy nejlepích prací ákù
výtvarného oboru v budovì koly
Absolventi: Kutáèová Michaela
Postupové, závìreèné zkouky

Bc. Monika Kozmonová
Soòa Trèková
Bohumila Uèníková
David Papala
Bc. Martin Tome
Bc. Martin Tome
Karel Smyèek
Karel Smyèek
Petr Miller, Soòa Nováková

Vlasta Urbáková
Mgr. Darina Hruková

Dìkujeme klarinetovému kvartetu GAGAMACH ve sloení  Kateøina Galuková, Jana Galuková, Elika Chmelaøová a Luká Macek ze tøídy pana
uèitele Smyèka za skvìlou reprezentaci naí koly. V okresním kole soutìe
ZU v komorní høe s pøevahou dechových nástrojù, které probìhlo 18. února
2016, získali 1. místo s postupem. Pøejeme mnoho úspìchù v krajském kole!!!
Ve ètvrtek 3. bøezna 2016 probìhla v ZU Opava, Solná 8, vernisá výstavy
prací ákù ZU Moravskoslezského a Olomouckého kraje s názvem Zrzavý
salon 2016, které se zúèastnili tito áci  T. plíchalová, M. Gejdoová,
A. Jasioková, K. vihálková, N. Kozlová, O. Tesaø, L. Pazderová, A. Zettlitzová
a E. Bìlíèková. Na výstavì, která potrvá do 4. dubna 2016 mùete shlédnout
práce ákù na téma Kukuøièný ornament, Hravé zátií a Symbol léta.
Houslové oddìlení se pøipravuje na Houslovou soutì O cenu Václava Krùèka, která se uskuteèní dne 10. dubna 2016 na ZU v Novém Jièínì, a také na
Kociánovu houslovou soutì v Ústí nad Orlicí, která se uskuteèní ve dnech 2. 5.
 7. 5. 2016.
Vlasta Urbáková, øeditelka koly
SEZNAM FOTOGRAFIÍ

4

Eva Malicherová

5

6

1  Klarinetové kvarteto GAGAMACH
2  Motýlí svìt  Zdenìk Tomis
3  Koèka a myky  Stella Zettlitzová
4  Motýlí svìt  Vojtech Halada
5  Svìt pod hladinou moøe  Jan Vanìk
6  Svìt pod hladinou moøe  Dominik Pasz
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Inzerce

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.: 602 534 678.
Cena: 150 Kè za oèkování jednoho psa, úèinnost vakcinace
2 roky.
Datum oèkování
09.04.2016
sobota

Místo oèkování
ZU (Zám. park)
Podlesí (u transf.)
V Drustvu (býv. obch.)
Lapaèka
Volenství
krbeò (u obch.)

hod.
10.0010.30
10.3011.00
11.0011.30
11.3012.00
12.0012.30
12.3013.00

Restaurace u Ryky

l

665.

Hledám paní na úklid v enovì. Tel.: 602 728

l Prodám pøívìsný vozík KEMPÍK s SPZ. Tel.:
725 083 143.
l Pro stavbu rod. domu prodám pozemek p.è.
1892/1  2230 m2 s pøípojkou elektøiny. Monost vrtané studny, certif. èistièky nebo napojení na sítì v pøíjezd. cestì (podíly). Parcela è. 1891/1 a p.è. 1891/7 les
1652 m2 u pozemku. Cena 795 000 Kè, mob.: 775 989
564.

Pronajmu byt 1+1 s vlastním vchodem v Bartovicích
na ul. Tìínská, vhodný rovnì k podnikání nebo
jako kanceláøe. Informace na tel.: 602 532 532.

Uhelné sklady enov
Web-ceník: prodejuhlicz.cz
INFO: tel. objednávky:
Po  Ne: 6.00  19.00 hod.

Tel.: 608 827 288
Dlouholeté zkuenosti s provozem
automatických kotlù
Váení a milí hosté.
Pokud se chystáte uspoøádat pohotìní pro rodinu
èi pøátele, budete na správném místì. S námi je to velmi
jednoduché, abyste se nemuseli o nic starat, staèí zavolat
a svìøit se do naí péèe s vyuitím naich slueb.
Take neváhejte, pozvìte pøátele a bavte se.
V letoním roce nae restaurace oslaví 20 let pùsobení.

Tímto dìkujeme vem za Vai pøízeò.
www.restauraceurysky.cz fb. restauraceurysky
tel. 596 887 353, 739 092 732

iCredit

tel.: 810 8000 10; www.icredit.co.cz
Pùjèka pro kadého

 Bezplatná konzultace s úvìr. odborníkem
 Jednoduché zaádání bez poplatkù a provizí
 Rychlé obdrení schválené èástky
 Ji od 3 000 Kè
úvìrový odborník p. Balonová: 797 977 502

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
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Pracovník slueb v ADS

Vaím úkolem bude
» doruèování letákù na kole v obci enov
u Ostravy
» doruèování dle sjednaného termínu roznosu
» pruná pracovní doba
Vá profil
» bezúhonnost, spolehlivost, odpovìdnost
» vhodné i pro dùchodce, studenty a eny na MD
Nabízíme Vám
» èinnost na Dohodu o pracovní èinnosti
» pøedpokládaný nástup ihned
Kontakt
Tel.: 954 392 304
e-mail: prouzova.lucie@cpost.cz

Inzerce

Tanec v enovì

Spoleèenské tance pro pokroèilé
od 11. 4. kadé pondìlí od 19.30 do 20.45 hod.
8 lekcí 900 Kè/osoba
v restauraci Horakùvka

Latina pro páry a jednotlivce

Páry od 17. 4. (17  18 hod.)  6 lekcí 600 Kè/osoba
Jednotlivci od 17. 4. (18  19 hod.)  6 lekcí 550 Kè/os.
v gymnastickém sále Z enov
pøihláení na tel. 732 349 087; info@tanecvsenove.cz
více na www.tanecvsenove.cz

BARVY LAKY TOM
poboèka enov

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

TENTO MÌSÍC AKCE:
LUXOL 2,5 l, odstín Palisandr ... 389 Kè
HET KLASIK COLOR 7+1 kg, vechny odstíny ... 299 Kè
ETERNAL MAT 0,7 kg, vechny odstíny ... 145 Kè
MÁME NEJNIÍ CENY NA TRHU!
KE KADÉMU NÁKUPU DOSTANETE DÁREK!
V prodeji rovnì za skvìlé ceny syntetické i vodou øeditelné barvy na kov,
døevo, vèetnì lazur znaèek COLORLAK, DETECHA, ETERNAL, SOKRATES,
LUXOL, PRAKTIK 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,
Otevírací doba: po a pá 7.30  16.00 hod, so 8.00  11.00 hod.

KRBY ENOV
Stavby krbu i prodej

krbových vloek, teplovodních krbových
vloek, kamen, materiálù na stavbu krbu
a vekerého pøísluenství

Tel. 777 131 006

PO a PÁ 1317 hod.

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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kolství

Zemìpisná olympiáda
Vyznáte se v mapì? Dovedete urèit zemìpisnou
polohu? Znáte nejkrásnìjí místa na naí planetì?
V tom pøípadì by pro vás øeení zemìpisné olympiády nebylo problémem.
kolního kola této soutìe, které probìhlo 14. ledna 2016, se úèastnilo 37 ákù ve tøech kategoriích.
Úèastníci øeili úkoly s atlasem, bez atlasu a praktický úkol.
V kategorii A zvítìzil Jakub Malík ze 6.A, v kategorii B Jan Gintner ze 7.B a v kategorii C Vít Walach
z 8.A.

Vítìzové jednotlivých kategorií nás reprezentovali
na okresním kole zemìpisné olympiády v Ostravì. Ve
velké konkurenci 30 základních kol okresu Ostrava
a 10 víceletých gymnázií nai áci dosáhli vynikajících výsledkù.
Vít Walach se umístil na 3. místì a stal se nejlepím øeitelem ze základních kol. Výbornì nás reprezentovali i Jan Gintner a Jakub Malík, kteøí se umístili na 7. a 12. místì.
Dìkujeme za vzornou reprezentaci koly a pøejeme hodnì úspìchù v dalím vzdìlávání.
Mgr. Milue Valová

Polytechnické vzdìlávání v naí kole
V mìsíci únoru probíhal na naí kole projekt rozvíjející
technické znalosti a dovednosti ákù.
Dìti v prùbìhu projektu navtívily rùzná pracovitì
a prakticky se tak seznámily s rùznými technickými profesemi. Nabídka byla opravdu pestrá. Uèitelé pro své áky
zorganizovali exkurze do pøekladitì nákladních kontejnerù, stolaøství, tiskárny a kolní kuchynì.
Ve kolní dílnì si pro své mladí spoluáky pøipravili
program i áci sedmých tøíd. Ukázali dìtem, jak pracovat
se døevem. Malí pracovníci si tak vyzkoueli øezání, vrtání,
raplování, pilování a brouení døeva.

Dìti v rekordnì krátkém èasovém úseku jednoho kolního týdne získali neuvìøitelné mnoství poznatkù. Nápaditost a kreativita uèitelù a ákù byly vskutku nevední.
Napøíklad tvoøení vlastních prezentací k rùzným profesím,
konstruování ze stavebnic, vytváøení slohových a výtvarných prací k povoláním rodièù.
Zvlá pøínosná byla exkurze do Støední koly v Havíøovì pro áky 4. a 5. roèníku. Se získanými poznatky a zkuenostmi se áci v jiných tøídách seznámili formou prezentace nebo výstavky.
Cílem celého projektu vzbudit zájem dìtí o technické
obory ve svìtì práce, rozvíjet vztah k výsledkùm práce druhých, pøispìt k vytváøení hodnot, pracovat tvoøivì a se zájmem. Tato zkuenost pøispìla k monosti budoucí ivotní
a profesní orientace.
Kolektiv uèitelù pracovních èinností

Kovárna

Soustruh

Øezání

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 námìstí 300, enov, tel.: 596 805 931. E-mail: meu.senov@mesto-senov.cz,
http://www.mesto-senov.cz. IÈ 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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