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Listování enovskými kronikami minulého století

Jarnì poklizené domy voní napeèenými sváteèními beránky a
vichni ijeme oèekáváním nejvìtích církevních svátkù roku  Velikonocemi. Urèitì si i v tom vem,
milí ètenáøi, najdete èas k pøeètení
naeho Obìníku.
Letos v naem úvodníkovém
povídání listujeme soukromými
kronikami minulého století. Nìkteré jsou rozsáhlé a jiné mají sotva pár listù, zrovna jako ta dnení.
Celkem jen tøináct listù má Kronika pana Josefa Folvarèného ze enova. Pøesto pøi jejich ètení bìhá
ètenáøi mráz po zádech a má pocit,

e je oizen, protoe povídání tak
náhle konèí.
Pan Josef Folvarèný se narodil
7. bøezna 1890 v enovì a na své
dìtství vzpomíná takto: Narodil
jsem se v enovì èís. 141. Rodièe

byli chudobní  otec Mikulenka
Michal byl obuvník rodem ze Zubøí u Valaského Meziøíèí. Matka
byla rozená 1865 Folvarèná Jana
dcera Josefa Folvarèného rodem.
Otec Mikulenka neuznal mi otcovství, tak jsem byl vychováván
u babièky, matky moji maminky,
kolu jsem navtìvoval v enovì
u kostela.
Ji jako kolou povinný od 8 let jsem musel chodit
na panské ve niva,
kolu jsme
museli navtìvovat hlavnì v pondìlí a pátek, kdy bylo náboenství, jinak jsme museli chodit na
práci hlavnì na panské. Ve svých
21 letech nastoupil Josef vojenskou slubu u 100. pìího pluku
v Tìínì. Po výcviku absolvoval
poddùstojnickou kolu v Rakousku. V roce 1912 jsem byl pøeloen
ku 13. jez. pol. myslivcù v Insbruku v Tyrolích, kdy jsme se tìili
na návrat z pres. sluby, vypukla
svìtová
válka.OBÌNÍK
U pol.4/2017
myslivcù
ENOVSKÝ
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Listování enovskými kronikami minulého století

(pokraèování ze str. 1)

jsem byl trubaèem
. O váleèných
událostech, dnech volna i vlastním
tìkém zranìní píe pan Josef stejnì,
bez patosu a nadnesených emocí,
a o to víc je jeho povídání velmi sugestivní.  6. èervna 1916 ve 3 hodiny ráno zpozorovalo ruské dìlostøelectvo, e se chystá nìjaká akce z rakouské strany, zahájilo køíovou palbu ze vech kalibrù (dìlovou), která
trvala do 11 hodin. Nae divise pol.
myslivcù dostala rozkaz k útoku, aèkoli to nebylo moné pro silné dìlostøelecké støelby, museli jsme dobìhnout do prvních zákopù, kde mìly
být maïarské pluky, jak jsme se dostali do tìch zákopù, tak nás bylo

z celého praporu asi 200 muù,
ostatní zùstali mrtví nebo zranìní. 
Nebyli by to vak mladí mui,
aby jejich srdce nedobyla láska pùvabné eny. A tak také Josef, jako
mnozí dalí, se daleko od domova
v zemi zmítané vojenskými pováleènými událostmi roku 1920, oenil. Na seznámení vzpomíná takto:
Byl jsem ubytován u Ing. Vasilja
Kuzmièe s br. kapel. Valtrem, poøádali jsme veèírky, zábavy a koncerty, kde jsem se seznámil na Silvestru na ukonèení starého roku se sl.
Natálii Petrovnou Okoroenkovou
(rok 1918), která mi prohlásila, e
by chtìla jet do Èech 

Na cestì do vlasti se jetì v ivotì Josefa Folvarèného událo
mnohé, narodil se mu syn, který
jen náhodou pøeil nelehkou cestu
domù do enova. Na obrázku vidíte tváø legionáøe Josefa Folvarèného a lodní lístek na loï Amerika.
To vak u je na pøece jen trochu
delí povídání a tak pokud chcete,
milí ètenáøi, pøijïte si vypùjèit nepatrnou Kroniku èlovìka, jeho potomkové dosud ijí v enovì a jistì
nìkteré z nich znáte, jako tøeba
pana M. Kaèora, kterému velmi
dìkuji za nesmírnì cenný dar pro
nae muzeum.
Ze Staré koly Vám jarní pozdrav posílá Simona Slavíková

25 let Mìstské policie enov

Ji dvacet pìt let, pøesnì 15. 3. 1992, uplynulo od
doby, kdy tehdejí obecní zastupitelstvo schválilo
v souladu se zákonem è. 553/1991 Sb. zøízení obecní
policie.
V souèasnosti pracuje u Mìstské policie enov
9 stráníkù s dostupností 24 hodin dennì.
Mìstská policie zastupuje významnou roli v systé-

mu bezpeènosti mìsta. Její èinnost lze sice vyjádøit
statisticky, ale je tøeba zdùraznit, e i samotná pøítomnost uniformovaných stráníkù má podstatný vliv
na pocit bezpeèí obèanù a odrazení potenciálních pachatelù trestné èinnosti.
Hlavním cílem mìstské policie je vytvoøit prostøedí, ve kterém se obèanùm ije dobøe a kde se cítí
bezpeènì a podílet se na pøedcházení rizikových faktorù tak, aby byly vèas analyzovány, co nejvíce potlaèovány a aby se mìsto enov stalo místem nevhodným pro páchání kriminality. K dalím prioritám patøí roziøování dobrých vztahù mezi slunými obèany,
stráníky, policisty a ostatními slokami IZS.
Ing. Roman Kulhánek  velitel MìP enov
n l n
V enovì funguje mìstská policie ji ètvrt století.
Významnì pøispívá k ochranì veøejného poøádku,
bezpeènosti osob a majetku, dohlíí na dodrování
pravidel obèanského souití, vyhláek, bezpeènost a
plynulost provozu na pozemních komunikacích. Spo(pokraèování na str. 3)
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25 let Mìstské policie enov

lupracuje s Policií ÈR, orgány státní a veøejné správy
a slokami IZS. Vìnuje se aktivitám v oblasti prevence kriminality, jako jsou besedy ve kolách a kolkách, cestu si najdou i mezi seniory. Pravidelnì dohlíí u pøechodù na bezpeèné pøecházení dìtí a plní
mnoho dalích úkolù. Dennì se na nì obracíme se
svými poadavky, problémy a starostmi. Jsou tady,
abychom se v naem mìstì cítili bezpeènìji.
Rád bych tímto podìkoval vem bývalým i souèasným stráníkùm mìstské policie za jejich nelehkou
práci, na její výkon jsou kladeny stále vìtí poadavky. Podìkování patøí rovnì Vám, obèanùm mìsta,
kteøí upozoròujete stráníky na podezøelý pohyb osob
a vozidel na území mìsta. Nejen díky vímavosti obèanù se za ta leta podaøilo zadret pøímo pøi èinu
mnoho osob páchajících trestnou èinnost, celostátnì
hledané osoby, ale vèasným zásahem se podaøilo zachránit i lidské ivoty a majetek obèanù.
V médiích obèas zaznamenáme zprávy, e obecní
policie vybírají pokuty i mimo své katastry a obce si
tak vylepují své rozpoèty. Nae mìsto nemá uzavøenou smlouvu s ádnou jinou obcí, nai stráníci pùsobí jen v enovì. Celá èinnost mìstské policie je financována z rozpoètu mìsta. V minulosti v rámci dotaz-

níkových etøení obèané vyjádøili názor, e chtìjí ít
ve mìstì, kde se cítí bezpeènì. Díky pøítomnosti
mìstské policie a èinnosti stráníkù je tento poadavek obèanù naplòován.
Ing. Jan Blaek, starosta mìsta

Rozhovor s pøednáejícím ji nyní v rubrice Kultura
na webových stránkách mìsta enov.
ENOVSKÝ OBÌNÍK 4/2017  3

ivot ve mìstì

Koneènì v novém

V pondìlí 20. bøezna se áci a ákynì naí koly
doèkali. Do novì vystavìných a zrekonstruovaných
tøíd pøili plni nadení a oèekávání. Kromì tøíd byly
vybudovány uèebny biologie, hudebna, jazyková uèebna a relaxaèní místnosti. Vechny uèebny i tøídy jsou
vybaveny poèítaèi s pøipojením na internet, projektory a zatemnìním.
Zrekonstruovány byly i atní prostory, kde vichni

Den pro eny

Zajímavou akci, kterou jsme se rozhodli uspoøádat
v rámci kulturní komise, byl bezesporu Den pro eny,
ale bylo nám potìením, e nae pozvání pøijali i pánové. Tato akce se konala v podveèer 10. bøezna 2017
v sále restaurace Horakùvka.

áci mají svoji vlastní skøíòku, kabinety uèitelù
a sociální zaøízení.
Dìkujeme vem, kteøí pomohli pøi nároèné rekonstrukci, také dìkujeme za pochopení a pøízeò kole
i v tak nároèném období, kdy jsme více ne pùl roku
uèili v náhradních prostorách. Vìøíme, e se dìti budou v nových prostorách rády a dobøe uèit a budou
hrdé na svoji kolu.
Mgr. Milue Valová

Mìsto enov Vás zve k návtìvì
zábavného poøadu

JOSEFA ALOISE NÁHLOVSKÉHO
a JOSEFA MLADÉHO

V první èásti veèera diváci mìli monost vidìt skvìlou módní
pøehlídku v provedení Agentury Promìny. Byly pøedvedeny batikované ruènì malované modely p. Stáni Vachoukové a modely pro
kadodenní noení z butiku Presti z obchodního domu Lasa v Ostravì. Dále pak následovala ukázka vázání hedvábných ruènì malovaných átkù. Módní pøehlídka byla doprovázena ivou hudbou kapely
tístko.
Druhou èást veèera zahájila barmanská show p. Milana Tomiczka s ukázkou míchaní koktejlù. Tøenièkou na dortu vak bylo
vystoupení ïábelského houslisty Jiøího Erlebacha. Se svými
show procestoval témìø celý svìt. Jako profesionál se zúèastnil soutìe talentù jak v Èesku, tak i v Nìmecku, kde postoupil a do semifinále.
Na závìr jsme si i zatancovali. Tato akce se setkala u divákù
s velice kladným ohlasem. Vichni se pøíjemnì pobavili.
Ing. Miroslava Nováková, pøedsedkynì kulturní komise

KAMIKADZE V AKCI

Kdy: 21. dubna 2017 v 18.00 hodin
Kde: v sále restaurace Horakùvka enov
Vstupné: v pøedprodeji 280 Kè, na místì 300 Kè
Pøedprodej: od 27. 3. 2017
o podatelna Mìstského úøadu v enovì
o Knihovna & enovské muzeum
o v den pøedstavení doprodej na místì (omezený
poèet míst),
o sál bude otevøen od 17.30 hodin
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Knihovna & enovské muzeum

V mìsíci dubnu 2017 oslaví významná ivotní jubilea
tito enovtí obèané
ANDRUKA JOZEF
BERAN JIØÍ
B E R N A T Í K L A D I S L AV
B I E R Z O VÁ H A N A
BLAEK ZDENÌK
B Y S T R O Ò V Á C L AV
È E  K O V Á E VA
D U D O VÁ D R A H O M Í R A
G U Ò K O VÁ M A R I E
C H O B O T O VÁ A N N A
J A K E  O VÁ J A R M I L A
K AV K A F R A N T I  E K
K O L Á Ø O VÁ L E N K A
K WA P U L I N S K I Z D E N Ì K
LAZAR GERHARD
M A Ø Á D K O VÁ E V A
M O H Y L O VÁ H I L D A
M O T L O C H L A D I S L AV
N AV R Á T I L O VÁ J A N A
O TAV O VÁ E VA
P A S T R Ò Á K O VÁ R O Z Á L I A
POLAÈKO JÁN
P O L Á È K O VÁ J A N A
P TÁ È E K J I Ø Í
RAJNOCH ANTONÍN
RUSNOK JIØÍ
SEDLÁK JIØÍ
S K Ý B O VÁ J A N A
S L Í VA J I Ø Í
 E B E S TA J I Ø Í
 E B E S T O VÁ H I L D E G A R D A
TÌKÝ KAREL
U R B A N C O VÁ L U D M I L A
V A R N U  K O VÁ J A N A
V ÁV R A J A R O S L AV
VINOVSKÁ JARMILA
W L O S O K B R O N I S L AV
 I D E K O TA K A R

K vaemu významnému ivotnímu jubileu Vám pøejeme
hodnì zdraví, tìstí a spokojenosti.
Poznámka k naí rubrice: Vechny oslavence v této spoleèenské rubrice
zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, e si
nìkterý jubilant nepøeje být v Obìníku uveden. To samozøejmì
respektujeme  poadavek na nezveøejnìní jména je vak nutno uplatnit
u redakèní rady (tel. 596 805 930) nebo na ohlaovnì (tel. 596 805 938,
596 805 941) nejpozdìji do 25. dne daného mìsíce, kdy dochází
k uzávìrce Obìníku. (SO / T. Klimasová)

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.

Zveme vechny k návtìvì výstavy obrazù paní
profesorky Danue Krestové, která potrvá do konce
mìsíce kvìtna 2017.
Otevírací doba knihovny:
Po
8.00  12.00 hod. 13.00  17.00 hod.
Út, Èt, Pá
13.00  17.00 hod.
So
8.00  11.00 hod.

POZVÁNÍ

Zveme obèany enova na zasedání zastupitelstva
mìsta, které se bude konat dne 25. 4. 2017 v zasedací
místnosti Radnice, zahájení v 16.00 hod.
Z programu:
 Schválení úèetní závìrky za rok 2016 a hospodaøení mìsta za rok 2016
 Zpráva ústøední inventarizaèní komise mìsta
 Zpráva o èinnosti a hospodaøení MìPOS za rok
2016
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 ve støedu 3. 5. 2017 ve 14.30 hod.
vzpomínkovou akci u Pomníku padlých, na kterou
zveme pøedstavitele organizací, spolkù, politických
stran a irokou veøejnost. Ing. Jan Blaek, starosta

Evidence obyvatel
NEJMLADÍ OBÈÁNCI MÌSTA
Natálie Èechová, Kateøina tefková,
Nikol Tomková, imon Wojnarowský
K narození dìátka srdeènì blahopøejeme.

ROZLOUÈILI JSME SE
Jan Kubiczek, Irena Záøická, Zdenìk Karkoka,
Frantiek Kyka, Even Pavelek,
Jaroslav Liveèka, Libue Ubíková
Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou upøímnou
soustrast.
T. Klimasová / SO

Proè má nìkdo tak krutý osud?
Proè se to muselo stát?
16. dubna to bude ji 5 let, kdy nás tragicky
opustil ná syn

Pavel Lipina

Kdo jste ho znali a mìli rádi, vzpomeòte s námi.
Rodièe a sestra Katka s rodinou.
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ROZHODNUTÍ
O ROZDÌLENÍ DOTACÍ Z ROZPOÈTU MÌSTA PRO ROK 2017

Rada mìsta na své 58. schùzi dne 14. 3. 2017 pod bodem 58/g/1. rozhodla o rozdìlení dotací z rozpoètu
mìsta enov pro rok 2017 v rámci vyhláeného dotaèního programu Podpora a rozvoj aktivit spolkù ve
mìstì enov na rok 2017 takto:
Poø. Název organizace
è. úèel dotace
1.

Èástka schválená v RMì
v Kè

Základní organizace Èeského zahrádkáøského svazu enov
II. POZNÁVACÍ ZÁJEZD PRO ÁKY Z  vstupné, doprava
II. VÝSTAVA ZAHRÁDKÁØÙ ENOV  sadbový materiál, substráty, nádoby, materiál na poøízení
expozic
II. UKÁZKY VÁNOÈNÍCH VAZEB  materiál, ceny pro áky Z

8 000,00
5 000,00

2.

Myslivecký spolek enov Obecní
I. vlastní èinnost  nákup krmiva, pur pìny do ohradníkù, pachových ohradníkù, léèiv
III. nákup materiálu  vybudování a opravy stávajících budek, krmelcù, zásypù, slanisek, sklápìcích nor

6 000,00
4 000,00

3.

Èeský svaz vèelaøù, z. s. , základní organizace enov
I. vlastní èinnost  1 ks lisu na zpracování vèelího vosku

4.

Unie Wing Chun Kung Fu, z. s.
I. vlastní èinnost  nákup Èínského panáka pro nácvik

8 000,00

5.

Èeský rybáøský svaz, z. s., místní organizace Ostrava
I. vlastní èinnost  vnadící smìsi a nástrahy, feeder podbìráky, terèe, tréninkové ryb. pruty,
povolenky, startovné
II. OCENÌNÍ RYBÁØÙ (závody, letní tábor)  poháry, pamìtní listy, diplomy, trièka s potiskem
III. obnova a dovybavení klubovny

8 000,00
4 000,00
0,00

6.

Myslivecký spolek Václavovice u Frýdku-Místku, z. s.
III. lavièky  oprava venkovních lavièek (materiál)

3 000,00

7.

Spolek rodièù a pøátel koly pøi M enov Lapaèka
I. vlastní èinnost nákup kopírky vèetnì tiskárny, laminovaèky A3, zesilovaèe vè. mikrofonu
a kanc. potøeb na zajitìní poøádaných akcí
II. EKOLOGIE, PØÍRODA KOLEM NÁS materiální zajitìní

0,00
12 000,00

8.

Junák  èeský skaut, støedisko enov, z. s.
I. vlastní èinnost  nákup drobného stav. materiálu, sportovní a herní potøeby, tábornické vybavení,
vzdìlávací materiály

25 000,00

9.

Sportovní klub Lapaèka, z. s.
I. vlastní èinnost  poøízení dresù, nákup pohárù, upomínkových pøedmìtù, startovné
II. TERÉNNÍ ZÁVOD 2017  materiální zajitìní
III. renovace kuelny, venkovních prostor

0,00
5 000,00
32 000,00

0,00

16 000,00

10. Woley Club enov o. s.
I. vlastní èinnost  pronájem tìlocvièen a høi, startovné, licenèní poplatky, cestovní náklady

16 000,00

11. achový klub enov, z. s.
I. vlastní èinnost  materiální zajitìní tradièních soutìí, nájemné, startovné
II. 19. roèník OPEN RAPID ACH enov 2017  nájemné, dopravné, propagace

9 000,00
7 000,00

12. AVZO TSÈ ÈR ENOV p. s.
I. vlastní èinnost  nákup drobného stav. materiálu, cestovné, startovné

6 000,00

13. Myslivecký spolek Ostrava  Radvanice, zapsaný spolek
I. vlastní èinnost  krmivo pro zvìø, veterinární pøípravky a léky, rostl. materiál,
pachové ohradníky, nájemné
II. NAVRÁCENÍ KOROPTVÍ DO PØÍRODY  zakoupení 3 párù koroptví, poøízení odchovných voliér
III.  opravy myslivec. zaøízení, údrba polních a lesních cest, chodníkù, trávních porostù

2 000,00
5 000,00
0,00

14. Sportovní klub Relax enov
I. vlastní èinnost  nákup drobného materiálu, úhrada energií, poháry
II. RELAX PRO DÌTI  DÌTSKÝ DEN  materiální a technické zajitìní
III.  údrba sport. areálu, koupì sport. vybavení
15. Místní skupina ÈÈK enov
I. vlastní èinnost  dovybavení 10 lékárnièek a dokoupení 3 nových

0,00
7 000,00
20 000,00
6 000,00
(pokraèování na str. 7)
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ROZHODNUTÍ
O ROZDÌLENÍ DOTACÍ Z ROZPOÈTU MÌSTA PRO ROK 2017
(pokraèování ze str. 6)

Poø. Název organizace
è. úèel dotace

Èástka schválená v RMì
v Kè

16. Asociace TOM ÈR, TOM 19216 KLUBKA
I. vlastní èinnost  materiální a technické zajitìní tradièních akcí

8 000,00

17. Palas Dance
I. vlastní èinnost  materiální a technické zajitìní tradièních akcí
II. PALAS DANCE CUP 2017 startovné, nájemné, diplomy, vlajky, propagace

0,00
7 000,00

18. Spolek rodièù a pøátel koly pøi M enov
I. vlastní èinnost  materiální zajitìní (sportovní potøeby) pro venkovní i vnitøní vyuití
19. Tìlocvièná jednota Sokol enov
I. vlastní èinnost  materiální a technické zajitìní tradièních akcí
II.  POZNÁVÁNÍ V REGIONU  jízdné, vstupné

20 000,00
9 000,00
0,00

20. SH ÈMS  Sbor dobrovolných hasièù enov
I. vlastní èinnost  dovybavení posilovny, kolící místnosti, cestovné, startovné
II. SLAVNOSTNÍ OTEVØENÍ REK. HAS. DOMU  obèerstvení
III. úprava okolí has. domu

3 000,00
0,00
19 000,00

21. Sportovní klub enov, z. s.
I. vlastní èinnost  materiální a technické zajitìní tradièních akcí, nájemné, startovné

27 000,00

22. Korfbalový Club  Základní kola ENOV z. s.
I. vlastní èinnost  výmìna korfbalových míèù, poøízení treninkového materiálu,
cestovní náklady, startovné, nájemné sport. zaøízení

18 000,00

23. Sdruení rodièù a pøátel koly enov  Podlesí, z. s.
I. vlastní èinnost  materiální a technické zabezpeèení akcí
II. POZNÁVÁNÍ PØÍR. KRÁS ÈR  MOR. KRAS  doprava, vstupné
III.vybavení venk. areálu  poøízení lavic a stolù

7 000,00
0,00
8 000,00

24. Pionýr, z. s.  Pionýrská skupina enov
I. vlastní èinnost  materiální a technické zajitìní tradièních akcí + 2 x pøímìstský tábor
CELKEM:

10 000,00
350 000,00

Dále rada mìsta rozhodla povìøit finanèní odbor uzavøením veøejnoprávních smluv o poskytnutí dotace s jednotlivými
adateli (58/g/2.).
SO/Preinová
V enovì dne 16. 3. 2017

Zveøejnìní

V souladu se zákonem è. 128/2000 Sb., o obcích
a zákonem è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù ve znìní pozdìjích pøedpisù zveøejòuje mìsto enov 15 dnù pøede dnem
projednání v zastupitelstvu mìsta návrh závìreèného úètu za rok 2016.
Pøíjmy po konsolidaci
109 343 887,24 Kè
Výdaje po konsolidaci
97 094 487,23 Kè
Financování
12 249 400,01 Kè
Rozdíl pøíjmù a výdajù je pøebytek rozpoètu
roku 2016.
Návrh závìreèného úètu za rok 2016 bude zveøejnìn od 7. 4. 2017 do 25. 4. 2017

 na úøední desce MìÚ enov
 na internetové adrese mìsta
www.mesto-senov.cz
 je k dispozici na finanèním odboru MìÚ enov.
Ve vývìsních skøíòkách v èástech mìsta je zveøejnìn ve zkrácené formì.
Závìreèný úèet za rok 2016 projedná:
Finanèní výbor ZMì
5. 4. 2017
Rada mìsta
11. 4. 2017
Zastupitelstvo mìsta
25. 4. 2017
Pøipomínky k návrhu závìreèného úètu za rok
2016 mohou obèané uplatnit písemnì v dobì od
7. 4. 2017 do 25. 4. 2017 nebo ústnì na øádném
zasedání zastupitelstva mìsta dne 25. 4. 2017.
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Palas Dance  Mezinárodní taneèní kola pro dìti, mláde, dospìlé

MEZINÁRODNÍ GALAKONCERT  U pøíleitosti 25
let taneèní koly Palas zveme irokou veøejnost na koncert
v nedìli 21. 5. v 19.00 hod. v sále na Horakùvce. V programu vystoupí vítìz super star Ukrajiny Nazar Savko se
svým souborem Derelo. Dále vystoupí pièkový lidový soubor ze Lvova Vykrutasiki. Samozøejmì nebude chybìt profesionální tým taneèní koly Palas s mistry Evropy a svìta
v Show dance, disco dance, break dance a swingu. Vstupenky jsou v pøedprodeji v knihovnì, taneèní kole a na webu
T.
KONKURZ TALENTÙ  Pokud se i vy chcete stát
reprezentanty naeho mìsta, zveme vás na konkurz talentù do pøípravky v pondìlí 10. 4. v 17.00 hod. do taneèní
koly na konkurz. Kromì pohybové pøípravy a akrobacie se
nauèíte styly street dance, disco dance, latino a show dance. Po skonèení pøípravky vás èeká veøejné vystoupení a
pøijímací zkouky do reprezentaèního klubu soutìního
tance. Konkurz je urèen pro dìti a mláde od 4 do 8 let.
KLUB PÁROVÉHO TANCE PRO DOSPÌLÉ
A MLÁDE  je pro vás otevøen celoroènì vdy v úterý
a ètvrtek od 17.00 hod. a individuálnì v pátek od 19.00
hod. a v nedìli od 10.00 hod. Nauèíte se s námi standardní
a latinskoamerické tance, lidovky a speciální párové tance
jako salsu, batchattu, merengue, swing apod. Ve od základních krokù a po soutìní variace. Vyzkouet si mùete
taneèní soutì hobby dance i vyí soutìe.
KLUB KONDIÈNÍHO TANCE SÓLO PRO DOSPÌLÉ A MLÁDE  je otevøen celoroènì pro vechny, kteøí se
chtìjí nauèit tance vech ánrù od latiny, diska, popu,
country a dalích stylù. S námi se dostanete do výborné
kondice, zbavíte se stresu a budete ve skvìlé náladì. Pøidejte se k nám kdykoliv v úterý a pátek od 18.00 hod.
v taneèní kole.
MEZINÁRODNÍ TANEÈNÍ SOUSTØEDÌNÍ  letos
poøádáme dvì mezinárodní soustøedìní v termínu od 5. 
11. 8. v polském Namyslowì. Soustøedìní je urèeno pro
vechny vìkové kategorie a je vhodné i pro celé rodiny
s dìtmi. Druhé soustøedìní v termínu od 21. do 27. 8. bude
v Havíøovì na základní a støední kole na ul. kolní 2. Toto
soustøedìní je urèeno pro soutìní taneèníky ve stylech disco dance, jazz a modern dance a párové spoleèenské tance
tø. DCB. Uzávìrka pøihláek je do konce èervna.
Zúèastnili jsme se akcí ve Lvovì na Ukrajinì. Bìhem
ètyø dnù jsme zorganizovali nìkolik workshopù pro taneèní
soubory Vykrutasiki a Cenat dance. Záitkem byla také
úèast v porotì taneèní soutìe Setkání andílkù vìkové
kategorie mini do 8 let, kde se na pódiu objevili i dvouletí
taneèníci. Také my letos poøádáme mezinárodní taneèní
soutì Palas dance cup 2017 pro tuto vìkovou kategorii,
tj. mateøské kolky, první a druhé tøídy Z. Do této soutìe
se hlásí tøídy základních a mateøských kol se svou pro-
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dukcí. Termín soutìe je v sobotu 10. èervna 2017.
Tìíme se na vás.
Josef Macura
www.tspalas.com, fb: Palas dance, tel: 702 914 717

Ples enovských pionýrù

Ji v poøadí 9. ples naí Pionýrské skupiny se konal v prostorách restaurace Horakùvka. Dne 11. bøezna 2017 jsme opráili nae taneèní odìvy a vydali se
vichni spoleènì pobavit. Mezi hosty nechybìli jak
nai pøátelé, tak i rodièe dìtí chodících do naeho
oddílu. O zábavu se po celý veèer starala hudební
skupina KR Combo. Po taneèních kreacích jsme si
vychutnali vynikající veèeøi.
Vyvrcholením veèera bylo losování o hodnotné
ceny jak za nakoupené lístky, tak ze slosovatelných
vstupenek. Zábava byla v plném proudu po celý veèer
a pokraèovala a do brzkých ranních hodin.
Chtìli bychom tímto podìkovat vem, kteøí se plesu zúèastnili a také tìm, kteøí nám pøispìli k jeho
realizaci. Zejména pak sponzorùm: Laser Aréna Ostrava, Cukrárna u Babièky, Fantasyobchod.cz,
Divadlo Petra Bezruèe, dTest o.p.s., Thao.cz,
Mladykokos.cz, Centrum slueb obèanùm Brno,
Echoton-cz s.r.o., Meatfly a samozøejmì Pionýr.
Doufáme, e se i v pøítím roce sejdeme v tak
hojném poètu.
Za PS enov Martina Kubinová, Jan Tøíska
a Tomá Schwetter.

MìÚ informuje / ivot ve mìstì

Komunální odpad 2017

Samostatnì pøistavované kontejnery (VOK)
DUBEN: 7. a 8.  U Rybníkù, V Drustvu, Vráclavská, Topolová
KVÌTEN: 11. a 12.  K Hájence, Bøezùvka x Ke
Stovkám, Václavovická (u nádr.), K Haltýøùm

Sbìrné místo komunálních odpadù
ul. Na Sedlácích
l objemné odpady z domácností,
l elektro, baterie, monoèlánky,
l EEZ (kompletní spotøebièe a elektrotechnika
bez rozdílu velikosti),
l vyøazená kompaktní úsporná svítidla, záøivky,
výbojky,
l nebezpeèné sloky komunálních odpadù od obèanù (laboratorní chemikálie, vyøazené léky, barvy
a obaly zneèitìné od barev ),
l separovaný odpad (sklo, papír, plasty),
l bio / tráva, listí, mìkké èásti rostlin,
l odìvy, obuv a textil,
l døevo (palety, nábytek, døevìné obaly, bedny,
trámy, desky, prkna, døevotøíska  surová, laminovaná nebo dýhovaná).
Tekuté odpady: uloit vdy do uzavøených obalù,
pokud mono plastových lahví. U olejù a tukù z kuchyní není nutné odstranit z pøepálených tukù rozptýlené zbytky.
Nejsou pøijímány odpady vzniklé ze stavební
èinnosti  napø. cihly, drobný beton, omítka, kachlièky, zemina, kamení, keramické støení taky, asfaltová lepenka, izolaèní materiály, azbest, skelná vata,
umakart, sádrokarton, záchody, vany, umyvadla, su
smíchaná s pøímìsemi plastu, papíru, døeva, skla ...
a pneumatiky.
Otevírací doba  duben 2017
Po, St, Pá: 14.00  17.45 hod.; So: 9.00  12.00
hod.
Svoz odpadu ze zelenì zajiovaný firmou OZO Ostrava s.r.o.
(hnìdé nádoby) je pro rok 2017 stanoven na pátek v lichém týdnu.
První vývoz bude realizován 14. 4.
2017 (tj. 15. týden roku 2017) a
poté kadých 14 dní, a do 24. 11.
2017, kdy by mìl probìhnout poslední svoz.
Co mùeme spalovat na zahradách a polích
S ohledem na ochranu ovzduí v naem mìstì vydalo zastupitelstvo mìsta obecnì závaznou vyhláku
è. 1/2017, kterou se stanovuje celoroènì zákaz spalování rostlinných materiálù na území mìsta enov. V otevøených ohnitích na zahradách a polích
i pøi grilování tak mùeme spalovat pouze suché kusové døevo nezneèitìné chemickými látkami. Ostatní
rostlinné materiály (seno, sláma, listí, stonky rostlin
aj.) není moné spalovat, ale napøíklad kompostovat
pro vlastní potøebu. Za tímto úèelem bylo domácnos-

tem pøedáno 1500 kompostérù. Obèan, který nezpracovává rostlinné zbytky pro vlastní potøebu, je povinen tento odpad umístit do hnìdých nádob na bioodpad (tyto si obèané platí sami) nebo odevzdat bezplatnì ve sbìrném místì, ul. Na Sedlácích. Vìtve stromù
je moné tìpkovat pro vlastní potøebu, nebo je bezplatnì odevzdat na sbìrném místì.
Pro zbavování se rostlinného materiálu vèetnì padaného ovoce nejsou urèeny ani popelnice, které
máme umístìné u naich nemovitostí. Pøestupkù se
dopoutìjí rovnì ti, kteøí se zbavují odpadu tím, e
napø. zakládají èerné skládky, vyváejí bioodpad do
lesa, na bøehy potokù èi rybníkù. Nakládání s odpady
se øídí zákonem o odpadech è. 185/2001 Sb., a na
území mìsta rovnì obecnì závaznou vyhlákou è. 1/
2012, kde je stanoven systém shromaïování, sbìru,
pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálního odpadu, vèetnì nakládání se stavebním odpadem na území mìsta enov.
Plné znìní OZV è. 1/2017 naleznete na odkazu na
webových stránkách mìsta: http://www.mesto-senov.cz/wp-content/uploads/2017/03/29_2017.pdf
Kontrolu dodrování obecnì závazných vyhláek
provádí stráníci Mìstské policie enov, kteøí øeí
provinìní hned na místì, pøípadnì ho postoupí pøestupkové komisi.
Ing. Jan Blaek

Obec Václavovice
a Klub èeských turistù Horní Datynì
zve vechny pøíznivce turistiky a cyklistiky
na 31. roèník

POCHOD KOLEM VÁCLAVOVIC
CYKLOJÍZDA SLEZSKÁ BRÁNA
PØESPOLNÍ BÌH
v pondìlí 1. kvìtna 2017

Prezentace: 7.30  9.00 hod.
Pìí trasy: 5 km
17 km
Cyklojízda: 20, 40, 60 km
Bìh:
15 km

kolní druina Václavovice
Pohádkový les Ryninka
Kotulova døevìnka Havíøov
Technické muzeum Petøvald
prùbìný start smìr Havíøov

Obèerstvení: øízky, langoe, gulá, pivo, limo, káva,
koláèe
Mláde do 15 let na kole v doprovodu dospìlých
osob!
Úèast na vlastní nebezpeèí!
kontaktní osoba Ale Toman, tel. 602 135 092,
ales.toman@seznam.cz
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Z èinnosti samosprávy
57. schùze rady mìsta dne
27. 2. 2017
 nesouhlasila se zámìrem
Areál AREDOL, s.r.o.  Stáèení z
autocisteren a sklad chemikálií
 schválila smlouvu o zøízení
sluebnosti na èásti pozemku p.è.
1537/1, k.ú. enov u Ostravy, pro
realizovanou stavbu VO  Provaznická, ve prospìch mìsta enov
19. zasedání zastupitelstva
mìsta dne 28. 2. 2017 mimo jiné
 vzalo na vìdomí informace
o zámìru výstavby domova pro seniory spoleèností Senior domy POHODA a.s.
 vzalo na vìdomí zprávu komise pro projednávání pøestupkù
 schválilo aktualizovaný akèní
plán investièních akcí v roce 2017
 schválilo rozpoètové opatøení
è. 4/2017
 vydalo obecnì závaznou vyhláku è. 1/2017, kterou se stanovuje zákaz spalování rostlinných
materiálù na území mìsta enov
58. schùze rady mìsta dne
14. 3. 2017 mimo jiné
 vzala na vìdomí zápisy komisí rady mìsta
 vzala na vìdomí inventarizaèní zprávu ÚIK o provedené øádné
roèní inventarizaci majetku a závazkù mìsta za rok 2016
 schválila odpisové plány pøíspìvkových organizací na rok 2017
a úèetní závìrky pøíspìvkových organizací, sestavené k rozvahovému
dni 31. 12. 2016
 schválila výi zlepených výsledkù hospodaøení pøíspìvkových
organizací za rok 2016 a jejich rozdìlení do penìních fondù
 schválila rozpoètová opatøení
è. 8  11/2017
 schválila umístìní staveb a
zøízení vìcných bøemen na pozemcích mìsta
 schválila zámìr mìsta enov
 monost vybudování a provozování domova pro seniory a domova
se zvlátním reimem na katastru
mìsta enov
 schválila zámìr prodat pozemek p.è. 1026/1, 2, 10, k.ú. enov
u Ostravy, za úèelem vybudování a
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provozování zaøízení pro poskytování pobytových slueb pro seniory
 rozhodla o rozdìlení dotací z
rozpoètu mìsta pro rok 2017 v
rámci vyhláeného dotaèního programu Podpora a rozvoj aktivit

spolkù ve mìstì enov na rok
2017 dle pøedloeného návrhu a o
uzavøení veøejnoprávních smluv o
poskytnutí dotace s jednotlivými
adateli.
tajem.

Zahrádkáøi informují
Velikonoèní vazby

V úterý 11. dubna 2017 ve 14.00 hod. se uskuteèní
v enovském muzeu akce zahrádkáøù  velikonoèní vazby.
Tak, jako kadoroènì, budou zde ke zhlédnutí i zakoupení
kvìtinové vazby s velikonoèní tématikou.
ákynì Støední zahradnické koly v Ostravì pod vedením
své mistrové na místì pøedvedou, jak s kterým materiálem
pracovat. Zároveò si mùete nakoupit jarní kvìtiny
a jako novinku pro letoní rok i bylinky.
Srdeènì zveme  ZO ÈZS enov

Zpovìdní den pøed velikonocemi 10. 4. dopoledne na faøe v enovì, od 15.00
do 19.00 hod. se dvìma zpovìdníky v kostele sv. Václava ve Václavovicích.

ivot ve mìstì / MìÚ informuje

achový klub enov
achová sezona 2016/2017 se
blíí svému závìru. Jsou dohrány
ostravské mìstské soutìe a v
krajských soutìích zbývá dohrát
poslední 2 kola.
K enov reprezentovalo 5
drustev.
V nejnií Mìstské soutìi vybojovalo drustvo D, sloené z
pøevánì zkuených hráèù, 5. místo. Nejèastìji bodovali hráèi Gavroò 4,5, Hruka 4 a Sakmar se 3,5
bodu. Drustvo E, ve kterém bojovali spolu s trenéry nai nejmladí, se umístilo na 7. místì.
Nejvíce bodù získal Broskeviè 4,
pøed mladými bratry Walachovými, Vít získal 1,5 a Ivo 1 bod. Nejvìtím pøínosem jsou vak získané
zkuenosti.
V Mìstském pøeboru skonèilo
drustvo C na 5. místì. Nejvíce
bodù získal Kozelský 7 pøed Pohludkou 5,5 a Petrovem 5. Po ètyøech bodech získali shodnì Schoffer a Sakmar.
V Krajské soutìi je nae B
drustvo pøed posledním kolem na
4. místì a na postupové 2. místo
ztrácí 2 body. Soupeøi vak mají
lepí los. Nejlepí hráèi Koláø, Kozelský a Èíek získali shodnì 6
bodù, v závìsu následuje Pohludka
se 4,5 body.
Naemu A drustvu v Krajském pøeboru zatím patøí pøedposlední sestupové 11. místo. Na
záchranu potøebujeme v posledních dvou kolech 100% bodovat.
Nejvíce se daøí kapitánovi drustva Kotláøovi s pìti a Petrovovi se
3 body.
K závìru se blíí také Oddílový
pøebor. V konkurenci 14 hráèù se
pøeborníkem oddílu stal Petr Èíek,
který ji nemùe být dostien. O medailové umístìní bude v posledním
kole bojovat pìt hráèù: Petrov, Kotláø, Hurta, Cyroò a Kozelský.
Nejdùleitìjí veøejnou akcí naeho klubu je poøadatelství tradièního mezinárodního achového
turnaje OPEN RAPID ACH ENOV 2017.
Turnaj je souèástí Rapid tour
Ostravský koník 2017 a koná se v
restauraci Na Lapaèce v sobotu 8.
dubna 2017. Zátitu nad turnajem

pøevzalo také mìsto enov v èele
se starostou Ing. Janem Blakem.
Zveme registrované i rekreaèní achisty ze enova k aktivní úèasti.
Prezentace probíhá do 8.30 hod.

Podrobné informace o turnaji a achovém dìní v enovì a okolí najdete na stránkách klubu http://
www.sk-senov.szm.com/
Miroslav Kozel, pøedseda klubu

MÌSTO ENOV zveøejòuje podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona è. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjích pøedpisù
a na základì rozhodnutí rady mìsta dne 14. 3. 2017 zámìr

pronajmout pozemek s garáí
 p. è. 3053/2, o výmìøe 22 m2, jeho souèástí je stavba garáe (v èásti
Podlesí, vjezd z ulice Na iroké, dostupnost 150 m od autobusové
zastávky enov  kola Podlesí, výmìra garáe 22 m2, uívána od roku
1962, nutná údrba);
 pøístup a pøíjezd ke garái pøes pozemek p. è. 3053/1 (vlastník mìsto
enov) bude zajitìn ve vlastní smlouvì,
ve zapsané u Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracovitì Ostrava, na listu vlastnictví è. 1 pro katastrální území enov
u Ostravy a obec enov.
Blií informace k výe uvedeným nemovitostem vám budou poskytnuty
na Mìstském úøadì v enovì, kanc. è. 207, Ing. Preinová, tel. 596 805 941
nebo e-mail: bpreinova@mesto-senov.cz.
Své nabídky, ve kterých bude uvedeno jméno, pøíjmení, adresa zájemce,
telefonní, e-mailový kontakt odevzdávejte v písemné formì
prostøednictvím potovních slueb nebo osobním podáním na podatelnì
Mìstského úøadu v enovì, Radnièní námìstí 300, v termínu
do 5. 4. 2017.

MÌSTO ENOV zveøejòuje podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona è. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjích pøedpisù a na
základì rozhodnutí rady a mìsta dne 14. 3. 2017 zámìr

prodat pozemky

 p. è. 3053/2, o výmìøe 22 m2, jeho souèástí je stavba garáe (v èásti
Podlesí, vjezd z ulice Na iroké, dostupnost 150 m od autobusové zastávky
enov  kola Podlesí, je uívána od roku 1962, nutná údrba),
 p. è. 3053/3, o výmìøe 64 m2,
ve zapsané u Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální
pracovitì Ostrava, na listu vlastnictví è. 1 pro katastrální území enov
u Ostravy a obec enov.
Minimální kupní cena: 57 000 Kè
Blií informace k výe uvedeným nemovitostem vám budou poskytnuty
na Mìstském úøadì v enovì, kanc. è. 207, Ing. Preinová, tel. 596 805 941
nebo e-mail: bpreinova@mesto-senov.cz.
Své nabídky, ve kterých bude uvedeno jméno, pøíjmení, adresa zájemce,
telefonní kontakt a nabídnutá cena, odevzdávejte v písemné formì
v uzavøené obálce oznaèené Prodej garáe  neotvírat prostøednictvím
potovních slueb nebo osobním podáním na podatelnì Mìstského úøadu
v enovì, Radnièní námìstí 300, v termínu do 5. 4. 2017.
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Projekt Vzdìlávání praxí
Získání nových znalostí a zkueností pøímo
v reálném prostøedí firem, s tím pøichází projekt Vzdìlávání praxí.
Smyslem tohoto projektu je pomoci znevýhodnìným na pracovním trhu zvýit jejich úroveò kvalifikace, a tím se na trhu práce snadnìji uplatnit.
Konkrétnì je projekt urèený lidem starím 15 let
s nízkou úrovní kvalifikace, uchazeèùm o zamìstnání, rodièùm na/po rodièovské dovolené nebo napøíklad
lidem nad 50 let. Zájemci o vzdìlávání praxí si následnì vybírají z nabízených pozic jednotlivých firem,
kde pak také samotnou praxi pod vedením zkueného
mentora absolvují. Kromì získaných zkueností pøináí projekt úèastníkùm také pøípadnou monost budoucího uplatnìní v dané firmì.
Na druhé stranì se do projektu zapojují firmy
z celé Èeské republiky (tzv. poskytovatelé vzdìlávání
praxí), kteøí vypisují jednotlivé nabídky pozic. Ti si
naopak úèastí na projektu vyzkouí potencionálního
zamìstnance v praxi, ovìøí mentorské schopnosti
svých zamìstnancù a získají kompenzaci vynaloených nákladù na vzdìlávání praxí.
Pro vekeré dotazy, individuální poradenství a pøípadnou pomoc s registrací jsou uchazeèùm, úèastní-

Sportovní Klub Lapaèka
srdeènì zve irokou
veøejnost na

STAVÌNÍ MÁJKY
a fotbalové utkání
SVOBODNÍ vs. ENATÍ

v nedìli 30. 4. 2017 od 17.00 hod.

v areálu SK Lapaèka
www.sklapacka.cz

kùm i poskytovatelùm vzdìlávání praxí ve vech krajích k dispozici Regionální projektoví manaeøi.
Uchazeèi o úèast v projektu a firmy se mohou hlásit na www.vzdelavanipraxi.cz. Dalí informace naleznete také na facebook.com/vzdelavanipraxi.
Projekt je realizován Fondem dalího vzdìlávání,
pøíspìvkovou organizací Ministerstva práce a sociálních vìcí a je financován z Evropského sociálního fondu prostøednictvím Operaèního programu Zamìstnanost a státního rozpoètu ÈR.

POZVÁNKA ZKO ENOV

Srdeènì zveme vechny milovníky pejskù na
IX. Roèník tradièní výstavy voøíkù, psù
bez PP a psù s PP  enovská Tlapka, který
se uskuteèní v sobotu 29. dubna 2017
v areálu ZKO enov.
Tìit se mùete na krásné poháry a ceny, bohaté
obèerstvení, soutìe, tombolu, skvìlou zábavu,
ale pøedevím na krásné pejsky vech velikostí,
zbarvení, køíence i plemena!

PROGRAM
8.00  9.00 pøejímka psù (s sebou oèkovací
prùkaz nebo pas!!!)
9.15  9.30 zahájení výstavy
9.30  12.30 posuzování v jednotlivých
tøídách
12.30  13.00 obìdová pauza
13.00  13.30 NEJ- pes a posuzování jednotlivých soutìí (mini soutìe)
Èasový harmonogram je pouze orientaèní.
Blií informace najdete na naich webových
stránkách vèetnì propozic a pøihláek
http://zkosenov.webnode.cz/

Poplatek

za provoz systému shromaïování, sbìru,
pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování
komunálních odpadù
Tímto upozoròujeme, e do 31. 3. 2017 byla
splatnost poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù a zároveò i poplatku
za psa. Pokud nebude poplatek zaplacen øádnì
a vèas, bude poplatek navýen a na trojnásobek
a následnì vymáhán.
FO/tixová
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Policie Èeské republiky informuje obèany

Cyklistická sezóna zaèíná

Jízdní kolo musí být vybaveno:
l
zadní odrazkou èervené barvy, která mùe být kombinována se zadní èervenou svítilnou,
l
pøední odrazkou bílé barvy,
l
odrazkami oranové barvy na obou pedálech,
l
na paprscích kol nejménì jednou boèní odrazkou oranové
barvy na kadé stranì kola,
l
dvìma na sobì nezávislými úèinnými brzdami s odstupòovaným ovládáním brzdového úèinku, dìtské kolo pro dìti pøedkolního vìku vybaveno protilapací brzdou nemusí být vybaveno
pøední brzdou,
l
volné konce øídítek musí být zaslepeny (zátky, rukojeti
apod.),
l
matice nábojù kol musí být uzavøené, nejsou-li køídlové
pøípadnì rychloupínací.
Výbava kola za sníené viditelnosti:
svìtlomet svítící dopøedu bílým svìtlem, referenèní osa
svìtelného toku musí protínat vozovku nejdále 20 m od svìtlometu,
l
zadní svítilna èervené barvy, mùe být nahrazena svítilnou s pøeruovaným svìtlem èervené barvy,
l
zdroj elektrického proudu, který musí svou kapacitou zajistit svítivost pøedchozích svìtel po dobu minimálnì 1,5 hodiny
bez pøeruení.
Doporuèené vybavení jízdního kola:
l úèinné blatníky, l zvonek, l kryt øetìzu.
Dalím cílem cyklisty, krom správnì vybaveného kola, by
l

Olga Zimonyiová OD 1.patro
Drogerie AKCE:
toaletní papír 3vrst. s vùni 10 ks 59 Kè
Utìrky pap. XXL  39 Kè
Barvy na vlasy  57 Kè
Avivá 1,5 l  45 Kè
Prací gel 5,5 l  159 Kè
Dekorativní kosmetika: rtìnky, laky, parfémy,
make up, tuky na oèi
Tel.: 731 161 773; PoPá 8.0017.00 hod.

mìla být také samotná bezpeèná jízda. K pøedchozí èásti o povinné a doporuèené výbavì je urèitì nutné pøipomenout povinnost
pouívat pøi jízdì ochranou pøilbu osobám mladím 18 let, doporuèuje se vak i pro ostatní cyklisty. Riziko úmrtí po pádu bez
pøilby je 19x vyí. Pestrobarevnost cyklistického obleèení zaruèí
dobrou viditelnost cyklisty, také pouíváním retroreflexních prvkù se zvyuje jeho viditelnost a bezpeènost.
por. Bc. Richard Palát, komisaø

Øídím bez opice

Dne 9. dubna 2017 moravskosleztí policisté zrealizují
tøetí roèník preventivní akce Øídím bez opice v dobì od
8.00 hod. do 18.00 hod. v Centru bezpeèné jízdy Ostrava, ul.
Palackého 1114.
Cílem projektu je sníení protiprávních jednání pod vlivem
alkoholu èi drog v souvislosti s øízením motorových vozidel. Cílovou skupinou jsou áci autokol, zaèínající øidièi a iroká veøejnost.
Na bezpeèné ploe bude k dispozici pìt totoných stanovi.
Úèastníci si vyzkouí jízdu tzv. pod vlivem alkoholu a drog za
pomocí simulátorù vidìní opilého øidièe èi simulátoru úèinku poití marihuany (tzv. alko a drogo brýle). První jízda probìhne za
støízliva a úkolem bude na jednoduché trase vozidlem objet kuely tzv. osmièkou. Poté si øidiè vystoupí, nasadí si speciální alkobrýle a jízdu opakuje. Musí dojít k vozidlu, odemknout jej,
nasednout, nastartovat a dalí jízda bude na osobní odvaze. Tøetí
jízda se opakuje, ale u za pomocí drogobrýlí.
Po tìchto jízdách následuje krátká beseda s dopravními policisty na téma alkohol a drogy za volantem.
Co je potøeba udìlat pro úèast?
l
mít zájem úèastnit se této akce
l
domluvit si úèast se svým lektorem autokoly
l
zaregistrovat se na webových stránkách:
www.centrum.libros.cz/rezervace-opice.php
l
vèas dojet vlastním (autokolským) vozidlem do areálu
Preventivní aktivity se mùete zúèastnit i bez rezervace s tím,
e pøednost samozøejmì budou mít úèastníci, kteøí si své místo
vèas rezervovali a vèas se dostaví na rezervovanou hodinu.
K tomuto preventivnímu projektu se pøipojí také èeskoliptí
policisté, kteøí zrealizují akci tého dne od 9:00 hod. do 12:00 hod.
v areálu Autodromu Èeská Lípa.
por. Mgr. Kateøina poková, komisaø
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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

Místo oèkování

hod.

8. 4. 2017
sobota

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

10.0010.30
10.3011.00
11.0011.30
11.3012.00
12.0012.30
12.3013.00

Kominictví  frézování, vlokování
Kamnáøství  stavby kamen
Instalace plynových kondenzaèních kotlù
Stavebnictví, rekonstrukce
Tel.: 733 376 196,
e-mail: karel.pytlik@centrum.cz

KAMENOSOCHAØSTVÍ
Cienciala se sídlem v enovì
nabízí:

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

Výkup kmenù

Odkoupím kmeny listnatých a ovocných stromù,
oøeáku i jiné. Kontakt 732 406 646,
staèí SMS s prùmìrem kmenu, zavolám.
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 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

ivot ve mìstì

Skauti a skautky informují

AGENTI na výpravì ve tramberku
V pátek 17. bøezna sice jetì stále vládla zima, ale
AGENTI ji vyrazili na první jarní výpravu  tentokrát do tramberka a jeho okolí. Vlèata ráda cestují
vlakem, co podle hlasitého smíchu a dovádìní urèitì
poznali vichni spolucestující. Pak ale nìkteré kluky
smích pøeel, protoe pøila zkouka síly  unesou
AGENTI své batohy z nádraí ve tramberku a na
místo ubytování? Maminky jim toti nabalily spoustu
jídla, a tak museli kluci ukázat, e u jsou opravdu
poøádní chlapi. Po ubytování a veèeøi se promítala
èást filmu Záhada hlavolamu o dobrodruství Rychlých ípù.
V sobotu po snídani èekala vlèata dalí zkouka 
jsou AGENTI nepromokaví? Poèasí nám opravdu moc
nepøálo. Bylo chladno, dé a vítr. Ale kluci lapali do
Kopøivnice, jako kdyby si nepøíznivého poèasí ani nevimli a tìili se do muzea automobilky Tatra. Po
malé svaèince se rozdìlili do ètyø drustev, dostali
seit s úkoly a odstartoval se závod  kdo døív a
správnì splní vechny úkoly v muzeu. Nebylo to lehké, protoe klukùm trvalo témìø dvì hodiny najít
správné odpovìdi a na konci u vypadali dost unavenì. Poèasí se zatím troku umoudøilo, a proto zpáteèní cesta mohla být bez plátìnek. Po celou dobu se
kluci ptali, kdy si budou moci koupit tramberské
ui, dolo tedy i na nì a byly výborné. Veèer pak
probíhal ve znamení deskových her a dokoukání Záhady hlavolamu.
V nedìli ráno u nás vítalo sluníèko, a tak jsme se
po snídani vydali na prùzkum jeskynì ipka, kopce
Kotouè, ze kterého se tìí vápenec, a samozøejmì
také tramberské Trúby. Úklidem a vynikajícím obìdem jsme celou výpravu zdárnì zakonèili a vydali se
na cestu k domovu.
Za AGENTY Martin Václav Sukaè  Rádio

èím více se blíil èas odjezdu, tím se situace zlepovala. Na nádraí jsme cítili, e celý proprený den to
nebude, a tak jsme vyrazili. Nae trasa byla naplánována od zastávky Ostravice-zast. kolem Bezruèova
srubu, pøes Medvìdí skály, kolem posezení U Velièkù,
k Satinským vodopádùm a dále po vrstevnici pøes
vrcholy malenovických sjezdovek a po zelené turistické trase do Frýdlantu-Nové Dìdiny. Trasa mìla být
dlouhá 11,5 km, ale ve skuteènosti jsme toho nachodili více. Cestou nám párkrát zaprelo, ale plátìnky
byly nutné jen chvíli. Nadýchaní èerstvého vzduchu
a seznámení s dalími krásami Beskyd jsme se spokojenì dopravili domù.
Za enovskou ètyøku  Hanyz

Elmano vyjelo na návtìvu do Prostìjova
Naplno proitý víkend èekal svìtluky a skautky
z Elmana tìsnì pøed zaèátkem jara. Jednatøicet èlenek vyrazilo na oddílovou výpravu, tentokrát na
skautskou základnu do Prostìjova. Tématem víkendu
byli lidé, kteøí jsou v urèitém ohledu výjimeèní. Svìtluky se dozvìdìly víc o lidech, kteøí mají nìjaký
zdravotní hendikep, a samy si zkusily, jaké to je, jít
na procházku poslepu. Skautky mìly program zamìøený na téma psychického zdraví a nemoci. Kromì
toho si holky zabìhaly pøi høe v parku, vydovádìly ve
venkovní posilovnì, zapøemýlely nad strategickou
hrou, upekly domácí vánoèky na snídani a zazpívaly
spoustu táborových písnièek. A aèkoliv pøedpovìï poèasí nebyla pøíli pøíznivá, nakonec se i jarní slunce
nìkolikrát ukázalo.
Za II. oddíl Elmano  Marie Kyková

Ivanèena
Srdeènì zveme na tradièní dubnový výstup ke
skautské mohyle na Ivanèenì, který letos probìhne
v sobotu 22. dubna. Loni na podzim mohyla oslavila
70 let od svého zaloení a k tomuto výroèí dostala
i zcela novou podobu, která zajistí udritelnost mohyly na dalí leta. Na rekonstrukci se podílely desítky
dobrovolníkù, mezi nimi se selo i nìkolik ikovných
rukou enovských skautek a skautù. Vydejte se spolu
s námi na prohlídku tohoto skautského díla a spoleènì vzpomeòme na hrdinství popravených ostravských
skautù!
Skautská me
U pøíleitosti svátku patrona skautù sv. Jiøí zveme vechny pøíznivce skautingu na skautskou mi
svatou, která bude slavena v nedìli 23. dubna v 10.30
hod. v kostele Prozøetelnosti Boí v enovì.
Bøeznová výprava ètvrtého oddílu
V ranních hodinách to vypadalo, e snad ani nikam nepùjdeme. Venku se táhly provazy vody, ale
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ZU Viléma Wünsche v enovì informuje

Rádi bychom touto cestou informovali irokou veøejnost o akcích, které probìhnou ve 2. pololetí kolního
roku 2016/2017. Smyècové oddìlení se pøipravuje na Houslovou soutì o Cenu V. Krùèka, která se uskuteèní
dne 2. dubna 2017 v Novém Jièínì, a dále pak na Kociánovu houslovou soutì v Ústí nad Orlicí, která
probìhne ve dnech 2.  6. kvìtna 2017. Dále se mùete tìit na koncert nejlepích ákù naí koly, a také na
koncert pro Mìsto enov, který se uskuteèní 26. kvìtna 2017. Pøesné termíny jednotlivých akcí naleznete
také na webových stránkách koly www.zus-senov.cz.
Den Datum

Zaèátek Akce

èt

17.00

6.4.2017

Pedagog

Absolventský koncert: Galuková Jana,
Galuková Kateøina, Jaroová Magdaléna
Jurèová Johana

Bohumila Uèníková

po

10.4.2017

17.00

Tøídní koncert

Bohumila Uèníková

út

25.4.2017

17.00

Absolventský koncert: Pastròák Jan

Petr Miller

st

26.4.2017

17.00

Absolventský koncert: Peichl Vít,
Sotorníková Aneta, Vaíková Kateøina

Soòa Trèková

èt

27.4.2017

17.00

Koncert nejlepích ákù

pá

28.4.2017

17.00

Tøídní koncert

David Papala

èt

11.5.2017

16:00

Klavírní pøehlídka

Bohumila Uèníková

út

16.5.2017

17.00

Pøehlídka prací ákù výtvarného oboru
se studijním zamìøením na multimediální tvorbu
v restauraci Horakùvka

Eva Malicherová

út

16.5.2017

17.00

Tøídní koncert

Soòa Trèková

èt

18.5.2017

17.00

Absolventský koncert: Blahovská Jana

Karel Smyèek

po

22.5.2017

17.00

Tøídní koncert

Bc. Monika Kozmonová

út

23.5.2017

17.00

Tøídní koncert

Petr Miller, Petr Pícha

èt

25.5.2017

17.00

Vernisá výstavy nejlepích prací ákù výtvarného
oboru v budovì koly.
Absolventi: Bajerková Eva, Buchta Ferdinand,
Janová Marie, Pavlíková Zuzana,
Piskoøová Daniela

Mgr. Darina Hruková

út

30.5.2017

17.00

Absolventský koncert: Jaroová Klára

Karel Smyèek

po

5.6.2017

17.00

Tøídní koncert

Bc. Martin Tome

út

6.6.2017

17.00

Tøídní koncert

Bc. Martin Tome

st

7.6.2017

17.00

Tøídní koncert

Vlasta Urbáková

èt

8.6.2017

17.00

Tøídní koncert

Karel Smyèek

Tara Skopková, 7 let  Chameleon
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(pokraèování na str. 17)

Natálie Koláøová, 9 let  Poryv vìtru, suchý pastel
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(pokraèování ze str. 16)

ZU Viléma Wünsche v enovì informuje

Z dùvodu omezené kapacity koly ji v pøedstihu informujeme veøejnost o talentových pøijímacích zkoukách do
hudebního a výtvarného oboru, které se budou konat
v tìchto termínech:
Talentové pøijímací zkouky do hudebního oboru se
uskuteèní od 12. do 15. èervna 2017 od 13.00 do 17.00
hodin.
Talentové pøijímací zkouky do komplexní výtvarné
tvorby budou od 5. do 8. èervna 2017 od 13.00 do 17.00
hodin.
Talentová pøijímací zkouka do multimediální tvorby
probìhne v pátek 16. èervna 2017 od 13.30 do 16.00 hodin.
Dìti budou pøijímány podle tìchto kritérií:
1. Dítì má trvalý pobyt ve mìstì enov a úspìnì sloí
talentovou zkouku.
2. Starí sourozenec je ji ákem koly.
3. Vèasnost podání ádosti o pøijetí.
Øeditelství koly si vyhrazuje právo na rozhodnutí
o pøijetí dítìte k základnímu umìleckému vzdìlávání do
30. èervna 2017.
Uzávìrka pøihláek je do 7. èervna 2017. Pokud máte
váný zájem, mùete se ji nyní pøihlásit prostøednictvím

naich webových stránek (http://zus-senov.cz/prihlaska.htm).
Tìíme se na Vai návtìvu!
Vlasta Urbáková, øeditelka koly

Natálie áchová, 11 let  Cvièení obrazové kompozice

Den norské kuchynì

Ve støedu 15. 3. a v pátek 17. 3. 2017 probìhl
v jídelnách naí koly Den norské kuchynì. Lahodné
ètyøchodové menu tvoøila polévka ze zeleného hráku
se unkou a køupavými krutóny, hejk s bylinkovou

krustou, omáèkou z èervených paprik, brokolicí a vaøeným bramborem a salát z èervené øepy, vlaskými
oøechy a zakysanou smetanou. Jako dezert jsme okusili krémovou mléènou rýi s mandlemi a ovocnou
omáèkou.
Tento projektový den podpoøili svou návtìvou i tito hosté:
PhDr. Karel Jahoda  výkonný øeditel Asociace
kolních jídelen
MUDr. Mgr. Vladimír Pláèek, MBA, senátor Èeské
republiky
Milan Sládek, obchodní zástupce firmy BONNO
Pavla enèuchová, vedoucí kolní jídelny v Sedlitích
Ing. Jan Blaek, starosta enova
Michaela Michálková, øeditelka mateøské koly
v enovì
(pokraèování na str. 18)
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Den norské kuchynì

Vichni se zúèastnili dvou výukových hodin jazyka
anglického se zamìøením na zajímavosti Norska. Hodinu pøipravili Miroslav Bolek, Petra Maliová a He-

lena Sumarová. Celý projekt byl ukonèen prohlídkou
nových prostor koly a ochutnávkou norského menu.
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