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ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

Aè kalendáø ukazuje, e je
mìsíc kvìten, tak eøíky zatím bohuel nekvetou. A pøece byla doba,
kdy u poèátkem kvìtna nádhernì
kvetly a dokonce se staly jakýmsi
symbolem vítání míru a tìch,
kteøí jej pøed neuvìøitelnými sedmdesáti lety pøinesli. enov byl
osvobozen dne 3. kvìtna 1945 vojáky Rudé armády. Jak vypadali ti,
co se pøili bít za nai svobodu? Do
tváøe jednoho z nich mùete pohlédnout. Bohuel o tom, kdo to
byl a o jeho dalích osudech, se u
nejspí nedozvíme nic. Pojïme si
proto spolu vyprávìt dojemný pøíbìh jednoho malého enovského
chlapce a nìkolika dalích neznámých ruských vojákù.
Mireèek !
Pøíbìh pøedèasnì a násilnì
ukonèeného ivota Miroslava Pøe-

èka, se zaèal psát 20. dubna roku
1935, kdy se narodil. Malý Mirek
rád sportoval (viz. fotografie, kdy
je zachycen pøi lyování) a taky se
velice dobøe uèil. Na jeho závìreèném vysvìdèení z II. tøídy základní koly jsou samé jednièky.
Mirkovi sourozenci vzpomínají
na neastnou událost, kterou zna-

Fotografie neznámého osvoboditele 
foceno v enovì

Miroslav Pøeèek na lyích  foto zapùjèeno rodinou

Fotografie Miroslava Pøeèka  zapùjèeno rodinou

jí jen z vyprávìní, takto: V prvních kvìtnových dnech roku 1945
v naem domku svaèili 4 dùstojníci
sovìtské armády. Jeden z nich drel naeho Mireèka na klínì a svaèili spoleènì chléb s medem. Dùstojník vzpomínal, e má doma
také takového malèika a moc se
na nìj tìí. Tuto takøka idylickou
chvíli znièil granát, vypálený nìmeckými okupanty z prostoru èásti obce imka. Tento zcela znièil

ná dùm a zabil vechny ètyøi dùstojníky i naeho Mireèka. Pøeili
jen tatínek s maminkou, kteøí se
v té chvíli nacházeli jen nìkolik
málo metrù od naeho bratra Mireèka. Maminka byla v té dobì v
estém mìsíci tìhotenství. Dodnes
si neumím pøedstavit, jak se nai
rodièe museli s touto tragédií vypoøádat. Muselo to být neskuteènì
strané.
Ano muselo to být neskuteènì
strané a kruté, pøijít v posledních
dnech války a prvních dnech míru
o to nejcennìjí, co èlovìk má,
o dítì!
Chléb s medem u Mireèek a
ani ádný z dùstojníkù nedojedl.
Krev smíchaná s medem pomalu
stékala po tváøi nevinného desetiletého dítìte.
(pokraèování
na str. 3)
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Mìstský úøad informuje

Mìstská policie
hlásí
ZÁSAHY  INFORMACE
ZPRAVODAJSTVÍ

Pøímé tel. èíslo:
604 128 113
PÈR Vratimov:
604 127 288
Tísòová linka:
156
E-mail:
mpolicie@mesto-senov.cz
Http:
www.mesto-senov.cz
2. 4.  Na pøítomnost
ebrajícího bezdomovce
obtìujícího zákazníky,
upozornily prodavaèky z
obchodu na køiovatce.
Po vyslechnutí tisíce výmluv ke zdùvodnìní svého poèínání, byl mu z
místa vykázán.
4. 4.  ena hazardující se svým ivotem vydìsila svými kousky projídìjící øidièe na ul. Frýdecká. Krkolomnou chùzí
po zábradlí mostu si
chtìla nejspí dokázat
svou jedineènost. Tentokrát tìstí stálo pøi ní a
pøivolaná policie nemusela øeit netìstí.
10. 4.  Váná dopravní nehoda na køiovatce
mezi autobusem a chodcem se neobela bez zásahu vech sloek IZS. Prvotní rychlou pomoc hasièù pøevzali zdravotníci a
po nutných úkonech zranìného mue transportovali vrtulníkem do nemocnice. Pøíèinu nehody
etøí policie.
14. 4.  O své taky
pøiel mu, kterému nabídli pomoc s jejich odnosem tøi mladí mui. Ti
vak vyuili svou fyzickou pøevahu a s takami
neastníkovi utekli. Po
pachatelích se slehla
zem, taky byly nalezeny
o kus dále pohozené se
vemi vìcmi.
16. 4.  Policisty zalarmoval otec, který mìl
starost o syna, kdy se v
dohodnutou dobu nevrá-

til domù. Záchranná akce
se nekonala, chlapec se
pouze zdrel u kamaráda.
PREVENCE
V dubnu navtívili
stráníci a policisté z
Vratimova enovské mateøské koly, kde si s dìtmi povídali pøedevím o
správném chování chodcù a cyklistù v rámci BESIP. Potìily také ukázky
techniky obou sloek a
drobné dárky.
Senioøi z DPS zase

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

Informace k podaným ádostem
o dotace a investièní výstavbì

V prùbìhu bøezna a
dubna podalo mìsto dalí
tøi ádosti o dotace v oblasti ivotního prostøedí.
Dvì ádosti se týkaly zateplení budov, konkrétnì
budovy zdravotního støediska a budovy mìstského podniku slueb, kdy
tyto budovy jsou z hlediska energetické nároènosti
hodnoceny jako velmi nehospodárné. Tøetí ádost
o dotaci se týkala poøízení dalích 500 kompostérù pro domácnosti, za
úèelem sníení mnoství
biologicky rozloitelného
odpadu ve smìsném odpadu. Vechny tyto ádosti byly Fondem akceptovány a budou dále hodnoceny pracovníky Fondu. O naich ádostech
by mìlo být rozhodnuto
ke konci prvního pololetí.
Mìsto ádalo rovnì o
dotace na modernizaci
vozového parku výjezdové jednotky hasièù. Tyto
ádosti byly smìøovány
na Krajský úøad MSK.
Zatím byl mìstu pøiznán
pøíspìvek ve výi 1 milion korun na poøízení zánovní cisterny, protoe
jedna ze dvou stávajících
cisteren je nyní vyøazena
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pøivítali stráníky pøi
pøátelské debatì o nástrahách cílených právì
na jejich vìkovou skupinu.
Dalí akcí byla oboustrannì pouèná procházka s áky Z Podlesí, se
zastávkou na sluebnì
mìstské policie a hasièské zbrojnici. Spokojené
ohlasy úèastníkù snad
dostateènì
zdùvodòují
potøebu této preventivní
èinnosti.
Mìstská policie má
zájem na vytvoøení bez-

ze zásahù z dùvodu patného technického stavu.
Z prostøedkù MSK jsme
rovnì obdreli pøíspìvek
18 tisíc korun na zkvalitnìní poskytovaných sociálních slueb.
Ne vechny ádosti o
dotace jsou podpoøeny ze
strany poskytovatelù dotací. Víme ji, e jsme v
letoním roce nedosáhli
na dotaci v rámci prevence kriminality (oplocení
staré koly) a neúspìní
jsme byli rovnì s projektem bezbariérové úpravy
WC na mìstském úøadì.
V kvìtnu by mìly být
zahájeny práce spojené
se zateplením budovy
mìstského úøadu (podpo-

øeno ze SFP) a v druhém pololetí bude zahájena oprava Pomníku padlých (podpoøeno ministerstvem obrany). K závìru
se blíí projekt zahrady a
høitì pøi M v pøírodním stylu, kdy zbývá dokonèit drobné terénní
úpravy (podpoøeno ze
SFP). Z vlastních prostøedkù je budováno sociální zaøízení v areálu
høitì na Lapaèce.
Vechny tyto aktivity
byly zaøazeny do akèního
plánu strategie rozvoje
mìsta, který byl schválen
v únoru zastupitelstvem
mìsta.
Ing. Jan Blaek,
starosta

Zvýení bezpeènosti chodcù
v prostoru Z Podlesí

V mìsíci kvìtnu 2015 bude provedena akce
Zvýení bezpeènosti chodcù v prostoru Z Podlesí.
V rámci akce dojde k úpravì pøechodu pro chodce, bude zde osazeno svislé a vodorovné dopravní
znaèení vèetnì betonových prefabrikátù CITY
BLOCK.
ádáme tímto obèany o zvýenou pozornost pøi
prùjezdu tímto úsekem, pøedejde se tak pøípadným
dopravním nehodám.
Mus., úsek MH a dopravy

MìÚ informuje

Z èinnosti samosprávy  ve zkratce
12. schùze rady mìsta dne
23. 3. 2015 mimo jiné:
 rozhodla o poøadí uchazeèù u
veøejné zakázky na výbìr zhotovitele projektové dokumentace akce
Rozíøení kapacity Z enov
 rozhodla o uzavøení smlouvy
na zhotovení projektové dokumentace výe uvedené akce s firmou
MR Design CZ, s.r.o. za nejvýe
pøípustnou cenu 266 000 Kè bez
DPH.
13. schùze rady mìsta dne
8. 4. 2015 mimo jiné:
 vzala na vìdomí plnìní pøíjmù ze sdílených daní za 1. ètvrtletí 2015
 vzala na vìdomí stavy penìních fondù pøíspìvkových organizací k 31. 12. 2014
 schválila úèetní závìrky pøíspìvkových organizací mìsta, sestavené k rozvahovému dni 31. 12.
2014
 schválila výi zlepených výsledkù hospodaøení pøíspìvkových
organizací mìsta za rok 2014 a
rozdìlení tìchto zlepených výsledkù hospodaøení do penìních

fondù pøíspìvkových organizací
dle pøedloeného návrhu zøizovatele
 schválila rozpoètové opatøení
è. 18, 19/2015 dle pøedloeného návrhu
 schválila likvidaci majetku
mìsta enov dle návrhu likvidaèní
komise mìsta ze dne 18. 3. 2015
 schválila umístìní staveb a
zøízení vìcných bøemen na pozemcích mìsta
 schválila poskytnutí dotací na
tlakové kanalizaèní pøípojky
 rozhodla o pøijetí úèelové dotace ve výi 18 000 Kè z rozpoètu
Moravskoslezského kraje v rámci
dotaèního Programu na podporu
poskytování sociálních slueb pro
r. 2015
 rozhodla na základì Zprávy
o posouzení a hodnocení nabídek
na veøejnou zakázku Energetické
úspory Mìstského úøadu enov,
Radnièní námìstí è.p. 300, enov
o poøadí uchazeèù na 1. a 3. místì
14. schùze rady mìsta dne
15. 4. 2015 mimo jiné:
 jmenovala èleny a náhradní-

Uzavírka stát. silnice II/473  Frýdecká

Z dùvodu rekonstrukce mostu
ev. è. 473008 pøes Dolní Datyòku
v enovì bude stanovena úplná
uzavírka silnièního provozu.
Pìí trasa povede pøes most po
provizorní lávce, kde budou ponechány 2 stávající nosníky zabezpeèené zábradlím proti pádu.
Termín uzavírky: od 1. 6. 2015
do 28. 9. 2015.
Uzavøený úsek: stát. sil. II/473
 Frýdecká v úseku mezi ul. krbeòskou a ul. Volenskou.
Objízdná trasa: po ul. Volenské,

Václavovické a enovské od Frýdku-Místku a obrácenì od centra
enova.
Provádìcí firma: Staviastav
s.r.o., Vaòkova 454/12, Ostrava 
Stará Bìlá, stavbyvedoucí: Michal
Malchar, tel.: 608 660 406.
Objízdné trasy v grafické podobì vèetnì upøesnìní termínu realizace budou zveøejnìny na internetové adrese:
http://www.mesto-senov.cz/rubrika/
aktuality
Mus., úsek MH a dopravy

enov v dobì II. svìtové války
(pokraèování ze str. 1)

A plnì rozkvetou eøíky, vzpomeòte si na vechny ty strané
události a taky na ty, kteøí se zaslouili o to, e ijeme u sedmdesát let v míru.
Na dalí váleèné události a dojí-

mavé lidské pøíbìhy si mùete
spolu s námi, milí ètenáøi, zavzpomínat zase v pøítím Obìníku.
A si vichni najdete trochu
èasu na procházky rozkvetlou májovou pøírodou, vám ze srdce pøeje
Simona Slavíková

ky hodnotící komise, která bude
zároveò plnit i funkci komise pro
otevírání obálek s nabídkami pro
akci Opatøení pro zajitìní úspor
objektu ve vlastnictví mìsta enov
 zdravotní støedisko
 jmenovala èleny a náhradníky hodnotící komise, která bude
zároveò plnit i funkci komise pro
otevírání obálek s nabídkami pro
akci Opatøení pro zajitìní energetických úspor objektu MìPOS ve
vlastnictví mìsta enov.
5. zasedání zastupitelstva
mìsta dne 21. 4. 2015 mimo jiné:
 vzalo na vìdomí Inventarizaèní zprávu ústøední inventarizaèní
komise o provedené øádné roèní
inventarizaci majetku a závazkù
mìsta enov za rok 2014
 vzalo na vìdomí zprávu o èinnosti a hospodaøení MìPOS za rok
2014
 schválilo obecnì závaznou vyhláku è. 1/2015 o uívání plakátovacích ploch v majetku mìsta, která mìní obecnì závaznou vyhláku
è. 3/2013 o uívání plakátovacích
ploch v majetku mìsta
 schválilo rozpoètová opatøení
è. 16, 17, 20/2015 dle pøedloeného
návrhu
 schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoètu MSK úèelovì urèenou na realizaci projektu
nákupu cisternové automobilní
støíkaèky a rozhodlo o pøijetí dotace ve výi 1 000 000 Kè
 schválilo uzavøení smluv o
poskytnutí zápùjèek pro obèany
 schválilo uzavøení smlouvy o
dílo na veøejnou zakázku Energetické úspory Mìstského úøadu enov, Radnièní námìstí è.p. 300, enov mezi mìstem enov a spoleèností Milan Holec  Stavební firma
s.r.o.
 schválilo uzavøení Dodatku è.
2 ke smlouvì o úvìru è. 10621/12/
LCD s Èeskou spoøitelnou, a.s. 
zmìna pevné úrokové sazby
 souhlasilo s poskytnutím dotace na akci Restaurování pomníku obìtem svìtových válek
tajem.
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Den Zemì

22. duben si lidé na celém svìtì pøipomínají jako
Den Zemì. Také áci naí koly nezapomnìli na tento
svátek a strávili den v pøírodì. kolní lavice zùstaly
oputìny a dìti se vydávaly na trasu, kde poznávaly
svoji obec a její pøírodní zajímavosti. Proly si celý
velký okruh nauèné stezky. Na stanovitích plnily
úkoly z oblasti nejen pøírodních vìd, ale i angliètiny a
historie obce. Také poèasí dìtem pøálo a v poledne se
vechny vracely sice trochu unavené, ale astné ze
dne stráveného v enovské pøírodì.
V plnìní soutìních úkolù mladích ákù byla nejlepí tøída 6.C, ze starích ákù tøída 9.B. Pochvalu si
rovnì zaslouí áci 9.A tøídy, kteøí zodpovìdnì pra-

covali na stanovitích. Vítìzové obdreli drobné odmìny vìnované SRPD.
Celou akci øídila a organizovala Mgr. MilueValová.

Branný závod kol regionu Slezská brána ovládli áci Z enov

natolik daøilo, e si ze závodu odvezly dvì krásná 1.
místa.
Nai kolu reprezentovali za 1. stupeò tito áci:
Buková Kristýna, Janotová Natálie, Kovacs Dominik. Za 2. stupeò: Holubèík Jakub, Revenda Tomá,
korupová Natálie, Petrùjová Julie, Vernarská Vendula a tefkoviè Adam.
Vítìzùm moc gratulujeme a pøejeme hodnì sportovních úspìchù.
Mgr. Jana Urbancová

Nástup zúèastnìných drustev

V pátek 24. 4. se áci 1. a 2. stupnì Z enov
zúèastnili branného závodu, který si pod patronát
vzala Z v Sedlitích.
Úkolem soutìících bylo absolvovat trasu, na které byly rozmístìny stanovitì zamìøené nejen na veobecný pøehled dìtí, ale také na jejich zdatnost. Spoleènì s dopravní výchovou, první pomocí èi topografickými znaèkami si mohli soutìící vyzkouet také
hod granátem, pøeskok pøes vodní pøíkop nebo støelbu ze vzduchovek. Obìma hlídkám z naí koly se
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Vítìzná drustva Z enov

MìÚ informuje / Kultura

Knihovna & enovské muzeum

V mìsíci kvìtnu 2015 oslaví významná ivotní jubilea
tito enovtí obèané
P AV E L B O B E R
M A R T A D O L E  A L O VÁ
Z D E N K A G O D L O VÁ
RUDOLF GROFÈÍK
J A R O S L AV G Ø I B E K
FRANTIEK JENDØEJÈÍK
VLADIMÍR JEØÁBEK
KAREL JIØÍÈEK
H E L E N A K A L O U S O VÁ
V Ì R A K L E È K O VÁ
L I B U  E K L E G O VÁ
A N N A K L I M S Z O VÁ
M I R O S L AV K O L Á Ø
L U D M I L A K O L Á Ø O VÁ
K V Ì T U  E K O Z L O VÁ
M I R O S L AV K Ø I V D A
M A R I E K U C H A Ø O VÁ
V Á C L AV L A U E R
L I B U  E L I È K O VÁ
A L E  M AT U  E K
JAN MEC
 T E FA N M I  I È
KAREL MÍÈEK
T Á Ò A M U R G A  O VÁ
IGOR NOCIAR
P A V L A N O V Á K O VÁ
Z D E Ò K A P A  Í K O VÁ
Z D E Ò K A P O N È O VÁ
KAROL RÁSÓ
J A N S L Í VA
Z D E Ò K A S T A C H O VÁ
ALENA STRUMINSKÁ
M I R O S L AV S Ý K O R A
L U D M I L A  E M O R O VÁ
E VA  T O L L O VÁ
FRANTIEK USTEK
LUMÍR VALOVÝ
M A R I E V A  K O VÁ
E D I TA Z A J Í C O VÁ

Zveme irokou veøejnost na výstavu enov v
dobì I. a II. svìtové války, která bude doplnìna
pøednákou na dané téma. Tato probìhne dne 13. kvìtna 2015 v 17 hodin. Pøednáet bude Dr. V. Cichoò. Na
vai návtìvu se tìíme. Simona Slavíková, øeditelka

Evidence obyvatel

NEJMLADÍ OBÈÁNCI MÌSTA
Adéla Kosòovská, Laura Kuèerová, Daniel Bukovský,
Viktorie Grygerková, Terezie Homolová
K narození dìátka rodièùm srdeènì blahopøejeme.

ROZLOUÈILI JSME SE
Vladimír Koláø, Milan Stach, Anna Chvojková,
Vlasta Mìdílková, Jan Kessler, Ivan Stanèek,
Ludmila Ryková
Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou upøímnou soustrast.
DÙLEITÉ! ádáme tímto rodièe novorozencù, aby po obdrení matrièního dokladu oznámili narození svého dìátka pøedloením rodného listu na ohlaovnì.
Pozùstalé si pak dovolujeme poádat o vèasné oznámení úmrtí
svého rodinného pøísluníka, pokud k úmrtí nedolo v naem mìstì.
Dìkujeme  T. Klimasová / SO
Prázdné zùstalo místo mezi námi,
chybí nám a nic Tì nenahradí.

18. kvìtna tomu budou 3 roky, co nás
náhle opustila nae milovaná paní

Miroslava Liszoková
Kdo jste ji mìli rádi, vzpomeòte s námi.
manel Mirek,
dcera Zuzka, Petra a rodièe

Vem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí hodnì zdraví,
tìstí a rodinné pohody.

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

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)

Vladimírem Koláøem
Dìkujeme za projevy soustrasti a kvìtinové dary.
Za pozùstalou rodinu
manelka, dcera a syn s rodinami
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Mìsto enov

Radnièní námìstí 300, 739 34 enov, odbor investic, MH a dopravy
Na základì § 39 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích ve
znìní pozdìjích pøedpisù zveøejòuje mìsto enov svùj zámìr:

prodej poèítaèového stolku

Blií informace vám budou poskytnuty na Základní
umìlecké kole Viléma Wünsche, na telefonu è. 596 887
421, e-mail: zus.senov@seznam.cz, kde je také mono v pøípadì zájmu sjednat prohlídku.

Popis stávajícího stavu:
 Rok poøízení 2003
 Provedení  dýha odstín buk
 Zachovalý, nepokozený
 Rozmìry: délka 75 cm, íøka 65 cm, výka 80 cm
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! PC stolek, prostøednictvím potovních
slueb nebo osobnì na podatelnì MìÚ enov, Radnièní
nám. 300, 739 34 enov, v termínu do 15. 5. 2015.
Blií informace vám budou poskytnuty na Mìstském
úøadì v enovì, odbor investic, MH a dopravy, dveøe è. 210,
telefon è. 596 805 943, e-mail: jmrlinova@mesto-senov.cz,
kde je také mono v pøípadì zájmu sjednat prohlídku.
Na základì § 39 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích ve
znìní pozdìjích pøedpisù zveøejòuje mìsto enov svùj zámìr:

prodej ochranného obleku
pro vèelaøe

Popis stávajícího stavu:
 Rok poøízení 2007
 Bez ochranné kukly
 Velikost: univerzální
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! Oblek VÈELAØ, prostøednictvím potovních slueb nebo osobnì na podatelnì MìÚ enov, Radnièní nám. 300, 739 34 enov, v termínu do 15. 5. 2015.
Blií informace vám budou poskytnuty na Mìstském
úøadì v enovì, odbor investic, MH a dopravy, dveøe è. 210,
telefon è. 596 805 943, e-mail: jmrlinova@mesto-senov.cz,
kde je také mono v pøípadì zájmu dohodnout prohlídku.

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

prodej bicí soupravy AMATI

Popis stávajícího stavu:
 Rok poøízení 1996, zakoupeno jako starí sestava od
NDM
 Bicí souprava v dobrém stavu
 Odprodej z dùvodu nepouívání hudebního nástroje
Prodejní cena: nejvyí nabídka, minimálnì 3 000 Kè
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! Bicí souprava AMATI, prostøednictvím
potovních slueb nebo osobnì na podatelnì MìÚ enov,
Radnièní nám. 300, 739 34 enov, v termínu do 15. 5. 2015.
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MìÚ informuje / ivot ve mìstì

Na svém posledním
jednání
zastupitelstva
byly schváleny mimo jiné
i nìkterá usnesení týkající se Rozíøení kanalizace
 Jih.
V bodì b/8 ZMì schvaluje omezení poskytování
bezúroèných
pùjèek
vlastníkùm nemovitostí v
lokalitì enov  Jih do
termínu 31. 5. 2015 s realizací pøípojky nejpozdìji do 30. 6. 2015. ádosti
podané po tomto termínu
ji nebudou dále projednány ani v RMì a okamitì zamítnuty, kdy odbor investic ihned po ob-

Rozíøení kanalizace  Jih

drení ádosti tuto adateli vrátí se sdìlením, e
poskytování
zápùjèek
bylo ji zastaveno.
V bodì i/1 ZMì ukládá
odboru investic, MH a
dopravy pøedávat bezúplatnì dokumentaci kanalizaèních pøípojek vèetnì územních souhlasù
pouze tìm vlastníkùm
nemovitostí v lokalitì enov  Jih, kteøí se v darovací smlouvì zaváou
zrealizovat
soukromou
èást pøípojky do 31. 5.
2015. V pozdìjím termínu pøedávat dokumentaci pouze za úplatu ve výi

Skalní pøíznivci pochodu
z oblasti Lapaèky,
Sokol enov
a KÈT Horní Datynì
 oddíl enov
Vás srdeènì zvou na
VÝZNAMNOU AKCI KÈT 2015

oddíl enov

28. roèník
ENOV LAPAÈKA  PRAIVÁ
k pramenu Luciny
sobota 6. 6. 2015

skuteènì
vynaloených
prostøedkù na zpracování
této dokumentace.
K uzávìrce Obìníku
si nevyzvedlo dokumentaci 15 majitelù nemovitostí. Smlouvu na vypoutìní odpadních vod
má podepsáno 340 majitelù nemovitostí. Prosíme
ty majitele nemovitostí,
kteøí ji jsou pøipojeni na
kanalizaci a nemají sepsanou smlouvu na odvádìní odpadních vod, aby
tak uèinili neprodlenì, jeliko se v pøípadì neuzavøení této smlouvy jedná
o neoprávnìné vypoutìní splakových vod do kanalizace pro veøejnou potøebu v rozporu se zákonem.
Mìsto vytvoøilo maximum pro obèany, aby se
pøipojili. Zpracovali jsme
zdarma
dokumentaci
soukromých èástí pøípojek. Vybudovali jsme na
náklady mìsta veøejné
èásti pøípojek k novým
nemovitostem, které nebyly ve schválené doku-

mentaci k ádosti o dotaci. Celkem jsme poskytli
20 bezúroèných zápùjèek
ve výi 605 tis. Kè. Poskytujeme dotaci 15 tis.
Kè tìm, kteøí musí své
splaky èerpat.
Bohuel tìch, kteøí se
nepøipojí, se budeme
ptát, jak likvidují své odpadní vody i s ohledem
na ty, kteøí ji pøipojeni
jsou. Poèet obyvatel enova neustále stoupá. K
1. 1. 2015 máme 6 303
obyvatel. I kvùli tomu ji
nemùeme benevolentnì
tolerovat nekontrolovatelné vypoutìní odpadních vod.
Závìrem bych chtìl
podìkovat vem, kteøí se
ji pøipojili anebo v nejblií dobì pøipojí, za
zodpovìdný pøístup k likvidaci svých odpadních
vod. Vyjádøili tím svùj
vztah k ivotnímu prostøedí a k obyvatelùm enova.
Ing. Antonín evèík,
místostarosta

Doporuèené (nezávazné) trasy:
6 km z Dobratic  z Lapaèky autobusem ÈSAD v 7.51
do Frýdku na autobusové stanovitì, pak vlakem v 8.35
do Dobratic a dále po èervené turistické znaèce na
Praivou
12,5 km z Luèiny  z Lapaèky autobusem MHD è. 387
v 6.54 do Luèiny (støed), dále pìky po èervené turistické
znaèce kolem motorestu pøes Vojkovice, nádraí ÈD
Dobratice na Praivou
23 km od Lapaèky  odchod v 5.30 pøes imku
a Dolní Datynì do ermanic a dále po èervené turistické
znaèce pøes Luèinu, Vojkovice a Dobratice na Praivou
Cyklotrasa  Sokol enov organizuje odjezd na kolech
v 8.00 od hasièské zbrojnice v enovì
Cíl  Praivá u turistické chaty asi v 11 hodin  úèastnické
listy, razítkování záznamníkù Vystup na svùj vrchol 
sbírka na dokonèení výstavby Bezruèovy chaty na Lysé
hoøe
11.30 hod. vycházka od chaty k pramenu øeky
Luciny a na vrchol Praivá  3 km
Závìr  na høiti u Lapaèky, obèerstvení
Vedoucí akce Vilém Janèar, tel.: 739 553 443
Na zpáteèní cestu zajitìn autobus od Maryèky (Vyní
Lhoty) na Lapaèku. Èas odjezdu bude upøesnìn na místì.

Sportovní Klub Lapaèka
obèanské sdruení
srdeènì zve irokou veøejnost

v sobotu 30. 5. 2015
do areálu SK Lapaèka na

KÁCENÍ MÁJKY
Program:
l Dìtský den od 15.00 hod.
l Kopaná o starostovu beèku
SEVER proti JIHU od 17.00 hod.
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MìÚ informuje / Inzerce

Ministerstvo vypoøádalo pøipomínky k Zákonu o evidenci treb
Ministerstvo financí vypoøádalo pøipomínky k Zákonu o evidenci treb a spoleènì
s podrobným hodnocením jeho dopadù (tzv.
RIA) ho nyní pøedloí
vládì. Zákon oproti
pùvodní verzi doznal
nìkolika zmìn, jimi
Ministerstvo
financí
reaguje na diskuzi v
rámci pøipomínkového
øízení. Zákon je nadále
koncipován
plonì.
Vyhláka vak doèasnì
vyjímá z povinnosti
evidovat trby vechny èinnosti s výjimkou
ubytovacích a stravovacích slueb, velkoobchodu a maloobchodu. Na dalí èinnosti
bude aplikace zákona
rozíøena postupnì v
návaznosti na výsledky rizikové analýzy Finanèní správy.
Ze zákona byla odstranìna povinnost zákazníka pøevzít úètenku. Ministerstvo financí
se rozhodlo omezit pouze
na pozitivní motivaci zákazníkù k pøebírání úètenek. Mnohem úèinnìjí
ne pokuty bude, kdy se
nám podaøí vysvìtlit základní cíl elektronické

evidence, kterým je konec
diskriminace
poctivých
podnikatelù, uvedl ministr financí Andrej Babi.
Zásadní zmìnu doznal
systém sankcí. Uzavøení
provozovny èi pozastavení výkonu èinnosti
je
pojímáno
pouze
jako pøedbìné opatøení, které bude moné
vyuít doèasnì, a to do
doby sjednání nápravy.
Chceme dát jasnì najevo, e není cílem Finanèní správy pokodit poplatníkùm jejich podnikání, vysvìtlila námìstkynì ministra financí pro
danì a cla Simona Hornochová. Zároveò vak
musí existovat opatøení,
které Finanèní a Celní
správì umoní úèinnì a
efektivnì zasáhnout, kdy
se nìkteøí rozhodnou zákon nerespektovat, doplnila.
Ministerstvo financí
vyslyelo pøipomínky a
místo vyhláek zakomponovalo více oblastí pøímo do zákona. To má za
cíl poskytnout podnikatelùm vyí míru právní
jistoty. Jde napøíklad o
stanovení
údajù
na
úètence nebo pøehled sys-

Smaení vajeèiny pro èleny
ÈÈK, pøíznivce a dárce krve
Místní skupina Èeského èerveného køíe
v enovì
Vás srdeènì zve na ji tradièní
smaení vajeèiny, které se bude konat
dne 22. kvìtna 2015 v SK Lapaèka
v 16.00 hodin.
Pøineste si s sebou vejce, ostatní
obèerstvení bude zajitìno.
Tìí se na Vás výbor MS ÈÈK v enovì
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témových výjimek, tedy
treb, které budou z povinnosti elektronické evidence vyòaty. Zavádí
také institut závazného posouzení pro poplatníky, kteøí si nejsou
jisti, zda má jejich pøíjem
charakter nahodilého pøíjmu. Ten je od elektronické evidence osvobozen.
Závazné posouzení vydá
finanèní úøad za sníený
správní poplatek 1 000
korun.
Doprovodný
zákon
pøedpokládá
sníení
DPH v oblasti stravovacích slueb z 21 na
15 % s výjimkou danì na
alkohol, tabákové výrobky a doplòkový sortiment.
Opatøením
chceme
narovnat nesystémovou
stávající úpravu, kdy
podnikatelé v pohostinství nakupují potraviny
se sníenou patnáctiprocentní sazbou, ale prodávají s jedenadvacetiprocentní, vysvìtluje Simona Hornochová. Cílem
tohoto opatøení je také
zmírnìní pøípadného nárùstu cen v tomto segmentu, dodala.

Ministerstvo navíc poèítá s jednorázovou slevou ve výi 5 000 Kè
pro vechny poplatníky
danì z pøíjmù fyzických
osob, kterým v daném
roce vznikla povinnost
evidovat trby podle Zákona o evidenci treb, a
to z dùvodu kompenzace
zvýených nákladù, které
jim v souvislosti s úèinností zákona mohou nastat.
Pøímo do zákona byla
vloena úprava úètenkové loterie. Pøi její pøípravì Ministerstvo financí
zohlední dobré i patné
zkuenosti ze zahranièí
tak, aby plnila roli motivaèního nástroje. Zvaujeme spíe nepravidelné,
tematické nebo regionálnì zamìøené loterijní
kampanì, uzavøela námìstkynì ministra financí pro danì a cla Simona
Hornochová.
Ing. Radek Leatka 
Ministerstvo financí ÈR
Vedoucí oddìlení
Vnìjích vztahù a komunikace
Letenská 15, 118 10
Praha 1-Malá Strana,
tel.: 257 042 346

INZERCE

Nové bydlení
v enovì

Novì zrekonstruovaný bytový komplex v enovì, ul. U Alejského dvora nabízí k pronájmu
byty 1+1 velikosti od 33 m2 do 42 m2. Byty jsou
zcela novì zaøízeny (kuchynì, koupelna, WC,
koberce, PVC atd.). Ke kadému bytu náleí
sklep, monost i garáe. Pozemek je oplocen.
Byty jsou k dispozici od 1. èervna 2015.

V pøípadì zájmu a prohlídku volejte
602 526 946

MìÚ informuje / ivot ve mìstì

achový klub enov
Mìsíc duben pøedstavoval vyvrcholení sezóny
2014/15. V Krajské soutìi nae A drustvo po velice
pìkném výkonu porazilo tým Kopøivnice 6:2 a s náskokem 2 bodù uhájilo první místo. To znamená, e v
pøítím roèníku postupujeme do krajského pøeboru,
kam se vracíme po dvouleté pøestávce.
Dalí soutìí, která skonèila, byl Mìstský pøebor
Ostravy. Rovnì na této úrovni jsme zabodovali a z
druhého místa postupujeme s drustvem B do Krajské soutìe. A aby toho nebylo málo, tak i nae C
drustvo se pochlapilo a v mìstské soutìi zvítìzilo,
take od záøí bude hrát rovnì ve vyí soutìi. Nový
achový krouek s áky enovské koly nabírá na
tempu a tak je pøedpoklad, e mladí zaènou hrát i
tyto mistrovské soutìe v novì vytvoøeném drustvu
D.
achový klub spoleènì s mìstem enovem a pod
zátitou starosty Ing. Jana Blaka uspoøádal dne 11.
dubna 2015 ji tradièní turnaj Open rapid ach enov. Akce byla velice úspìná, zúèastnilo se 87 hráèù
z Polska, Brna, umperku, Kromìøíe a z okresù Ostrava, Karviná, Frýdek-Místek a Nový Jièín. V jednom dni se odehrálo 9 kol na 2x15 min. Vítìzem se
stal mezinárodní mistr Vojtìch Zvardoò z Beskydské
achové koly (7,5 bodu) pøed mezinárodním velmistrem Petrem Velièkou z HM Ostrava a Fide mistrem

Jaroslavem Èempelem ze Slezanu Opava (oba 7
bodù). Nejlepím hráèem z K enov se stal Marek
Kozelský se 6 body. V dalí skupinì s 5 body se umístili nai hráèi Ondøej Pohludka, Lumír Broskeviè, Nikolaj Petrov a Stanislav Koláø. V tradiènì dobøe pøipraveném prostøedí sálu v restauraci Lapaèka byly
na závìr udìleny ceny za umístìní i za vítìzství v
jednotlivých kategoriích. Ve skupinì do 2100 ELO
bodù vyhrál kandidát mistra Frantiek Vykydal z
Brna, do 1900 ELO hráè Rychvaldu Petr Brezík, do
1700 ELO Vojtìch rámek z Orlové (vyhrál i juniorskou kategorii), do 1500 ELO Ladislav Pirhala (Dopravní podnik Ostrava). Rovnì byla ocenìna nejlepí
ena  Zdeòka Blümellová z Kromìøíe. Nejstarím
úèastníkem byl ná dlouholetý èlen Drahomír Urbanec. Koneèné výsledky jsou uveøejnìny na webových
stránkách achového klubu enov
http://www.sk-senov.szm.com.
ivot achistù nekonèí, ale dále pokraèuje úèastí
v letních kvalifikaèních turnajích jak v kraji, tak
v Èesku i v zahranièí. Nejblií velký mezinárodní
turnaj bude na poèátku kvìtna  Ostravský koník
2015  jeho se ze enova zúèastní minimálnì pìt
hráèù. Na prázdninové mìsíce ná klub pøipravuje
dlouhodobý seriál Grand Prix enov 2015 v rapid
achu, který se bude konat ji estý rok za sebou.

Hospodaøení s komunálním odpadem

Samostatnì pøistavované
kontejnery (VOK)
KVÌTEN: 14. a 15. 5.  køi.
Dlouhá x K Hájence, Ke Starému
mlýnu, U Garáí, køi. ajarská x
Nad Potokem, U Alejského dvora.
ÈERVEN: 11. a 12. 6  krbeòská (u obch.), Topolová, V Drustvu, Na utrovinì, Lapaèka 2x (u
obch.), U Rybníkù.

Sbìrné místo komunálních
odpadù
ul. Na Sedlácích
Otevírací doba
KVÌTEN  ØÍJEN: Po  Stø 
Pá 14.00  17.45 hod, So 9.0012.00 hod. (vechny druhy, vè. bio).
Odbìr a uloení odpadù komunálních:
 objemných z domácností
 elektro, baterie, monoèlánky
(nekompletní elektrospotøebièe)
 EEZ ( kompletní spotøebièe a
elektrotechnika bez rozdílu velikosti)
 vyøazených kompaktních
úsporných svítidel, záøivek, výbojek

 nebezpeèných sloek kom. odpadù od obèanù (chemikálie, vyøazené léky, obaly zneèistìné od barev atd.)
 separovaných odpadù (sklo,
papír, plasty)
 bio/trávy, listí, mìkkých èásti
rostlin
 odìvù, obuvi a textilu.
V y l o u è e n y jsou odpady
vzniklé ze stavební èinnosti, pneumatiky.
T e k u t é odpady uloit
v  d y v u z a v ø e n ý c h
obalech, jedlé oleje pokud mono v
plastových láhvích. U olejù a tukù
z kuchyní  není nutné odstranit z
pøepálených tukù rozptýlené zbytky.
Separovaný odpad  plast: pøed
vhozením, prosím, zmenete objem
selápnutím.
Výe uvedené sluby pro komunální odpady jsou urèeny p o u z e
poplatníkùm místního poplatku za
provoz systému nakládání s komunálním odpadem.
Ostatní fyzické osoby, právnické osoby a koneèní prodejci EEZ se

sídlem v enovì i mimo enov
mají monost uloit EEZ ve sbìrném místì, bez omezení poètu
kusù.
Sluba sbìrného místa u stanovených druhù je b e z p l a t n á.
Domovní kompostéry
Mìsto enov podalo znovu ádost o poskytnutí finanèní podpory
na poøízení domovních kompostérù
pro obèany, vlastníky nemovitostí
v enovì (adatelem mùe být fyzická osoba mající na naem území
nemovitost, ale nemusí mít trvalý
pobyt v enovì).
Jedná se o 2. etapu poskytování
domovních komposterù navazující
na úspìnou 1. etapu, kdy bylo poskytnuto témìø 1000 ks domovních
komposterù. Zpùsob podání ádosti o pøidìlení domovního kompostéru je shodný s minulým zpùsobem v r. 2014. ádost je moné
podat elektronicky pøes www
stránky mìsta nebo v titìné podobì doruèením k MìÚ, ús. ivotního
prostøedí.
(pokraèování na str. 10)
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ivot ve mìstì

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 2014
Pøíjmy po konsolidaci 166 532 434,10 Kè
Výdaje po konsolidaci 201 622 854,48 Kè
Financování 35 090 420,38 Kè
Rozdíl pøíjmù a výdajù je schodek rozpoètu roku
2014.
Návrh závìreèného úètu za rok 2014 je zveøejnìn
od 27. 4. 2015 do 13. 5. 2015
 na úøední desce MìÚ enov na obecním domì
 na internetové adrese mìsta

www.mesto-senov.cz
 je k dispozici na finanèním odboru MìÚ enov
vèetnì pøíloh.
Ve vývìsních skøíòkách v èástech mìsta je zveøejnìn ve zkrácené formì.
Závìreèný úèet za rok 2014 projedná:
Finanèní výbor ZMì 6. 5. 2015
Rada mìsta 11. 5. 2015
Zastupitelstvo mìsta  nejblií zasedání, nejpozdìji 23. 6. 2015
Pøipomínky k návrhu závìreèného úètu za rok
2014 mohou obèané uplatnit písemnì v dobì od 27. 4.
2015 do 13. 5. 2015 nebo ústnì na nejbliím zasedání zastupitelstva mìsta, nejpozdìji na øádném zasedání dne 23. 6. 2015.
Finanèní odbor MìÚ

Oznámení o odeètu stavu vodomìrù

Oznamujeme vám, jakoto provozovatel vodovodù a kanalizací ve mìstì
enov, zásobující odbìratele pitnou vodou z:
 vodojemu Lapaèka (enovLapaèka)
 veøejného vodovodu Volenství
(ul. Václavovická)
 veøejného vodovodu enovská
(ul. Datyòská)
a zajiující realizaci odvádìní odpadních vod odbìratelùm zásobovaných pitnou vodou z vlastní studny z:
 kanalizace enov  Jih
 kanalizace U Alejského dvora,
e ve vaem rodinném domì (nebytovém prostoru, chatce, bytì) bude
proveden odeèet stavu vodomìru(ù) ve
dnech 5. a 6. èervna 2015 (tj. pátek a
sobota) v dobì od 8.00 do 16.00 hod. V
prùbìhu této doby je nutno vyèkat
pracovníka MìPOS, pøíspìvkové organizace, který je povinen se vám legitimovat firemním prùkazem. Zpøístupnìní je mono zajistit i prostøednictvím sousedù, za jejich pøítomnosti
bude odeèet proveden a tito podepíí
odeètený stav mìøidel.

Dùleité upozornìní
Správnost odeètu musí být vdy
potvrzena podpisem, a ji vlastníka
nebo souseda (viz výe). Je ve vaem
zájmu zkontrolovat stav poèítadla vodomìru, aby tento odpovídal stavu
uvedeném na odeètovém formuláøi.
Není-li umonìn odeèet skuteèného
stavu mìøidla, bude provozovatel pøi
vyúètování postupovat v souladu s Vyhlákou MZ èíslo 428/2001 Sb. k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích v platném znìní. K reklamaci
nesprávnì uvedených a podepsaných
odeètù se nebude pøihlíet.
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Telefonicky se odeèty vodomìrù nepøijímají!
Koneèná uzávìrka vech odeètù je
12. èervna 2015 (ètvrtletní odeèet). Po
tomto datu ji odeèty nebudou provádìny a kadé neodeètené odbìrné místo bude povaováno za nemìøené.

MìPOS, pøíspìvková organizace 
provozovatel vodovodù a kanalizace se
sídlem:
Zámecká 27, 739 34 enov, IÈO
005 62 238, DIÈ CZ0562238, tel. 596
887 136,732 202 659, fax 596 887 226,
e-mail mepos@volny.cz

Prodej hotových jídel  DPS v enovì

Pøipomínáme obèanùm monost objednávání hotových jídel sterilovaných ve skle. Monost výbìru z 80 druhù hotových jídel. Cena jedné
porce èiní 44 Kè. Prodej vámi objednaných jídel probíhá kadý mìsíc
v prostorách domu s peèovatelskou slubou vdy poslední pátek v mìsíci
od 8.00  12.00 hod. Objednávky se podávají nejpozdìji poslední úterý
v mìsíci, a to vyplnìním stravovacího kupónu. Blií informace a monost vyzvednutí stravovacího kupónu: Mìstský úøad enov, správní odbor, 1. patro, dv. è. 208, tel. 596 805 942. Dùm s peèovatelskou slubou,
kanceláø peèovatelek, tel. 596 887 566.
Soc/Sv

Hospodaøení s komunálním odpadem
(pokraèování ze str. 9)

Smlouvy o odvádìní odpadních
vod veøejnou kanalizací enov 
JIH
Postupnì, jak jsou domovní pøípojky k veøejné kanalizaci budovány a pøebírány jsou vlastníkùm
pøipojených nemovitostí zasílány
smlouvy o o d v á d ì n í o d p a d n í c h v o d veøejnou
kanalizací (dodavatel pitné vody
SmVaK) a také smlouvy o dodávce
vody z vodovodu (dodavatele pitné
vody mìsto).
Smlouvy byly a jsou vem zasílány potou s prùvodním dopisem,
ve kterém jsou ádání o vrácení
smluv a uveden termín doruèení

zpìt vlastníkovi veø. kanalizace.
Protoe i pøes výzvu v minulém
Obìníku se tak u èásti smluv
nestalo, budou vichni nyní obeslání výzvou k vrácení smluv.
Je tøeba upozornit, e vypoutìní odpadních vod do veøejné kanalizace bez uzavøené smlouvy, je nepøípustné.
Údrba pozemkù
Pøipomínáme, e obecnì závaznou vyhlákou je vlastníkùm pozemkù veøejné pøístupných uloena povinnost údrby tìchto pozemkù kosením, první termín vyhláka stanovuje do 30. 6. 2015.
Stuchlíková, P

ivot ve mìstì

Skauti a skautky enov informují

Agenti:
Koneènì schùzky venku!
Celou zimu jsme se s
Agenty tìili, a bude
hezké poèasí a my budeme moci mít schùzky
venku. Tolikrát jsme plánovali rùzné akce v pøírodì nebo na høiti, ale
poèasí jakoby nám to dìlalo naschvál. A koneènì
po Velikonocích to vylo!
Rozhodli jsme se, e s
Agenty vyzkouíme lezeckou stìnu na Staré kole.
Nejprve jsme kluky pouèili o bezpeènosti a øekli
jsme si jasná pravidla,
která musí vichni dodrovat. Vechna vlèata ji
byla hroznì nedoèkavá.
Nìkteøí lezli úplnì poprvé a museli pøekonávat
strach i své fyzické
schopnosti. Jiní u nìjaké zkuenosti mìli a dokázali vylézt a na vrchol. Po celou dobu byla
skvìlá atmosféra. Vichni
povzbuzovali ty, kteøí
právì lezli, a vedoucí jim
radili, kde klást nohy èi
ruce. Nikdo se nikomu
neposmíval,
protoe
vichni vìdìli, e to není
tak snadné, vylézt a nahoru. Na konci schùzky
nám kluci øekli, e se jim
to moc líbilo a e by si to
chtìli nìkdy zkusit znovu. Tak snad nám u
bude pøát poèasí!
Za 1. smeèku vlèat
Agenti  Karla Tomisová
4. oddíl: Poznáváme
okolí enova
V nedìli 22. bøezna
jsme se i pøes nepøízeò
poèasí vydali na procház-

ku enovem. Z enovského nádraí jsme li nauènou stezkou k Pískovnì,
poté na Lapaèku a dále k
lesu Bobèoku. Cestou
jsme si èetli cedule nauèné stezky a pomocí informací z nich øeili malý
kvíz. Zahráli jsme si zábavné hry a myslím, e
výlet se i pøes mení
úèast povedl. Tìíme se
na dalí spoleènì strávené chvíle!
Za 4. skautský oddíl
enov Michaela Zákolná  Pipi
Kreat  tvoøivý víkend
pro svìtluky a vlèata
Bylo ticho. Náhle email. Akce pro svìtluky
a vlèata. Kreat? Jedem! A
tak jsme se v pátek 27.
bøezna vydali vláèkem do
Kopøivnice. Absolvovali
jsme nenároènou cestu
na skautskou základnu
Vanaivan, kde jsme se seznámili se svìtlukami a
vlèaty z okresu. Ji v den
pøíjezdu na nás èekalo
kreativní tvoøení a nevyhnuli jsme se mu ani v
sobotu. Sobotní den jsme
zakonèili parádním kinem a v nedìli jsme si v
tatièkách vezli kvìtináèe, ikové pavouèky, velikonoèní
výzdobu
a
spoustu dalích výrobkù,
se kterými jsme se doma
mohli pochlubit.
Za Elmano
Eva Pastròáková  Opi

eReSTeèka: Komorní
okresní víkendovka
Jeden dubnový víkend
(17.  19. 4.) jsme strávili
v malé vesnièce jménem
Pocheò, kde nyní ije asi
tøicet obyvatel. Abyste
rozumìli, v této vesnièce
vlastní junácký okres
Frýdek-Místek skautskou
základnu, kterou èlenové
okresu usilovnì opravují.

Právì to bylo místo, kde
se vydalo devìt roverù a
rangers z okresu. Bìhem
pátku a sobotního rána
jsme se seskupili a pod
vedením Jáji si zastøíleli
vzduchovkou do provizorních terèù, popovídali si,
zhlédli filmy a sjeli si po
vyrobené lanovce, co
bylo pro nìkteré èleny
naeho osazenstva zcela
nové a snad i pøínosné.
Abychom jen tak nekoukali na nae pracující
pøátele, zapojili jsme se
do práce i my. Spoleènì
jsme rozíøili zásoby døeva na topení, zbavili se
starých oken, uvaøili a na
závìr po sobì uklidili.
Aèkoli nás nebylo moc,
výpravu jsme si uili a
tìíme se, a se seznámíme s dalími lidmi!

Za roverský kmen
eReSTeèka Anna Marenèáková  Karot
Na poèest svatého Jiøího
Jarní slunce provázelo
desítky enovských skautù, kteøí putovali 25.
dubna k mohyle na Ivanèenì. Dìti i dospìlí ze
vech enovských oddílù
potkali u mohyly stovky
dalích skautù a spoleènì
uctili památku zastøelených skautù na konci
druhé svìtové války. Následující den jsme svátek
svatého Jiøí, patrona
skautù, oslavili tradièní
skautskou mí v enovském kostele.
Za enovské skautské
støedisko Marie Tomisová
 Májinka

Agenti na horolezecké stìnì
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Inzerce
Koupím dùm, parcelu, chatu. Prosím nabídnìte.
Tel./SMS 608 370 379.

Chovatelské potøeby
IDEK

HOSPODA U TOMAA
Pøijïte navtívit novì otevøenou hospùdku
na ul. Hlavní 750 (bývalý Tipsport).
Otevírací doba Po a Pá 14.00  22.00,
So a Ne 11.00  22.00
Èepujeme ryze hoøký Radegast.
Tìíme se na vai návtìvu.

Ostrava-Radvanice oznamují, e:

Slevy na celý sortiment zboí
pokraèují.

(Napø. granule, zrniny, maso, konzervy,
antiparazitní pøípravky atd.)

NAKOUPÍTE LEVNÌJI
NE NA INTERNETU.
OZNÁMENÍ OBYVATELÙM MÌSTA ENOV

Vladimír idek

Váení, spoleènost Terra Group Investment a.s. opìt poøádá pro obèany bezplatnou elektronickou akci elektøiny
a plynu pro sníení bìných nákladù kadé domácnosti
a firmy. Novì umíme sníit náklady i na vodném a stoèném.

Baèa Tibor

Jak se zúèastnit e-aukce?
Ve vai obci vás navtíví ná obchodní zástupce u vás
doma/ve firmì, kde s vámi vyplní pøihláku do e-aukce
a pøevezme kopii smlouvy a vae vyúètování.
Pro úèast v e-aukci potøebujeme smlouvu od vaeho stávajícího dodavatele a poslední vyúètování za plyn a elektøinu.
Monost domluvy regionálního zástupce
Dana Hroncová, tel. 724 267 848, POPÁ od 9.00 do 17.00,
e-mail: dana.hroncova@terragroup.cz

735 14 Orlová, Okruní 905, IÈ 744 83 111
tel.: 604 533 652, e-mail: baca.tibor@seznam.cz







protlaky pod komunikací, chodníkem atd.
vodovody, kanalizace, demolice
pøípojky vody, kanalizace, elektro, plyn
vnitøní rozvody: kamalizace, elektro, plyn, topení, voda
zednické práce: omítky, tuky, obklady, dlaby i venkovní
výkopové a ruèní práce, hutnìní pìchem, deskou,
asfaltování
 hydroizolace sklepù rodinných domkù, støech, teras atd.
 projektová èinnost, geodetické zamìøení atd.
 zøízení stavebního povolení, územního souhlasu atd.

ZDARMA ZAVOLÁM, PØIJEDU, NACENÍM  LEVNÌ
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Inzerce

Spoleèenská rubrika pro vás
Do ní mùete pøináet blahopøání, podìkování, oznámení nebo
vzpomínku na své blízké. Pro velikost rámeèku 8,5 x 3 cm jsou stanoveny ceny: 1 foto + text 150 Kè, 2 fota s textem 180 Kè, pouze text bez
foto 100 Kè.
Uzávìrka pøíspìvku je stejná jako pro inzerci, tj. 25. dne v mìsíci,
na správním odboru  podatelna.

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

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

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

TOÈENÁ ZMRZLINA
V ENOVÌ

Od kvìtna si mùete opìt pochutnat na kvalitní zmrzlinì z Opoèna.
Nai mobilní prodejnu najdete v centru
na námìstí vedle obchodu Hruka pod dubem.
Prodejní doba:
Po  Pá od 11.00 do 17.30 hod. (dle poèasí)
Zmrzlinové menu na celý týden + aktuální
informace na
www.zmrzlinanakoleckach.wbs.cz

Právní záleitosti

dennì vè. soboty od 9 do 18 hod.
advokátní kanceláø v Havíøovì, Na Fojtství 8

JUDr. Marcela orièová

poradenství, listiny, aloby, smlouvy, pøevody nemovitostí,
vìcná bøemena, rodinné právo apod.
Kontakt tel. è. + fax 596 810 741, mobil 603 447 219
e-mail: zoric@atlas.cz

KADEØNICTVÍ JANA

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

ZNALECKÉ POSUDKY

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

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

Palas dance
 mezinárodní taneèní kola pro dìti, mláde, dospìlé

Mezinárodní delegace
ve Lvovì
O
velikonoèních
prázdninách jsme zorganizovali výjezdní delegaci
do spolupracující organizace Centra dìtí a mládee Halièina ve Lvovì na
Ukrajinì. Delegace se
úèastnili taneèníci Palas
dance s rodièi, zástupci
Moravskoslezského kraje
a generální øeditel støedních soukromých kol.
Pøijetí bylo jako vdy
vøelé a zcela srdeèné.
Mimoøádné pøijetí nás
èekalo se souborem Vykrutasiki, který jsme zde
pøivítali i v enovì na
konci listopadu. Vzájemnì jsme si vymìnili dárky pro taneèníky a my
jsme dostali nádhernou
panenku v lidovém ukrajinském kroji.
Dùleitá byla návtìva mìstského úøadu, kde
jsme se setkali s vedoucími kultury a kolství. Na

tomto setkání se nám podaøilo zajistit vernisá
obrazù a také spolupráci
støedních kol. Nae taneèní kola byla pozvána
na mezinárodní festival
tance, sportu a kultury.
Ji nyní se na tento festival pøipravujeme. Rovnì
jsme pozvali nae spolupracující soubory na enovský jarmark a zaèátek kolního roku k uspoøádání taneèních koncertù, které jsou vdy na
velmi profesionální úrov-

ni. Krátký pobyt ve Lvovì byl velmi tvoøivý a
plodný.
Díky spolupráci Lvova
a polského Namyslowa
letos organizujeme mezinárodní letní taneèní
kolu na 4. základní kole právì v Namyslowì v
termínu od 8. srpna. I vy
se mùete zúèastnit.
29. duben je vyhláen
jako Mezinárodní den
tance. Pøi této pøíleitosti
jsme zorganizovali spoustu otevøených tréninkù

pro dìti, mláde a dospìlé. Tìchto akcí se zúèastnilo na 50 dospìlákù a 70
dìtí. Vichni si odnáeli
opravdu skvìlé záitky.
Tìíme se na vás v naich taneèních kurzech a
dalích akcích u nás i v
zahranièí.
Za Palas dance
Josef Macura,
pøedseda spolku,
neziskové organizace.
www.tspalas.com;

enovtí lukostøelci opìt obhájili zlato!
enovtí lukostøelci se
ve dnech 21. a 22. 3.
2015 zúèastnili 25. Mistrovství ÈR dospìlých a

dorostu v halové lukostøelbì v Hradci Králové,
na kterém byla rekordní
úèast 275 závodníkù z 36

klubù. V kategorii holý
luk junioøi obhájil loòský titul Vojtìch Kaloè.
Ná momentálnì nejúspìnìjí enovský lukostøelec pøestøílel v kvalifikaci a v eliminaèních
soubojích své soupeøe a
stal se znovu mistrem
ÈR  1. Vojtìch Kaloè, 2.
Tomá Èerný, 3. Pavel
Èelovský (oba Vítkovice).
V kategorii holý luk
kadeti jsme mìli poèetnìjí zastoupení  Matìje
ebestu, Petra Lisníka a
Jakuba Èaèku. Vichni
se sice z kvalifikace probojovali do eliminaèních

soubojù, tam ale byli postupnì vyøazeni svými
soupeøi. Nejlépe se z naich kadetù umístil enovský Matìj ebesta 
1. Jan Lojda (Humpolec),
2. Luká Sponner (Tachov), 3. Jakub Zimmer
(Hradec Králové), 5. Matìj ebesta (SK Lapaèka).
Tímto dìkujeme závodníkùm za vzornou reprezentaci mìsta enov a
rodièùm za podporu jejich lukostøelecké èinnosti.
Zdeòka a Frantiek
Hegedüsovi, SK Lapaèka
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