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Listování enovskými kronikami minulého století

Mìsíc duben se znovu projevil
jako velký srandista, sotva polechtal sluneèními paprsky pupeny stromù, které se samou radostí
daly do kvìtu, tak je vzápìtí posypal ledovými krystalky a snìhovým poprakem. Vak bývá tomu
tak od nepamìti, a proto si, tøeba
s hrníèkem teplého èaje, v klidu
mùete pøeèíst nae povídání, které nás i tentokráte zavede do dob
dávno minulých.
Jméno Josef Bilan inovský
není v enovì neznámým, stejnì
jako jeho literární èinnost. V roce
1970 napsal èi dokonèil knihu
s názvem Kníka o enovì. Vyprávìní o lidech a jejich obci. Kniha bohuel nikdy nevyla. Do naeho muzea se dostala jako dar,
a jeliko je velmi zajímavá, zalistujeme dnes právì v ní.
Kníka vyprávìjící o enovì,
o rodné obci autorovì a tisíci dal-

ích spoluobèanù, nepùjde do dávné, zapomínané minulosti. To u
povìdìly jiné kníky.
Byla nová
doba. Svìt se mìnil od základù 
mìnila se i nae enovská obec.
I ze enova poèali chodit lidé za
prací ku Ostravì. Kdo mìl dosti
odvahy a nemìl strach z hloubek
zemì, el do ostravských achet kopat uhlí. Kdo se nelekal ohnì
a tìké roboty, el do vítkovických
,verkù a hamer. Pøi poctivé práci
bylo moné najíst se chleba. Poèaly
kouøit komíny, poèaly jezdit vlaky,
elezné koleje obepjaly dálky rakouské monarchie. Zapletly se i do
naeho kraje  vechno to nové
útoèilo i na nai enovskou obec.
Ale to u doopravdy byla nová,
moderní doba. Celá tato kníka
chce vyprávìt právì o ní.
O zavedení elektøiny do enova
píe autor takto:  V enovských
chalupách prvnì zaèínali svítit
elektrickou árovkou. Ale ádná
vìc nebyla samozøejmostí. Vdy
byly hlasy pro i proti, i zde se obec
dìlila na ty, co chtìli elektrické
svìtlo a jiné, kterým staèila petrolejka. A opìt imka  dìdové z té
strany vzpomínali, e jejich dìdové
svítili doma louèemi  ani elektriku nepotøebují. Je to jen netìstí,
poáry a zabití a veliké peníze.
Proto poèalo se s elektrizací ve
støedu obce na Sedlákách, na Podlesí, i v døevìnkách na Vraclaví se
rozíhaly elektrické árovky. Jenom na Skrbeni, na imce, na
Lapaèce, na Volenství byla dále
tma. A èekali jetì dlouho a závidìli tìm prvním. 
Velmi emotivní je také povídání
o dobì nezamìstnanosti v tøicátých letech minulého století èi vy-

právìní o válce. Vìci radostné
i smutné pøicházejí do ivota lidského èasto ruku v ruce, a tak
tomu bylo i v èervnu roku 1953.

1. èervnem 1953 nastávají lidem jiné èasy, èasy hojnosti.
ádné lísteèky a ústøiky, lísteèkù
u nebylo tøeba, jen zaplatit a
mohl se dosyta najíst. V Ostravì
u vechno zboí bylo volné, nikdo
u nechtìl lístky, ani body na aty,
i boty si mohl volnì koupit.
Ale
z èista jasna ta druhá stránka naøízení presidenta republiky. Ta
hoøkost  mìnová reforma.
Vechno je v ïábly, staré peníze
neplatí a lidé dostávají nové.
Za pìt starých korun dostal novou
1 Kès. Kadé jiné peníze se ukládaly na vázaný vklad a pøevádìly
se do nových obnosù 5:1 Kès. Ale
vìtí peníze na vkladech i doma
uloené, ztrácely svoji hodnotu,
mìl-li kdo více jak 50 tis. starých
korun, nedostal za ty dalí nic. ...
Po mìnové reformì nali lidé
v lese obìenou bábu.
U nohou
obìené na zemi u koøene stromu
leel balíèek starých penìz. Bylo
tam 300 tisíc korun.
A vak nekonèíme smutnì, tak
jetì malý úryvek o enské vojnì.
enská vojna. Zaèaly to enské
v obci, havíøky z chalup, hospodynì
ze selských statkù i paní evangelického pana faráøe Koála se také pøimlouvala a hlásila se k práci. Ano,
potøebujeme praèky! Dost døiny u necek, konec odøeným enských prstùm,
dost praní prádla ruènì!
Místo pro nae povídání jsem
vyèerpala a tak jen na závìr pøipomenutí, e mìsíc kvìten je èas lásky, ENOVSKÝ
a proto mìjte
se rádi.5/2017  1
OBÌNÍK
(pokraèování
na str. 2)
Ze Staré koly Vás zdraví
Simona Slavíková.

Mìstský úøad informuje

Mìstská policie
hlásí
ZÁSAHY  INFORMACE
ZPRAVODAJSTVÍ

Pøímé tel. èíslo:
604 128 113
PÈR Vratimov:
604 127 288
Tísòová linka:
156
E-mail:
mpolicie@mesto-senov.cz
Http:
www.mesto-senov.cz
1. 4.  Nasednout na
kolo si netroufl, ale ani
jako opora moc dobøe neposlouilo notnì opilému
mui, který po nìkolika
kaskadérských kouscích
skonèil v pøíkopì u cesty.
Po poskytnutí pomoci byl
výteèník pøedán do péèe
lékaøù. Boule a odøeniny
po vystøízlivìní urèitì jejich nositeli pøipomenou,
e pít se má s rozumem.
4. 4.  Moná zaznamenaný pøestupce, nebo
jen zlodìj mající hluboko
do kapsy. Komu byla trnem v oku odcizená fotopast, proetøují policisté.
9. 4.  Na krátkou vyjíïku na kole se vydal
mladík, pøièem doma nahlásil, e za chvíli bude
zpìt. Ani po nìkolika hodinách se vak nevrátil a nedával o sobì vìdìt. Zalarmované policii se kluka natìstí podaøilo zakrátko vypátrat a pøedat vydìeným
rodièùm.
10. 4.  Vývoz odpadu
do lesa se nevyplatil
mui, který byl pro své
jednání øeen úsekem ivotního prostøedí. Za zakládaní èerné skládky
hrozí pøestupcùm nìkolikatisícové sankce.
10. 4.  Dalí ze zaznamenaných
pøípadù
poctivého nálezce evidují
stráníci mìstské policie.
Mladý mu odevzdal na
sluebnu penìenku s finanèní hotovostí.
19. 4.  Usmìròování
dopravy a následnou li-

kvidaci kod si vyádala
dopravní nehoda na ulici
Frýdecké. Zranìné osoby
byly pøevezeny do nemocnice. Míra zavinìní
se etøí.
20. 4.  K nahláenému poáru kamionu v
èásti Volenství vyjídìly
sloky IZS. Místní hasièi
spolu s profesionály se
postarali o likvidaci ne-

bezpeèného ohnì a do
pøíjezdu RZS poskytovali
zranìným první pomoc.
Pøípad si pøevzali vyetøovatelé.
Mìstská policie má
zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro kadého obyvatele mìsta a na tom, aby
ádný pachatel pøestupku

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

Ing. R. Kulhánek, vel. MìP

Z èinnosti samosprávy
59. schùze rady mìsta dne 11. 4.
2017
mimo jiné:
 vzala na vìdomí zápisy komisí
rady mìsta
 schválila likvidaci majetku
mìsta dle návrhu likvidaèní komise
 schválila rozpoètová opatøení
12  14/2017
 rozhodla o pøijetí úèelové dotace ve výi 60 000 Kè z rozpoètu
MSK v rámci dotaèního programu
na podporu poskytování sociálních
slueb pro r. 2017
 rozhodla o pøijetí dotace z rozpoètu MSK na projekt Kontejnerová
stanovitì na separovaný odpad
 jmenovala hodnotící komisi,
která bude zároveò plnit i funkci
komise pro otevírání obálek s nabídkami u veøejné zakázky na stavební práce M enov  zajitìní
úspory energií M Lapaèka.
20. zasedání zastupitelstva
mìsta dne 25. 4. 2017
mimo jiné:
 vzalo na vìdomí Zprávu o èinnosti a hospodaøení MìPOS, pøíspìvkové organizace, za rok 2016;
Zprávu ústøední inventarizaèní komise o provedené øádné roèní inventarizaci majetku a závazkù
mìsta enov za rok 2016; Závìreènou zprávu výboru pro kontrolu realizace akce Zvýení kapacity Z
enov
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 ruí výbor pro kontrolu realizace akce Zvýení kapacity Z enov a odvolává z funkce pøedsedu
a èleny tohoto výboru
 schválilo úèetní závìrku mìsta
sestavenou k rozvahovému dni 31.
12. 2016 a Závìreèný úèet mìsta za
rok 2016 a dále souhlasilo s celoroèním hospodaøením s výhradami
a pøijetím opravných opatøení
 schválilo zámìr koupit pozemek p.è. 71 vèetnì stavby na pozemku stojící (budova è.p. 817) a
pozemek p.è. 72, k.ú. enov u Ostravy, za cenu dle znaleckého posudku
 rozhodlo o poskytnutí dotace
Farnímu sboru Èeskoslovenské
církve evangelické v enovì ve výi
35 000 Kè na rekonstrukci sociálního zaøízení
 rozhodlo o uzavøení smlouvy
o budoucí vzájemné spolupráci se
spoleèností Senior domy Pohoda,
a.s., Tøinec  Lybice a o prodeji pozemkù p.è. 1026/1,2 a 10, k.ú. enov u Ostravy, této spoleènosti
 rozhodlo poskytovat z rozpoètu
mìsta pøíspìvek fyzickým osobám/
domácnostem na výmìnu starých
zdrojù vytápìní za nové ekologiètìjí zdroje tepla ve 2. výzvì kotlíkových dotací ve výi 6 000 Kè na koneèného uivatele
 rozhodlo prodat pozemek p.è.
3053/2, jeho souèástí je stavba garáe a p.è. 3053/3, ve k.ú. enov u
Ostravy, za dohodnutou kupní cenu
a uzavøít kupní smlouvu.
tajem.

MìÚ informuje

NA ZÁKLADÌ § 39 ZÁKONA È. 128/2000 SB., O OBCÍCH, VE ZNÌNÍ POZDÌJÍCH PØEDPISÙ
A NA ZÁKLADÌ ROZHODNUTÍ RADY MÌSTA ENOV
zveøejòuje mìsto enov svùj zámìr

prodej
osobního vozidla OPEL ASTRA CLASSIC

Popis stávajícího stavu:
 Rok výroby a prvního uvedení do provozu 2007
(vozidlo uíváno Mìstskou policií enov)
 Palivo: benzín, druh vozidla: hatchback
 Technický stav: nyní nefunkèní, pokozený motor, nutná výmìna loiska motoru (hlavní i ojnièní),
váèkový høídel, rozvodový systém, výbrus klikového
høídele, náplnì
 RZ nyní v depozitu
 Odprodej z dùvodu neupotøebitelnosti.
Prodejní cena: nejvyí nabídka, mono i na náhradní díly
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! OPEL ASTRA,
prostøednictvím potovních slueb nebo osobnì na po-

Sportovní Klub Lapaèka
srdeènì zve irokou veøejnost

v sobotu 27. 5. 2015
do areálu SK Lapaèka na

KÁCENÍ MÁJKY
Program:
 Dìtský den od 15.00 hod.
 Kopaná SEVER proti JIHU
od 17.00 hod.
www.sklapacka.cz

datelnì MìÚ enov, Radnièní námìstí 300, 739 34
enov, v termínu do 15. 5. 2017.
Blií informace vám budou poskytnuty na telefonu è. 596 805 943, nebo na e-mailu: jmrlinova@mestosenov.cz, kde si je také mono sjednat prohlídku vozidla.
Rada mìsta enov si vyhrazuje právo neodprodat
výe uvedený majetek ádnému ze zájemcù.
Pøíloha: 2x foto vozidla

Úspìné ádosti o dotace

Mìsto enov bylo úspìné s dalími ádostmi
o poskytnutí dotací. Ze Státního fondu ivotního prostøedí byly mìstu pøiznány dotace na realizaci energetických úspor v mateøských kolách
a revitalizaci Zámeckého parku.
Projekt M LIPOVÁ øeí zateplení obvodového
plátì budovy a støechy, výmìny svìtlíkù a øeení
nuceného vìtrání s rekuperací odpadního tepla.
V tomto roce bude realizována druhá etapa stavby
s pøedpokládaným termínem ukonèení realizace
v mìsíci øíjnu 2017. Výe poskytnuté dotace je
1 310 628,40 Kè.
Projekt M LAPAÈKA øeí rovnì zateplení fasády, støechy a systém nuceného vìtrání s rekuperací odpadního tepla. V budovì budou dále vymìnìny stávající plynové kotle za nové kondenzaèní, vymìnìna budou i otopná tìlesa. Realizace stavby
bude probíhat ve dvou etapách, v letoním roce
v prùbìhu letních mìsícù a v následujícím roce je
pøedpokládaný termín ukonèení realizace v mìsíci
øíjnu 2018. Maximální výe dotace je 889 554 Kè
Cílem projektu REVITALIZACE ZÁMECKÉHO
PARKU je obnova parku odstranìním doívajících
a nebezpeèných døevin a oetøení vybraných stromù.
Projekt øeí také doplnìní výsadby nutné z kompozièních dùvodù, revitalizaci ploch se zachováním stanovi pro volnì ijící druhy ivoèichù. Péèe o park je
dlouhodobá a je zaloena na odborném Plánu péèe.
Maximální výe dotace je 606 431 Kè.
Dalí dvì dotace obdrí mìsto enov od Moravskoslezského kraje.
Dotaci ve výi 60 000 Kè jsme obdreli na podporu poskytování sociálních slueb. Na zpracování projektové dokumentace, která øeí podzemní kontejnerová stanovitì na separovaný odpad (papír, plast, sklo), jsme získali dotaci
ve výi 61 700 Kè.
Ing. Jan Blaek, starosta
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MìÚ informuje / Kultura

Knihovna & enovské muzeum

V mìsíci kvìtnu 2017 oslaví významná ivotní jubilea
tito enovtí obèané
B A B I L O N V L A D I S L AV
B E R N AT Í K O VÁ A N N A
BOJDA ZDENÌK
DRESSLER ANTONÍN
FILKA JIØÍ
C H L A P K O VÁ S T A N I S L A VA
CHRÁSTEK BOHUMÍR
K L I M S Z O VÁ A N N A
K O T U L O VÁ Z I T A
M I Z E R A J A R O S L AV
MUROÒ FRANTIEK
O R AW S K I J A R O S L AV
R A M Í K O VÁ M I L U  E
SAKMAR JAN
S L Í V O VÁ H A N A
S T I B O R O VÁ A N N A
 A FÁ R I K  T E FA N
 E B E S T O VÁ E L I  K A
 E M O R O VÁ L U D M I L A
 P I L O VÁ A N N A
UNGER DALIBOR
V A  K O VÁ L U D M I L A
V Á C L AV E K P E T 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)

Evidence obyvatel
NEJMLADÍ OBÈÁNCI MÌSTA
Viktorie Balejová, Kristýna Boèková,
Vanesa Motáková,
Adéla Nìníèková, Ellen Pröll,
Kateøina Rùalovská
K narození dìátka srdeènì blahopøejeme.

ROZLOUÈILI JSME SE
Josef Dvoøáèek, Petr Struminský,
Jana Urbánková

Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou upøímnou
soustrast.
T. Klimasová / SO

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.

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

18. kvìtna tomu bude 5 let, co nás náhle
opustila nae milovaná paní

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

Dne 17. kvìtna 2017 vzpomeneme
1. výroèí úmrtí pana

tìpána Bøenka
S láskou vzpomínají
dcery Kamila a Svìtlana s rodinami

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.
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Milevsko 2017  mezinárodní mistrovství

VII. roèník mezinárodního mistrovství ve vyproování zranìných osob z havarovaných vozidel Milevsko 2017
Dobrovolní hasièi JSDH enov se ji delí dobu
mimo zásahy na vodì specializují také na zásahy u
dopravních nehod, které jejich pøipravenost dokonale
provìøí. Pøi této specializaci se zamìøují také na vyproování zranìných osob z havarovaných automobilù, které mùe nastat u jakékoliv dopravní nehody.

se jednalo o vozidlo na kolech s nutností vyprotìní
jedné osoby v èasovém limitu.
V tìké konkurenci 12 jednotek z rùzných míst
ÈR se JSDH enov umístila s nejvyím celkovým
poètem bodù na prvním místì.
Drustvo soutìilo ve sloení:
Velitel  Lubomír Kulhánek, Zdravotník  Michal
Hradil, Hasiè è. 1  Vít Borový, Hasiè è. 2  Jiøí
Vaíèek.
Gratulujeme ke skvìlému umístìní!
Svoje dovednosti hasièi pomìøovali ve dnech 21. 4.
a 22. 4. 2017 na sedmém roèníku mistrovství ve vyproování zranìných osob z havarovaných vozidel.
Soutì zaznamenala dvì zásadní zmìny oproti minulým roèníkùm. Jednak zmizelo pøedurèení soutìe
pro dobrovolné hasièe, novì také musela soutìní
drustva absolvovat dva soutìní zpùsoby, a to krátký 10 minutový RAPID a 20 minutový STANDARD.
Jedná se takto o evropský a svìtový formát soutìí,
pøièem v ÈR se soutì této koncepce konala úplnì
poprvé.
Scénáø RAPID se startoval s vybavením na základnì, pøíchod z karantény a pokud se soutìnímu
drustvu nepodaøilo pacienta vyprostit v èase 10 minut, byl hodnocen tzv. nejvyí dosaený výkon. Tým
není hodnocen v nìkterých èinnostech v oblasti techniky a taktiky zásahu èi první pøedlékaøské pomoci.
Scénáø STANDARD je hodnocen jako start s pøíjezdem, zásah vedený z techniky. Základní èasový limit pro splnìní úkolu je 17 minut, poté se za kadých
zapoèatých 20 sekund nad 17 minut z celkového hodnocení odeètou tøi body. Je-li pøekroèen èasový limit
22 minut, zásah je ukonèen a tým je hodnocen bez
zisku bodu.
Drustva tak absolvovala dva rozdílné soutìní reimy, kadý jiného zamìøení.
Na soutìní týmy bìhem zásahù dohlíel sbor rozhodèích tvoøený pøísluníky HZS a zástupcem ZZS.
Nae drustvo si vylosovalo v kategorii STANDARD situaci, která spoèívala v dopravní nehodì
dvou vozidel, z nich jedno bylo na støee a leelo
èásteènì na druhém vozidle.
Z boku vozidla byla pøidána pevná pøekáka a figurant u sebe mìl støelnou zbraò. V kategorii Rapid
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Rekonstrukce hasièárny
dobrovolných hasièù enov
dokonèena

Z dùvodu patného technického stavu stávající budovy z 50. let byla v loòském roce zahájena rekonstrukce, která v mìsíci dubnu zdárnì skonèila.
Cílem rekonstrukce bylo v maximální míøe sníit
náklady na vytápìní, proto v rámci této rekonstrukce
byla vymìnìna okna, zateplení se doèkaly fasáda i
støecha a rovnì byla vymìnìna støení krytina. Dále
dolo v rámci oprav k rozíøení nevyhovující garáe.
Stavební firma pøestavbu dokonèila v pøedstihu a
za nií cenu ne bylo stanoveno smlouvou. Celková
cena za realizovanou stavbu byla 3 187 000 Kè bez
DPH.
T. Král, odbor investic

MìÚ informuje
MìPOS, pøíspìvková organizace  provozovatel vodovodù a kanalizací, se sídlem: Zámecká 27,
739 34 enov, IÈO 005 62 238, DIÈ: CZ00562238; telefon: 596 887 136, 732 202 659, 731 505 249; email: mepos@volny.cz

OZNÁMENÍ

Oznamujeme vám, jakoto provozovatel vodovodù
a kanalizací ve mìstì enov, zásobující odbìratele
pitnou vodou z:
- VODOJEMU LAPAÈKA (enov  Lapaèka)
- VEØEJNÉHO VODOVODU VOLENSTVÍ (ul.
Václavovická)
- VEØEJNÉHO VODOVODU ENOVSKÁ (ul.
Datyòská)
a zajiující realizaci odvádìní odpadních vod odbìratelùm zásobovaných pitnou vodou z vlastní studny:
- KANALIZACÍ ENOV  JIH
- KANALIZACÍ ENOV  SEVER
- KANALIZACÍ U ALEJSKÉHO DVORA,
e ve vaem rodinném domì (nebytovém prostoru,
chatce, bytì) bude proveden odeèet stavu vodomìru(ù) ve dnech 2. a 3. èervna 2017 (tj. pátek a sobota)
v dobì od 8.00 do 16.00 hod. V prùbìhu této doby je

Letní tábor pro dìti

nutno vyèkat pracovníka MìPOS, pøíspìvková 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 uvedenému 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.
Telefonicky se odeèty vodomìrù nepøijímají!
Koneèná uzávìrka vech odeètù je 7. èervna 2017
(ètvrtletní odeèet). Po tomto datu ji odeèty nebudou
provádìny a kadé neodeètené odbìrné místo bude
povaováno za nemìøené.
MìPOS, pøíspìvková organizace,
Zámecká 27, enov
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kolství

Sportovní úspìchy posledních dní  Z enov válí

Jména vech hráèù z výe zmínìných týmù zveøejníme, a bude dobojováno. Teï jetì jedeme dál
a pevnì vìøíme, e nám budete dret palce a tøeba
nás i pøijedete podpoøit.
Sportu zdar a volejbalu a fotbalu zvlá.
Martin Vaculík

Chtìli bychom vás touto cestou informovat, e v
posledních dnech se naim kolním sportovcùm obzvlátì daøilo.
VOLEJBAL
Volejbal na naí kole zaèíná mít èím dál pevnìjí
pozice. V minulých dnech se nae drustva jak aèek,
tak ákù, zúèastnila celorepublikových soutìí ASK.
Obvodní kola jsme poøádali u nás a v obou kategoriích jsme vyhráli a postoupili do kol okresních. Dívky
se v tomto kole umístily na nepostupovém tøetím
místì, ale i tak je to velký úspìch. Chlapci si vedli na
okresním kole jetì lépe, vyhráli ho a postupují do
kola krajského. Pro pøípadné fanouky se toto kolo
uskuteèní 5. 5. 2017 v Opavì. Tam u na nae chlapce bude èekat opravdová elita volejbalových kol, tøeba z Nového Jièína a Opavy, a my jsme hrdí, e se
smìle mùeme øadit mezi nì. Rozhodnì neházíme
flintu do ita a budeme se rvát do posledního míèe
o nejvìtí volejbalový úspìch Z enov, o postup do
republikového finále. Pøijïte nás podpoøit.
Z enov, jak u víte, úzce spolupracuje v kategorii chlapcù také s pøedním èeským klubem VK Ostrava. V ákovských kategoriích tvoøí nae dìti dùleitou èást tìchto týmù. O tomto víkendu se nám podaøilo uspìt s týmem mladích ákù na kvalifikaci ve
Frýdlantì nad Ostravicí a postoupili jsme do republikového finále ve Svitavách konaného 22. a 23. 4.
2017. A tam u jsou opravdu ti nejlepí mladí volejbalisté z celé ÈR.
FOTBAL
Pro ná kolní fotbalový tým je vrcholem sezóny
úèast v prestiní celorepublikové soutìi Coca Cola
Cup. Zároveò je to jediná kolní soutì ve velkém
fotbale ákù druhého stupnì. Je do ní pøihláena
podstatná vìtina vech základních kol z celé ÈR.
Hrají se vdy ètyøèlenné skupiny, kde jen vítìz postupuje dál. Naemu týmu se povedl opravdu obrovský
úspìch, kdy jsme takové skupiny vyhráli ji tøi,
a znamená to, e jsme postoupili u do moravského
finále pìti drustev, kde si zahrajeme s drustvy
z fotbalových kol Baníku Ostrava, Uherského Hraditì, Olomouce a Brna. Malý enov, proti takovým
gigantùm... No není to skvìlé? :-)
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enovská kola má Hmyzí hotel

Na podzim roku 2016 byl vyhláen ji ètvrtý roèník výzvy pro koly zapojené v mezinárodním programu Ekokola. Porota sloená ze zamìstnancù IKEA
a èlenù vzdìlávacího centra TEREZA vybrala deset
nejlepích nápadù z celé republiky a kadého z nich
ocenila èástkou 10 000 Kè. Cílem výzvy bylo podpoøit
áky, aby sami vymysleli, co by chtìli v okolí své
koly zlepit, pøipravili projekt a dovedli celou realizaci a do vysnìné podoby. Jedním z podpoøených byl
také projekt dìtí Základní koly v enovì.
Na naí kole byl tento rok zaloen Ekotým, tedy
tým dìtí sloený z zástupcù tøíd koly. Prvním krokem, kterým jsme chtìli upozornit na jeho existenci,
byla celokolní kampaò, která poukázala na význam
hmyzu pro ivot na naí Zemi. Souèástí tìchto aktivit
se stala tvorba výukové pomùcky Hmyzího hotelu,
který zajímavým zpùsobem ozvlátnil prostøedí koly.
Mgr. Tomá Huka

kolství / ivot ve mìstì

Velikonoèní jarmark

Svátky jara oslavili áci enovské koly netradièním zpùsobem. V úterý 12. 4. 2017 vyrábìli bìhem
dopoledne originální výrobky a pøipravovali dramatická a pìvecká vystoupení.
Odpoledne se do novì otevøeného a modernì pøestavìného pavilonu koly pøili podívat hosté  bývalí
pracovníci, rodièe ákù a enovská veøejnost. Vichni
si rádi prohlédli novì vystavìné tøídy, uèebny a obdivovali jejich moderní vybavení.
Návtìvníci mohli zhlédnout nìkolik divadelních
pøedstavení, nìkterá i v cizích jazycích. Ve kolní kuchyòce mohli ochutnat velikonoèní speciality a ve
speciálnì upravené tøídì obdivovali rùzné zpùsoby
zdobení kraslic. Také si mohli vlastní kraslici vyzdobit voskovou technikou.
Ale nebyl by to jarmark, kdyby zde nebylo zboí
na prodej. Kadá tøída si pøipravila a vyzdobila pro-

dejní stánek. Dìti zde nabízely tradièní velikonoèní
pøedmìty, vìtinou své vlastní výrobky. Vude bylo
runo. Atmosféru jarmarku doplòoval zpìv a hry pod
vedením uèitelù. Dìti mìly radost, e se jejich zboí
líbí, a výtìek z prodeje vyuijí pro tøídu, napøíklad
na kolní výlet.
Bylo to krásné odpoledne, které pro vechny navodilo pøíjemnou atmosféru a náladu na blíící se svátky jara.
Mgr. Milue Valová
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MìÚ informuje / ivot ve mìstì

Komunální odpad 2017

Samostatnì pøistavované kontejnery (VOK)
KVÌTEN: 11. a 12.  K Hájence, Bøezùvka x Ke
Stovkám, Václavovická (u nádr.), K Haltýøùm
ÈERVEN: 8.a 9.  Pod odkem, enovská, K Hájence x Dlouhá, Pod Èechem
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, umývadla, su
smíchaná s pøímìsemi plastu, papíru, døeva, skla ...
a pneumatiky.
Otevírací doba  kvìten 2017
Po, St, Pá: 14.00  17.45 hod.; So: 9.00  12.00
hod.
Celoroèní sbìr pouitého obleèení, hraèek a nádobí
Jeliko dolo ke staení nìkterých nádob na pouité obleèení, sdìlujeme, e funguje celoroèní sbìr
pánského, dámského i dìtského obleèení pro
azylové domy, který poøádá místní skupina Èeského
èerveného køíe v enovì. K pøedání nepotøebného,
ale jetì pouitelného obleèení kontaktujte za MS
ÈÈK p. Uxovou tel.: 739 665 669 nebo Mìstský úøad
enov, odbor výstavby a ivotního prostøedí  p. Pituchovou, tel.: 596 805 958, p. Chrástkovou, tel.: 596
805 955, kde je moné rovnì obleèení odevzdat. Pøijímáno je obleèení  bundy, rifle, mikiny, trièka, ponoky, svetry, prádlo, hraèky a nádobí. Prádlo, prosíme, aby bylo èisté a zabalené.

Myslivecké sdruení enov, z.s. bez honitby

Dne 22. dubna t.r. seli se èlenové Mysliveckého sdruení enov,
z.s. na své výroèní schùzi. Hodnocení èinnosti spolku v uplynulém
roce, pøednesené pøedsedou p.
J. áèkem bylo tentokrát struèné.
Myslivecké sdruení toti pøilo
o honitbu Pegovský les, kterou
uívalo desítky let, kdy ve výbìrovém øízení nemohlo finanènì
konkurovat s novým nájemcem,
který nabídl cenu tøikrát vyí,
ne bylo dosavadní nájemné.
Tato skuteènost zásadním zpùsobem ovlivnila èinnost sdruení,
které za této situace nemùe plnit
svùj úèel a poslání, tj. zajiovat
chov a péèi o zvìø, lov zvìøe, budování a údrbu mysliveckých zaøízení, zlepování ivotního prostøedí, ochranu zvìøe atd. Pøili jsme
také o zdroj zvìøiny a tudí jsme
v tomto roce ani nemohli uspoøádat tradièní myslivecký ples.
Ve vlastnictví sdruení vak zùstává veøejnosti dobøe známá myslivecká chata, která mimo jiné
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slouí k poøádání rodinných i firemních oslav èi akcí pro dìti,
v krásném prostøedí u lesa. Myslivecké sdruení pro svou potøebu
tuto chatu za daného stavu ji
plnì nevyuije. Je vak stále tøeba
zajiovat údrbu chaty, venkovního inventáøe a travnatých ploch
v okolí chaty. Proto èlenové sdru-

ení dospìli k rozhodnutí, e bude
rozumnìjí chatu a pøilehlé pozemky prodat.
Blií informace v této záleitosti najdou zájemci na adrese
http://www.myslivcisenov.cz
Výbor Mysliveckého sdruení
enov, z.s.

TJ Sokol enov
Vás zve na

15. Pochod
Olgy Kaèorové
8. kvìtna 2017
Sraz úèastníkù od 8.30 do 9.00 hod.
u enovského muzea, ul. Kostelní
Znaèenou trasou povedou povìøení zástupci Sokola  cíl v restauraci
U Ryky. Pro sbìratele je pøipraveno turistické razítko.

ivot ve mìstì

Skauti a skautky enov informují

Spolupráce s Ukrajinci
Ve ètvrtek 20. dubna veèer jsme v enovì pøivítali
ètyøèlennou delegaci z Ukrajiny, která k nám pøijela
navázat spolupráci na poli mezinárodního skautingu.
Kontakt se podaøilo domluvit ji na podzim loòského
roku ve Lvovì pøi pøíleitosti mezinárodní taneèní
soutìe Superdance.
Páteèní program jsme zahájili dopolední besedou
o aktuální politické a spoleèenské situaci na Ukrajinì, zejména pak o probíhající válce a jejího vnímání
obyèejnými lidmi na místì i u nás. Prostor k tomuto
setkání poskytla enovská knihovna a muzeum, její
expozici si nai hosté posléze prohlédli. Nemohla chybìt ani exkurze do skautských kluboven. Dopolední
program jsme zakonèili návtìvou výstavy obrazù
v panské oratoøi. Po obìdì jsme se vydali vlakem do
Cieszyna, kde jsme spoleènì s dalími skauty uctili
památku bratøí popravených za odbojovou èinnost na
sklonku 2. svìtové války.
V sobotu brzy ráno jsme se spolu s AGENTY vydali na Ivanèenu. Poèasí nám sice vùbec nepøálo, dé
se støídal se snìhem, vude bláto a bøeèka, ale i tak
jsme úspìnì dorazili a k mohyle, která má od loòského léta novou podobu. Mnoství skautù a skautek
ze vech koutù naí zemì jetì umocnilo dojem z tohoto krásného místa.
Nedìle byla závìreèným dnem návtìvy. Nae delegace jetì stihla navtívit bazén na Jetìrce a trochu si tak odpoèinout po nároèném sobotním putování. Po obìdì a pøedání drobných dárkù se nai noví
pøátelé vydali na bezmála 500 km dlouhou cestu do
Lvova.
Tímto bychom chtìli podìkovat panu Josefu
Macurovi z Taneèní koly Palas Dance, bez kterého
by nevznikla pøíleitost ke spolupráci se lvovskými
skauty, panu Mgr. Josefu Krystovi, generálnímu øediteli sítì støedních kol Bezpeènostnì právní akademie, je finanènì i osobnì podporuje èesko-ukrajinskou spolupráci, a také panu Radimu Pøeèkovi, který nabídl bezplatné ubytovaní naich hostù
v penzionu U Krteèka. Dìkujeme!
Za skautské støedisko enov Martin Václav Sukaè  Rádio
Ivanèena 2017 aneb Zimní bundy i èepice se hodily
V sobotu 22. 4. se skauti nejen z Èeské republiky
vydali jako kadý rok na Ivanèenu. Výstupem tak

uctíváme památku skautù, kteøí za 2. sv. války bojovali za svobodu a zaplatili za to svým ivotem. Nae
støedisko se samozøejmì pøidalo také.
Díky opravdu aprílovému poèasí nebylo tento rok
o záitky nouze. Pøi stoupání jsme na vlastní kùi
pocítili snad vechny rozmary pøírody. Ve zaèalo nevinným detìm, ze kterého se v prùbìhu èasu stal
velmi silný liják, následovaly kroupy a vrcholem dne
bylo snìení. Ale ani toto poèasí nás nezastavilo. Hrdinnì jsme vylapali k mohyle, poloili kámen, zazpívali hymny, zahráli si pár her a nesmìla chybìt ani
poøádná koulovaèka. Na kost promoèení a promrzlí,
avak s høejivým pocitem, jsme se vrátili domù. Pøítí rok nás, Ivanèeno, oèekávej zas!
Za Elmano Jana Pastròáková  Oøi
ENTER na výpravì
Poslední víkend v bøeznu strávili skauti z 11. oddílu ENTER na skautské základnì v Jeseníkách. Na
výpravu jsme se vydali spoleènì se skauty z Havíøova. Plíení v noci, vaøení na ohni, maskování a stavba
úkrytu  s tímhle vím se museli vyrovnat. A to ve
v dramatické atmosféøe padesátých let minulého století. Kluci dokázali, e se opravdu umí øídit skautským heslem  Buï pøipraven!
Za 11. oddíl ENTER Frantiek Sládek

1937
2017

80. výroèí posvìcení evangelického kostela
v enovì
V nedìli 25.èervna 2017 v 9.30 hod.
Ve 14.00 hod. koncert Keep Smiling gospel
z Orlové.
Srdeènì zveme irokou veøejnost.
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ivot ve mìstì

Závìr achové sezóny a Open rapid ach enov 2017
Druhý dubnový víkend dospìly ke svému závìru
krajské achové soutìe i s úèastí dvou drustev K
enov. O tom, e drustvo A po dvou sezónách opustí krajský pøebor, bylo rozhodnuto u po pøedposledním kole, kdy áèko po bojovném výkonu tìsnì prohrálo na pùdì favorizovaného TJ Ostrava B. V závìreèném kole pak v pøímém souboji o poslední místo
porazilo Sokol Mosty u Jablunkova 5,5:2,5 a se soutìí se tak louèí na pøedposledním, pøesto vak sestupovém 11. místì. Drustvo B obsadilo v nií krajské soutìi 4. místo. Velmi cenná je pøedevím pøesvìdèivá výhra v posledním kole nad suverénním vítìzem soutìe Slavojem Poruba D 5,5:2,5, která pro
nìj znamenala první ztrátu v sezónì. Na splnìní cíle
skonèit na postupovém 2. místì to vak nestaèilo.
Koneèná umístìní vak zøejmì odráejí reálnou sílu
obou drustev, která se tak velmi pravdìpodobnì sejdou v pøítím roce ve stejné soutìi.
Bezesporu nejvýznamnìjí akcí achového klubu
v sezónì bylo poøadatelství mezinárodního turnaje
Open rapid ach enov 2017, který se uskuteènil
v sobotu 8. dubna v restauraci Na Lapaèce. Nové
osvìtlení sálu restaurace pøispìlo k dalímu zkvalitnìní hracích podmínek, co bylo kvitováno mnoha
úèastníky. Stejnì jako v minulém roce byl turnaj souèástí série Rapid tour Ostravský koník a tento fakt se
opìt pozitivnì odrazil v navýení kvantity i kvality
startovního pole. Starosta mìsta Ing. Jan Blaek tak
v tomto roce pøi slavnostním zahájení pøivítal v enovì celkem 97 úèastníkù, mezi nimi i achisty a achistky ze Slovenska, Polska a panìlska. O rozmanitosti startovního pole svìdèí i vìkový rozdíl mezi nejstarím a nejmladím úèastníkem, kdy Miloslava
Heèka a Vojtìcha Valovièe dìlí celých 81 let. K atraktivitì turnaje pøispìla i úèast èerstvého velmistra

Zdaøilá beseda IRONMAN

Fotografie úèastníkù besedy IRONMAN, která
probìhla v pátek 21. dubna 2017 v pøednákovém
sále. Jetì jednou tímto dìkujeme panu Hrabcovi za
úasné a zajímavé povídání.
Rozhovor s pøednáejícím najdete v rubrice Kultura na webových stránkách mìsta enov.
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Zleva: úøadující mistr republiky a vítìz turnaje
GM Plát Vojtìch, 2. místo GM Talla Vladimír, 3. IM
Vesselovsky Serguei, 4. IM Klíma Luká, 5. KM
Podlesný Pavel, 6. FM Sobek Jaroslav
a zároveò úøadujícího mistra Èeské republiky Vojtìcha Pláta (K JOLY Lysá nad Labem), který zaujal
post nasazené jednièky. V silné konkurenci se dále
v enovì ucházeli o nejvyí pøíèky dalí velmistr
Vladimír Talla (K HM Ostrava), dále tøi mezinárodní mistøi a sedm FIDE mistrù.
V devítikolovém turnaji hraným zkráceným tempem, pøi kterém není nouze o dramatické momenty
i pøekvapivé výsledky, nenechal velmistr Plát nikoho
na pochybách o svých achových kvalitách. Turnajem
proel zcela hladce, kdy po úvodních výhrách povolil
soupeøùm jen dvì remízy v závìreèných tøech kolech.
Se ziskem 8 bodù a bez jediné poráky s pøehledem
zvítìzil. Druhého v poøadí, velmistra Tallu, nechal za
sebou o celý bod. Tøetí místo obsadil rovnì se ziskem
7 bodù mezinárodní mistr Serguei Vesselovsky (B
Frýdek-Místek), který se stal zároveò nejlepím seniorem. V juniorské kategorii pøedèila vechny chlapce
polská achistka Wiktoria Cieslak se 6 body.
Z hráèù K enov se veli do tøetí desítky výsledkové listiny Petr Èíek (5,5 bodu a 26. místo) a Ivan
Nepor (5 bodù a 30. místo). Ve ètvrté desítce figurovali rovnì s 5 body jetì Ondøej Pohludka (32. místo) a Jarmil Kotláø (35. místo). 4 body uhráli Marek
Kozelský a Nikolaj Petrov, 3,5 bodu Martin Schoffer
a 3 body Stanislav Hruka. Turnaje se zúèastnily rovnì mladé achové nadìje naeho oddílu, z nich dosáhl nejlepího výsledku tøíbodový Ivo Walach. Vìøíme, e si z úèasti v turnaji odnese mláde hlavnì
cenné zkuenosti, které jim napomohou k dalímu
achovému rùstu.
Turnaj probìhl hladce k veobecné spokojenosti
úèastníkù. Poøádající oddíl K enov dìkuje za podporu mìstu enov a personálu restaurace Na Lapaèce v èele s majitelem panem Radimem Zálejským za
zajitìní pøíjemných hracích prostor a obèerstvení bìhem turnaje.
Dalí akcí poøádanou achovým klubem bude seriál Letní Grand Prix v rapid achu, který se bude
konat po dobu letních prázdnin kadou støedu opìt
v restauraci Na Lapaèce. O dalích achových akcích
se mùete informovat na webových stránkách klubu
http://www.sk-senov.szm.com/ .
Za K enov Petr Èíek

Kultura

Divadelní pøedstavení Zatrpklý pyroman
Divadelní pøedstavení Zatrpklý pyroman v provedení hercù divadelního souboru DIOS PROPADLO
z Václavovic zcela naplnilo v pátek 24. 3. 2017 v 18
hod. restauraci Horakùvka.
Velkou úèastí byli pøekvapeni i samotní herci.
V této nové komedii DIOS Propadlo je ve skuteènosti zatrpklý pyroman jen epizodní postavou a hra
se neodehrávala ani mezi háøi, ani mezi hasièi.
Dìj byl toti zasazen do prostøedí svérázného muzea provinèního mìsteèka Slepolazy, které vymýlí
originální zpùsoby, jak pøitáhnout k prohlídce svých
exponátù více návtìvníkù.
Pro diváky to byl veèer plný zábavy a smíchu. Ji
nyní se tìíme na dalí pøedstavení tohoto divadelní-

ho souboru, které se uskuteèní u pøíleitosti výroèí 30
let od jeho zaloení.
Ing. Miroslava Nováková, pøedsedkynì kulturní komise

Knihovna & enovské muzeum

Vás srdeènì zve na køest nové knihy  pohádkového leporela
Ebi a Rox na palouèku autorky ofie Zejdové s ilustracemi Frantika Procházky
 dne 17. kvìtna 2017 v 17 hodin v prostorách Knihovny & enovského muzea

Kamikadze v akci

Komické duo Josef Alois Náhlovský a Josef Mladý
není tøeba pøedstavovat. Písnièky, dialogy, vyprávìní
 výbìr toho nejlepího, co spolu populární komici za

35 let spolupráce vytvoøili, se uskuteènil v pátek
21. 4. 2017 v 18 hod. v restauraci Horakùvka. Bavièská dvojice Náhlovský & Mladý hned v úvodu zaútoèila na bránice vech divákù a nezastavila je a do
konce pøedstavení.
Dobré zasmání má podle nejnovìjích výzkumù
stejný úèinek jako deset minut intenzivního veslování nebo patnáct minut jízdy na kole. koda, e jsme
nemohli zmìøit sportovní výkon divákù bìhem vystoupení hercù na jeviti.
Dìkuji tímto agentuøe RASCALS AGENCY za
zprostøedkování tohoto poøadu.
Ing. Miroslava Nováková,
pøedsedkynì kulturní komise
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MìÚ informuje / Inzerce

Máte zájem o pejska?

3  Køíenec
labradora

1  Køíenec
labradora

Tito uvedení psi byli odchyceni v enovì.
Mùete si je prohlédnout v
útulku u p. Ondraèky v Sedlitích
 tel.: 737 116 684 a pokud se rozhodnete pejska si osvojit, budete
osvobozeni od poplatkù, navíc
mìsto enov nabízí jednorázovou
finanèní odmìnu pro ty, kdo si pøevezmou pejska odchyceného na ka-

4  Køíenec
rotvajler

2  Køíenec

tastru enova do domácí péèe.
Není nám v psím útulku patnì,
máme zde i své kamarády, ale
doma je doma!!!

Pomozte pejskùm nalezeným
nebo odchyceným v enovì najít
nový domov.
Starosta mìsta

Dotace mìsta enov na èistírny odpadních vod

Váení obèané. Jeliko se mìsto snaí v maximální míøe zlepovat kvalitu povrchových
i podzemních vod na celém území mìsta, schválilo zastupitelstvo mìsta dotace na realizace soukromých èistíren odpadních vod (ÈOV) pro nemovitosti v lokalitách bez monosti napojení na
stávající nebo plánovanou veøejnou kanalizaci.
Dotace je stanovena v celkové výi 23 000 Kè.
Pokud chcete informativnì zjistit, zdali se
vae nemovitost nachází v tìchto lokalitách, obrate se na odbor investic, MH a dopravy.
Informativní schùzka pro obèany
Poradíme vám, co obnáí proces povolení

l Prodám stavební pozemek 1 000 m2 v enovì 
informace na tel.: 728 610 107.

Pøijmeme brigádníka na výpomoc k rodinnému
domu v enovì. Informace na tel. 602 586 704.

14  ENOVSKÝ OBÌNÍK 5/2017

ÈOV, jaké jsou poadavky dotèených orgánù atd.

TERMÍN: 24. 5. 2017 v 15.00  Omezený
poèet míst!
MÍSTO: ZASEDACÍ MÍSTNOST MÌSTSKÉHO ÚØADU ENOV.
Jestlie máte zájem o úèast na informaèní
schùzce, pøihlaste se, prosím, na níe uvedeném
kontaktu. V pøípadì zájmu velkého poètu zájemcù bude uspoøádána dalí schùzka.
Tomá Král, referent odboru investic, MH
a dopravy. e-mail: tkral@mesto-senov.cz, tel.: 596
805 949.

Inzerce

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

KAMENOSOCHAØSTVÍ
Cienciala se sídlem v enovì
nabízí:

 zhotovení nových pomníkù
 zhotovení a opravy písma
(zlacení, støíbøení, barvení)
 doplòky  lampy, vázy
 èitìní, brouení teraca
 vekeré kamenické práce
opravy, rekonstrukce dle domluvy

Pøíjem objednávek:
Høbitov enov  stará obøadní síò
kadý ètvrtek od 16.00 do 17.00 hod.
nebo kdykoliv po telefonické domluvì
na tel. 607 901 738

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 11.00  17.30 hod. (dle poèasí)
Zmrzlinové menu na celý týden + aktuální informace na
www.zmrzlinanakoleckach.wbs.cz
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ivot ve mìstì

ZU Viléma Wünsche v enovì informuje

Lenka Filipová, Bohumila Uèníková,
Petr Kupka

Barbora Oanová, 13 let  Fantasy
portrét

Pavel Kunc, 13 let  Mùj pokoj,
vektorová grafika

Ukázky z prací
naich ákù...
Mìsíèník Mìstského úøadu v enovì  periodický tisk samosprávného územního celku, vychází v první dekádì mìsíce, reg. è. MK ÈR E 12336.
Redakèní rada: starosta Ing. Jan Blaek, místostarosta Ing. Antonín evèík, tajemník Ing. Marie Kotrová, správní odbor Iva Sommerlíková.
Adresa: Mìstský úøad, Radnièní námìstí 300, enov, tel.: 596 805 930. E-mail: meu.senov@mesto-senov.cz,
http://www.mesto-senov.cz. IÈ 00297291. Grafická úprava, technická redakce a sazba: firma VMCG, e-mail: milos.vanecek@i-pages.cz.
Tisk: Tiskárna HAROK, enov. Inzerci pøijímá MìÚ enov, správní odbor  do 25. dne v mìsíci. Prodejní cena Obìníku 11, Kè.
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