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Váení spoluobèané,
jsme na prahu nového roku
2015, a to je pøíleitost, ohlédnout
se a zhodnotit právì konèící rok, a
zároveò si nastínit, co nás èeká v
naem mìstì.
Rok 2014 byl urèitì významným z pohledu budování investic a
úspìného èerpání dotací. Do technické infrastruktury, základní obèanské vybavenosti a do majetku
mìsta se podaøilo investovat
ohromné mnoství finanèních prostøedkù. Nejvìtí investièní akcí
byla bezesporu výstavba kanalizace v jiní èásti mìsta, na kterou
nyní navazuje rozíøení kanalizace
na severu. Po letech pøíprav bylo
na jihu vybudováno pøes 21 km
kanalizaèních stok, výtlakù a veøejných èástí kanalizaèních pøípojek. Byly tak vytvoøeny podmínky
pro napojení více jak 450 nemovitostí. Na tuto stavbu se podaøilo
získat dotaci ve výi 143,203 miliónù korun ze SFP, 7 miliónù korun z rozpoètu Moravskoslezského
kraje. V následujících letech budeme splácet pùjèku od SFP ve výi
4,701 miliónù korun a úvìry od
Èeské spoøitelny ve výi 36,842
miliónù korun.
By se nìkomu mùe zdát tato
investice zbyteèná, zkusme si uvìdomit, jakým zpùsobem drtivá vìtina z nás likvidovala odpadní
vody z domácností pøed tím, ne
byla kanalizace vybudována. Asi
by se nenael nikdo, kdo by mohl
doloit, e vodu, kterou doma zuitkoval, pøedal ve stejném mnoství zpìt k vyèitìní na centrální
èistírnu odpadních vod. Samozøejmì, e náklady na stoèné se promítnou do rozpoètu domácností,

kolství

budou vak mnohonásobnì nií,
ne kdybychom mìli kadý sám za
sebe dokládat, jak jsme naloili s
kadým kubíkem vody, který jsme
odebrali z vodovodu nebo studny.
Dalí významnou investicí byla
rekonstrukce objektu staré koly
nákladem 13,5 mil. Kè, kdy dotace
ze SFP èinila 1,5 miliónù, dotace
z regionálních operaèních programù 8,5 miliónù Kè, zbývající náklady byly hrazeny z rozpoètu
mìsta. V rekonstruovaném objektu naly své zázemí knihovna a
muzeum, spolky a zájmové organizace pùsobící v naem mìstì 
napø. junáci, pionýøi, matky s dìtmi a dalí.
Neménì významnou akcí byla i
opatøení ke sníení spotøeby energií v Domì s peèovatelskou slubou. Nákladem 3,681 miliónù korun, kdy dotace ze SFP èinila
2,080 miliónù korun, byly vymìnìny okna a dveøe, zateplena fasáda
i støecha. Tímto opatøením by
mìlo dojít ke sníení nákladù na
energie a zlepení tepelné pohody
v objektu.
Mìsto získalo dotaci na zlepení systému nakládání s odpady od
SFP ve výi 2,56 mil. Kè a obèanùm byla zdarma rozdána tisícovka kompostérù. Obèané tak mají
monost kompostovat zbytky z kuchyní a zeleò ze zahrad pøímo v
místì vzniku a vzniklý kompost
pouít pro svou potøebu.
Za pøispìní SFP ve výi 340
tisíc korun byla obnovena alej podél Volenské ulice. Bylo vysazeno
celkem 56 ks jírovcù, které nahradily pùvodní stromoøadí. Nìkomu
mùe pøipadat, e v rámci obnovy

ivot ve mìstì

Sport

mìly být vykáceny vechny stromy. My jsme vak byli povinni respektovat stanovisko ochráncù pøírody, kteøí v oblasti zjistili výskyt
chránìného brouka páchníka hnìdého, proto byly provedeny pouze
sesazovací øezy.
Za finanèní podpory ArcelorMittal Ostrava a.s. byla dokonèena
oprava fasády na základní umìlecké kole. Z vlastních prostøedkù
byla ve kole na Podlesí provedena
úprava bytu na kolní druinu,
byly vytvoøeny prostory pro novou
tøídu, opraveny støení laby a
svody. Mìsto vybudovalo osvìtlení
na ulicích U Mlýna a Provaznická.
Jsem pøesvìdèen, e z akcí, které v uplynulém období byly realizovány, byla kadá provedena ku
prospìchu vìtiny z nás, obèanù
tohoto mìsta.
Nejvýznamnìjí událostí spoleèenského ivota ve mìstì bylo pøipomenutí si 250. výroèí poloení
základního kamene naeho farního
kostela Prozøetelnosti Boí. Pøi
této pøíleitosti probìhlo dne 9. listopadu 2014 slavnostní poehnání
sochy Prozøetelnosti Boí, kterou
vytesal místní sochaø pan Oldøich
Harok. Datum bylo zvoleno symbolicky, nebo právì 8. listopadu
1764 byl poloen základní kámen
stavby kostela Perly Slezska, jak
je dnes kostel také nazýván.
V neposlední øadì byl rok 2014
rokem volebním  v øíjnu probìhly
komunální volby, kdy obèané mohli z pìti stran a sdruení vybrat
své kandidáty pro dalí ètyøleté
období. Práva volit v naem mìstì
vyuilo pouze 41,25 % volièù, co
je nejnií volební úèast v novodobých dìjinách.
(pokraèování
na str.
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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
29. 11.  Bral obleèení. Nìkolika návtìvnicím místní restaurace odcizil bundy mu z Havíøova. S uloupenou trofejí
byl zadren stráníky.
Své poèínání nedokázal
vysvìtlit, proto byl pøedán policii ÈR.
1. 12.  Èekal na pomoc. Klepáním na okno
ze svého domu na sebe
upozoròoval mu, který
se ji dva dny nemohl pohybovat. ukání natìstí
zaslechli sousedi a pøivolali pomoc. Po nezbytném
zásahu hasièù byl mu
pøevezen do nemocnice.
Ledová nadílka. Náhlá zmìna poèasí zpùsobila i v naem mìstì nemalé potíe mnoha øidièùm a chodcùm. Bìhem
dne bylo zaznamenáno
nìkolik drobných kolizí,
kde zasahovali místní hasièi spolu se stráníky a
policií ÈR.
6. 12.  Nehoda se
zranìním. Hned tøi auta
bourala v èásti Lapaèka.
Zranìným poskytli první
pomoc obèané, kteøí byli
svìdky události. O následnou odbornou pomoc
se postarali hasièi a záchranáøi. Doprava musela být na èas odklonìna.
Tìkou hlavu vem zpùsobil jeden z úèastníkù
nehody, který z místa
odeel. Natìstí se brzy
ozval z nedaleké restaurace.
8. 12.  Zima jim nevadí. Ustlat si na ulici v

tomto poèasí je ivotu nebezpeèné. Poøádná dávka
alkoholu vak rozumu
pøíli nepøidá. Stráníkùm pak nezbývá nic jiného, ne se i pøes protesty o tyto osoby postarat.
15. 12.  Kradli z
auta. O kabelku s doklady a vìtí finanèní hotovost pøila ena, která
své vìci ponechala bez
dohledu ve vozidle. Zlodìjùm staèí obvykle jen
malá chvilièka, okradeným pak nezbývá, ne se

zamyslet, proè k události
dolo.
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 nám. 300,

739 34 enov nebo na email:
mpolicie@mesto-senov.cz
R. Kulhánek, vel. MìP
Výbìrové øízení
Starosta mìsta enov
vyhlauje
výbìrové øízení
na obsazení
pracovního místa

stráník Mìstské
policie enov
blií informace na
www.mesto-senov.cz

Z èinnost samosprávy
 ve zkratce

2. schùze rady mìsta dne 1. 12.
2014 mimo jiné:
 vzala na vìdomí Koncepci bezpeènosti a prevence kriminality a
èinnosti Mìstské policie enov
 schválila plán práce rady mìsta enov na rok 2015
 schválila Plán inventur mìsta
enov k 31. 12. 2014 a jmenovala
ústøední inventarizaèní komise pøíspìvkových organizací, dílèí inventarizaèní komise mìsta a ústøední
inventarizaèní komisi mìsta
 schválila rozpoètová opatøení
è. 80  86/2014 a 88  92/2014
 schválila pøíkaz k obchodování
burzovního obchodu a obchodní
podmínky centralizované poptávky
burzovního obchodu pro komodity
elektrická energie a zemní plyn
 jmenovala do funkce vedoucího
odboru investic, MH a dopravy Ing.
Pavla Knop-Kostku, a to s úèinností
od 1. 12. 2014
 jmenovala povodòovou komisi
mìsta
3. schùze rady mìsta dne 16. 12.
2014 mimo jiné:
 schválila rozpoètové opatøení
è. 95, 97, 98 a 100/2014
 schválila Smìrnici è. 5/2014 o
odpisování dlouhodobého majetku
 schválila dodatky k Dohodám
o úpravì vzájemných práv a povinností vlastníkù kanalizací provoznì
souvisejících
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 schválila po úpravách Harmonogram na r. 2015 pro sbìr a svoz
objemných odpadù z domácností
vèetnì provozních podmínek sbìrného místa
 schválila vyhláení výsledkù
burzovního obchodu na sdruené
sluby dodávek elektrické energie a
zemního plynu v rámci Regionu
Slezská brána
3. zasedání zastupitelstva mìsta
dne 16. 12. 2014 mimo jiné:
 schválilo rozpoèet mìsta enov
na rok 2015:
Pøíjmy 2015 ve výi
109 732 400, Kè
Výdaje 2015 ve výi
126 859 400, Kè
Financování ve výi
17 127 000, Kè
a závazné ukazatele v rozpoètu
na rok 2015
 schválilo Závazný metodický
pokyn k provádìní zmìn rozpoètu v
roce 2015 a Rozpoètový výhled mìsta enov na r. 2016  2018
 schválilo rozpoètové opatøení è.
73, 87, 93, 94, 96 a 99/2014
 schválilo plán práce zastupitelstva mìsta enov na rok 2015, plán
práce finanèního výboru na I. pololetí 2015 a plán èinnosti kontrolního výboru na I. pololetí 2015
 stanovilo poèet stráníkù
mìstské policie na 7
tajem.
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Darování techniky jednotce sboru dobrovolných hasièù
Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje rozhodlo o darování techniky naemu mìstu, a to za
úèelem dovybavení jednotky Sboru dobrovolných hasièù v hodnotì
484.416,24 Kè.
Dne 9. 12. 2014
hejtman Moravskoslezského kraje pan Miroslav
Novák pøedal veliteli výjezdové jednotky hasièù
panu Martinu Tesaøovi a
jeho zástupci panu Luboi Kulhánkovi za úèasti
starosty mìsta hydraulické vyproovací zaøízení
firmy Holmatro, které se
skládá z hydraulických
nùek, rozpínáku, hydraulického
rozpìrného
válce a motorové jednot-

ky. Jedná se o nejnovìjí
vyproovací zaøízení tohoto typu, které nahradilo obdobné zaøízení z
roku 1989 od stejné firmy. Dále jsme obdreli
kompletní dýchací pøístroj fa. Drager vèetnì
láhví.
Jednotka dostala toto
vybavení z titulu, e je
pøedurèena k zásahùm u
dopravních nehod, a toto
vybavení pøevzala jako
jediná JPOIII z MSK.
Tento rok bylo zaøízení pouito ji u 2 dopravních nehod, jinak jednotka zasahuje roènì celkem
u pøiblinì 30 dopravních
nehod.
Mìsto enov dìkuje
tímto Moravskoslezské-

mu kraji za darování
techniky, která výraznì
zkvalitní a zrychlí práci
dobrovolných hasièù pøi

likvidaci následkù dopravních nehod.
Ing. Jan Blaek,
starosta

Váení spoluobèané ...
(pokraèování ze str. 1)

Co nás èeká v roce
2015? Budeme pøipravovat ádosti o dotace do
nového programovacího
období 2014  2020. Ji
nyní probíhá pøíprava
projektù, na které bude
moné v dalích letech
èerpat dotace. Mezi nejvìtí projekty patøí pøíprava zvýení kapacity
základní koly, zateplení
a modernizace mìstských
budov, budování chodníkù kolem frekventovaných silnic a budování
bezpeèných
pøechodù.
Dokonèit bychom chtìli
rozpracovanou kanalizaci
na severu. Chtìli bychom
pokroèit ve vydání nového územního plánu a následnì zpracovat strate-

gii rozvoje celého mìsta.
Kadý snad chápe, e
vzhledem k úvìrùm nebudeme mít k dispozici
kdovíjaké peníze, o to
zodpovìdnìji
bychom
mìli rozhodovat o prioritách mìsta. Jistì je pøáním nás vech, aby nae
mìsto bylo dobrým místem pro ivot a obèané se
zde cítili bezpeènì.
Mùeme mít geniální
mylenky, kterými nadchneme své okolí tím, co
vybudujeme, co zaøídíme.
Lehce se naslibuje cokoliv obèanovi, spolku èi
skupinì lidí. Mnohem
tìí je skuteènì pracovat na odstranìní problémù a hledání spoleèného
øeení vzniklé situace.
Jsou v ivotì hodnoty,

které nejsou mìøitelné
pouze penìzi, ale nìkteré
potìí jak nae oko, tak
srdce a dui. Zkusme zaèít kadý sám u sebe, dívat se více kolem sebe,
být aktivní a chovat se
více zodpovìdnìji. Pár
pøíkladù: Jdeme s pejskem na procházku 
ukliïme po svém pejskovi výkaly! Dávejme odpadky tam, kde patøí 
obal od právì poitých
bonbonù nebo nápojù nemusíme odhodit zrovna
do obecního pøíkopu u
cesty nebo sousedovi
pøed plot. Kadý z nás se
rád projde místy, kde je
èisto a poøádek.
Chtìl bych vás, obèany, poádat, abyste se aktivnì zapojili do dìní v

Sportovní klub Lapaèka informuje

Ve ètvrtek 15. 1. 2015 v 19.00 hodin se uskuteèní v restauraci Na Lapaèce
výroèní èlenská schùze Obèanského sdruení SK Lapaèka.
Zve výbor SKL

obci, nebáli se s jakýmkoliv problémem pøijít na
radnici, oslovit zastupitele nebo navtívit zasedání zastupitelstva. Tato
jednání jsou vechna veøejná a vae úèast na
nich je vítána.
Mìsto není jen místem, kde bydlíme. Ve
mìstì není jen nae cesta, kterou musíte projít,
ne se zavøeme do svých
domovù obehnaných neproniknutelným plotem.
Mìsto by mìlo být místem, kde mùeme plnohodnotnì ít, místem,
kde se nebudeme bát
pustit své dìti za kamarády na høitì, a místem,
kde se nebudeme bát pøijít na radnici s konstruktivními nápady na zlepení naeho spoleèného
ivota.
Váení spoluobèané,
pøeji nám vem v roce
2015 zdraví, tìstí a pohodu.
Ing. Jan Blaek, starosta
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Ve ètvrtek 4. 12. 2014 prostoupila nai kolu pøedvánoèní atmosféra. Tøídy se promìnily ve vánoèní dílny, kde si áci ruènì vyrábìli
výrobky, které nabízeli na odpoledním jarmarku.
Nae dìti jsou ikovné a zruèné, proto pod vedením svých uèitelù vytvoøily pøekrásné pøedmìty.
Vìtinou to byly rùzné vánoèní dekorace, svícny a ozdoby. Nechybìly
ani perníèky a celé perníkové chaloupky. Originální byly výrobky z
vodního skla, pøáníèka zapeèená
ve sladkém rohlíèku, korálky a
ruènì zdobené baòky.
Dopoledne se pøili do koly podívat øeditelé okolních kol a zástupci mìstského úøadu. Pøedvánoèní atmosféru proili pøi pøíjemném posezení a na vlastní oèi si
prohlédli tvorbu dìtí.
Odpoledne ji bylo vechno pøipraveno a jarmark mohl zaèít. Do
pøedvánoèní nálady nás uvedly
písnì zazpívané dìtským sborem
pod vedením p.uè. Brablecové a
pak následoval ivý ruch u stánkù.. Kadá tøída jej mìla krásnì
vyzdobený, bylo se na co dívat,
bylo co kupovat a dìti si samy vyzkouely, jaké je to prodávat na trzích. Nejmení dìti z první tøídy
dokonce sehrály divadlo o Rumcajsovi, Mance a Cipískovi. K tomu si
sami upekly houbového kubu, kterého mohli vichni ochutnat.
kolu také navtívili bývalí uèitelé a zamìstnanci, kteøí se rádi
vrátili do míst, kde strávili velkou
èást svého ivota a zavzpomínali
na dobu, kdy zde aktivnì pùsobili.
Tato akce se stala na naí kole
tradicí, na kterou se kadoroènì
tìíme.
M. Valová
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Vánoèní jarmark
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Sportovní Klub Lapaèka
obèanské sdruení

V mìsíci lednu 2015 oslaví významná ivotní jubilea
tito enovtí obèané
MILAN RAÈEK
MILAN KUNÈICKÝ
E M I L I E T O M Á  K O VÁ
F R A N T I  E K F O LT Ý N
JOSEF MOKRO
J A R O S L AV S C I E S Z K A
A L E N K A K R O N E N B E R G O VÁ
J A R M I L A T O M I S O VÁ
J A N A K A È M A Ø Í K O VÁ
A L E N A P Ø I B Y L O VÁ
ZDENÌK GLINZ
JIØÍ MELOUN
JIØINA RYCHLÁ
L A D I S L AV P Ì T VA L S K Ý
M I L E N A S E D L A Ø Í K O VÁ
JOSEF KUCHAØ
O ¼ G A H A R O K O VÁ
ANNA ZDVOØILÁ
MILAN FABÍK
M A G D A L E N A  U C H O VÁ
J A N A B E R N A T Í K O VÁ
J A N A M I Z E R O VÁ
A L E N A S T R A K O  O VÁ
FRANTIEK EBESTA
BEDØICH KUCHAØ
M A R I E L H O T O VÁ
R O S T I S L AV M I C H Á L E K
J A R O S L AV P Ø E È E K

srdeènì zve své èleny i pøíznivce na

Taneèní
veèer
v sobotu 7. 2. 2015
v 19.00 hod.
v restauraci Na Lapaèce.

Bohatá tombola.
Vstupné 120 Kè
Rezervace míst na:
tel. 776 264 424
sklapacka@seznam.cz
www.sklapacka.cz

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

Evidence obyvatel
NEJMLADÍ OBÈÁNCI MÌSTA
Václav Havránek, Sofie Mirgová, Aneta Kmeová,
Jakub a Elika Zelinovi
K narození dìátka rodièùm srdeènì blahopøejeme.
V roce 2014 se narodilo 53 dìtí, z toho 30 dìvèátek
a 23 chlapcù.

ROZLOUÈILI JSME SE
Jaromír Jaterka, Natálie Mecová
Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou upøímnou soustrast.
V roce 2014 jsme se rozlouèili se 64 spoluobèany.
Zemøelo 31 en a 33 muù.
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
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H a r m o n o g r a m na rok 2015
SBÌR, SVOZ A ODSTRAÒOVÁNÍ OBJEMNÝCH ODPADÙ Z DOMÁCNOSTÍ
VÈETNÌ PROVOZNÍCH PODMÍNEK SBÌRNÉHO MÍSTA NA SEDLÁCÍCH
mìsíc

VOK samost.
dat. (obèané/)

Leden

nepøistavují

Únor

12. 2.13. 2.

krbeòská (u obch.)
Václavovická (b.j.), krbeòská b.j.
Stará Petøvaldská, Nová
Lapaèka 2x (u obch.)

od 16. 2. pouze
objemné, elektro, neb.
Po, Stø, Pá: 12.0016.00 hod.
So: 8. 2., 22. 2.
9.00  12.00 hod.

Bøezen

12.13. 3.

Datyòská, Topolová,
U Rybníkù, V Drustvu
Vráclavská, K Hájence
Okruní x Na imce

pouze objemné, elektro, neb.
Po, Stø, Pá:
13.0016.45 hod.
So: 9.0012.00 hod.

Duben

9.10. 4.

Bøezùvka x Ke Stovkám
Václavovická (u nádr.), K Haltýøùm,
Pod odkem, enovská

objemné, elektro, neb.
Bio
Po, Stø, Pá:
14.0017.45 hod
So: 9.0012.00 hod.

Kvìten

14.15. 5.

K Hájence x Dlouhá
Ke starému mlýnu, U Garáí
ajarská x Nad Potokem
U Alejského Dvora

dtto

Èerven

11.12. 6.

krbeòská (u obch.),Topolová,
V Drustvu, Na utrovinì,
Lapaèka 2x (u obch.), U Rybníkù

dtto

Èervenec

nepøistavují

Srpen

5.6. 8.

Záøí

*høbitov

se

17. 1. (So) 9.0012.00 hod
pouze EEZ/TV, PC, neb.

se

10.11. 9.

sbìrné místo
Na Sedlácích

dtto
Tìínská (u ko.),
Pod Èechem, Nová,
krbeòská x Okruní,
Vráclavská x Na Farském

dtto

K Hájence x Dlouhá,
U kolky, Václavovická (u b.j.),
Na imce, krbeòská b.j.

dtto

Øíjen

8.9. 10.

Pod odkem, Pod Køiovatkou,
Okruní, V Drustvu x Nová

dtto

Listopad

11.12. 11.

Václavovická (u ÈD), køi. Vráclavská x
Na Farském, K Haltýøùm, Stará Petøvaldská
Lapaèka (u obch.)

30. 11.

poslední den sbìru bio (tráva, listí) v r. 2015

1. 11.  30. 11.
Po, Stø, Pá:
12.0016.00 hod.
So: 9.0012.00 hod.

10.11. 12.

krbeòská (u obch.), køi. V Drustvu x 1. 12.  19. 12.
Bøezová, ajarská x Nad Potokem,
U Garáí, Bøezùvka x Ke stovkám

19. 12.

poslední provozní den sbìrného místa v r. 2015

Prosinec

*

stanovitì

pouze objemné, elektro, neb.
Po, Stø, Pá:
12.0016.00 hod.
So: 9.0012.00 hod.

termíny pøistavení dle aktuální potøeby provozu høbitova, VOK se pøistavuje do areálu høbitova.

Pro vechny typy nádob a druhy sbìrù a svozù platí zákaz ukládání:
 odpadù vzniklých ze stavební èinnosti a pneumatik
Sbìrné místo Na Sedlácích:
 Odpady ze zelenì (tráva, listí)
 Nebezpeèné sloky komunálních odpadù
 Elektrická a elektrotechnická zaøízení
 Elektroodpad
 Drobné vyø. elektro, baterie, monoèlánky
 Textil, odìvy, obuv
 Plast, papír, sklo.
Informace, reklamace apod.: MìÚ enov, úsek P, tel.: 596 805 955; e-mail: meu.senov@seznam.cz; prov. MìPOS, tel. 596 887 136, 737 168 759,
e-mail: mepos@volny.cz
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MìÚ informuje

Aktuální informace ze sociální oblasti  s úèinností od ledna 2015

Zvýení dùchodù
Od ledna 2015 bude pevná èást penzí zvýena o 60
Kè, tedy ze souèasných 2340 Kè na 2400 Kè.
Procentní výmìra vzroste o 1,6 %, u prùmìrného
starobního dùchodu to pøedstavuje èástku 200 Kè.
Zvýení minimální mzdy
Zvýení minimální mzdy z 8500 Kè na 9200 Kè.
Minimální hodinová mzda bude 55 Kè.

Dávky pomoci v hmotné nouzi
Dochází k øadì zmìn pøi posuzování podmínek pro
nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi  pøíspìvek
na ivobytí a doplatek na bydlení.
Novì se pro obì dávky bude zapoèítávat do pøíjmu
adatele pouze 80 % z vyplácené dávky dùchodového
pojitìní (napø. starobního dùchodu). Osobám s niími dùchody tak mohou novì vznikat nároky na dávky
pomoci v hmotné nouzi. Vzhledem k tomu, e tento
systém kadou situaci posuzuje individuálnì a podání
ádosti je administrativnì nároèné, mohou sociální
pracovníci magistrátu zpracovat základní pøehled finanèní situace osoby. Na základì jeho vyhodnocení mohou doporuèit podání èi nepodání ádostí o pøísluné dávky. O jejich koneèném pøiznání
vak vdy rozhoduje Úøad práce ÈR.

První prosinec nám
svým poèasím pøipomnìl,
e o slovo se hlásí paní
zima. Dé, který zkrápìl
prochlazený povrch, vytvoøil v odpoledních hodinách z naich chodníkù a
cest jedno souvislé klu-

Osoby, které ji opakovanou dávku pomoci v hmotné nouzi pobírají, nebudou muset o pøepoèet dávky
ádat. Úøad práce ÈR by mìl sám zahájit nejpozdìji
do 31. 3. 2015 øízení o pøehodnocení nároku na dávku.
Samozøejmì i v tìchto vìcech mohou poskytnout
sociální pracovníci magistrátu individuální poradenství.
Zmìny se dále týkají stanovování okruhu spoleènì
posuzovaných osob pøedevím u doplatku na bydlení
èi standardizace jiného ne obytného prostoru a
zpøísnìní podmínek pro poskytování doplatku na
bydlení v rámci ubytovacích zaøízení.
Získání podrobnìjích informací
Sociální poradenství a komplexní sociální práci v
enovì zajiuje Magistrát mìsta Ostravy, odbor sociálních vìcí, kolství, sportu a volnoèasových aktivit.
Na sociální pracovnici Bc. anetu Kroèovou, DiS., a
Petru tenclovou, DiS., se obèané mohou obracet v
dobì konzultaèních hodin kadé první pondìlí v mìsíci na MìÚ v enovì, pøípadnì si sjednat schùzku na
tel: 599 444 730, 599 444 731 nebo e-mailem: zkrocova@ostrava.cz, pstenclova@ostrava.cz, pøípadnì prostøednictvím pracovníkù obecního úøadu.

Ledová nadílka

zitì. Ten, kdo se dostal
na autobusovou zastávku, marnì èekal nìkolik
hodin, a nìco pojede.
Nìkteøí jsme si mysleli,
e kdy po pùlhodinì
krábání ledu nasedneme
do auta, budeme za chvíli

doma. Omyl. Hlavní tahy,
na
kterých
zajiuje
sjízdnost Správa silnic
MSK, byly zablokovány
kamiony nebo autobusy.
Pracovníci naeho mìstského podniku slueb dìlali se svou technikou i

Zápis do 1. tøídy

Zápis dìti do 1. roèníku probìhne dne 29. ledna 2015 od 8.00 do 17.00 hodin na
Z enov, Radnièní námìstí 1040.
K zápisu se dostaví rodièe s dìtmi, které se narodily v období od 1. 9. 2008 do
31. 8. 2009. K zápisu je nutný rodný list dítìte a obèanský prùkaz.
Pro odklad povinné kolní docházky je zapotøebí vyjádøení pedagogickopsychologické poradny a vyjádøení odborného lékaøe (dìtského lékaøe).
Rodièe mohou pøi zápisu oznaèit budovu koly, kterou by chtìli upøednostnit.
Øeditelství koly si vak vyhrazuje právo na rozhodnutí o zaøazení dítìte na jednotlivé
budovy (Radnièní nám. 1040 nebo Tìínská 286). Na budoucí prvòáèky se ji tìí paní
uèitelky i áci koly.
Upozornìní:
Z dùvodu omezené kapacity budov koly se ve kolním roce 2015/2016 otevøou tøi
první tøídy, proto budou dìti do 1. roèníku pøijímány podle tìchto kritérií:
1. Dítì má trvalý pobyt v enovì (zákon 561/2005 Sb.).
Doplòující kritérium (v pøípadì volných míst).
2. Zákonný zástupce nebo prarodiè je zamìstnancem koly.
3. Starí sourozenec je ji ákem koly.

ruènì, co bylo v jejich silách a do 23 hodiny a
ráno ji ve dvì byli opìt v
terénu. Nai dobrovolní
hasièi vyproovali uvízlé
kamiony i osobní auta,
mìstská policie odkloòovala dopravu. V enovì
bylo nìkolik dopravních
nehod. Drobné rámy
utrpìly nae posypové i
hasièské auta, ale vzhledem k tomu, v jakých
podmínkách lidé pracovali, jsou kody minimální.
Pomáhali jste i vy, obèané, pøi vytlaèování aut.
Bìhem jediného dne bylo
k posypu spotøebováno
18 tun soli, která byla
nakoupena pro celou letoní zimu.
Dìkuji pracovníkùm
MìPOSu,
dobrovolným
hasièùm i mìstské policii
za obìtavost a mimoøádné úsilí pøi zvládání následku ledovky.
Ing. Jan Blaek,
starosta
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Roveøi spoleènì
oslavili Vánoce
Nastal èas vánoèní, a
tak se i eReSTeèka rozhodla oslavit Vánoce spolu. Seli jsme se v klubovnì a zaèali prací. Zahráli jsme si hru se krábáním brambor. Poté se
dvì kuchaøky odebraly
do kuchyòky a zaèaly vaøit tìdroveèerní veèeøi.
Ostatní pokraèovali v
tradièních záleitostech.
Vyrobili si lodièky z papíru a poutìli svíèky na
vodì. Zjistili jsme tak, e
dalí
rok
zùstaneme
vichni spolu. K Vánocùm také neodmyslitelnì
patøí pohádky, a tak jsme
se i my koukali na jednu
kratí pohádku. A poté
u nastala veèeøe, kterou
tvoøily brambory a rybí
prsty a pøedávání dárkù.
Po dobrém jídle jsme se

Skauti a skautky enov informují

postupnì rozeli domù.
Co pøinesl rok 2014
enovské
skautské
støedisko má za sebou
dalí rok fungování. Rok
2014 byl bohatý na události. V lednu se vechny
oddíly zapojily do dobroèinné Tøíkrálové sbírky.
V únoru jsme se rozlouèili s naimi starými klubovnami ve Staré kole a
do záøí jsme mìli schùzky v náhradních prostorách. První bøeznový den
se v enovì uskuteènil
pátý skautský ples. V
dubnu jsme tradiènì
oslavili svátek svatého
Jiøí putováním na Ivanèenu a slavnostní skautskou mí v enovském
kostele. Uspoøádali jsme
také støediskové kolo Závodu vlèat a svìtluek.
Zástupci ze støediska se
posléze dostali i do kraj-

ského kola. Dlouhé pøípravy táborù vyvrcholily
v èervenci, kdy probìhly
hned tøi stanové tábory
na táboøitích v Èeladné
a v Lubomìøi.
Na enovském jarmarku jsme dìtem nabídli monost vyøádit se
na Lanánii. V záøí jsme v
oddílech pøivítali nováèky a zároveò se 1. oddíl
skautù rozdìlil na dva
oddíly, vznikl tak nový
11. oddíl skautù Enter.
Na podzim jsme se pøestìhovali do nových kluboven v opravené Staré
kole. Opìt jsme tak
mohli obnovit èinnost
Klubu deskových her. V
prosinci jsme pak v oddílových kruzích oslavili
Vánoce pár dnù pøed
tìdrým dnem. To ovem

samozøejmì zdaleka není
ve, nebo kadý mìsíc
jsme se v rámci oddílù
vydali na nejrùznìjí výpravy do hor, mìst i vesnic, za poznáním, sportem i kulturou. Kdy k
tomu pøièteme èas vedoucích strávených na pravidelných mìsíèních radách, kde plánují svou
oddílovou a støediskovou
èinnost, je z toho u poøádná dávka volného
èasu skautingu. A to ve
dobrovolnì bez nároku
na odmìnu. Váíme si
práce vech lidí ve støedisku i podpory lidí zvenèí. A s oèekáváním vyhlííme, co nám pøinese rok
2015!
Za skautské støedisko
enov  Marie Tomisová
(Májinka)

Místní skupina ÈÈK v enovì

Pozvánka na spoleèenský veèer ÈÈK

Místní skupina ÈÈK v enovì poøádá spoleèenský
veèer pro své èleny, dárce krve a pøíznivce ÈÈK, který se bude konat dne 14. února 2015 v 19.00 hodin v
restauraci Na Èepaníku ve Václavovicích.
Místenky si mùete objednat u svých dùvìrníkù,
nebo u èlenù výboru paní Uxové a Pituchové na telefonních èíslech 739 665 669, 603 247 868.
K dobré náladì a tanci bude hrát hudební skupina
pana MURASE. Dále je pro vás zajitìna teplá veèeøe
a bohatá tombola. Za dárky do tomboly naim pøíznivcùm dìkujeme pøedem.
K pøíjemnì strávenému veèeru se svými pøáteli
vás srdeènì zve výbor MS ÈÈK v enovì.

Celoroèní sbìr obleèení
Místní skupina ÈÈK v enovì oznamuje, e poøádá celoroèní sbìr hlavnì pánského obleèení pro azylový dùm ve Frýdku-Místku. Sbírat se budou bundy,
rifle, mikiny, trièka, ponoky, ály, èepice, rukavice,
svetry a prádlo. V mením mnoství budeme sbírat i
obleèení pro eny a dìti.
Pokud budete vyøazovat nepotøebné, ale jetì pouitelné obleèení, obrate se, prosím, na paní Evu Uxovou na tel. èísle 739 665 669, která bude obleèení
odebírat a postupnì pøedávat azylovému domu. Prosíme, aby obleèení bylo èisté a zabalené.
Za odevzdané vìci, které poslouí potøebným v
nouzi, vám dìkuje MS ÈÈK v enovì.
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Pøiblíil se vánoèní
èas a i Mikuláovi se v
kalendáøi pøiblioval jeho
velký den. V tom èase
nae dítka dostala povolávací rozkaz, aby nastoupila svùj adekvátní
trest v horkých hlubinách pekla. Je tomu tak
kadý rok. Mikulá s èertem úètují od domu k
domu a vybírají ty podaøenìjí kousky do své
sbírky.
Nic jsme si nenalhávali, a pozvali jsme rovnou vechny mladé pionýry. Kadý mìl nìjaký
ten vroubek a èerti se na
nì chystali ve velkém.
A pak pøiel ten pøíerný chlap Mikulá a
sdìlil nám, èertùm, pøisluhovaèùm
pekelným,
e jim musíme dát jetì
jednu anci. Jsme snad
dìtský koutek? Tak to
teda ne!
Kdy dalí anci, tak

Pionýrská noc v pekle

jedinì podle èertovských
pravidel. A bìda tomu,
kdo je nezvládne.
Strhl se tedy boj o
osvobození høíných duí.
Dìti okrabovaly pekelnou bramboru, které se
nemohly dotknout. Probíraly èertùm koichy od
blech. Pøepisovaly seit
nepoøádných
èertíkù.

Hledaly druhé ponoky
do páru atd. ...
el, vechny dìti to
zvládly. Nìkteré sice s
odøenýma uchama, ale
zvládly. Mikulá jim potom jetì rozdal zásoby
èertího guláe a uspoøádal pekelnou diskotéku.
Kdy i vánivá srdce
ochabla únavou z tance,

odebrali jsme se vichni
do spacákù. Dalí den
jsme øádnì poklidili, abychom s èistou duí nehøeili a rozeli se domù.
Bylo to fajn, ahoj pøítì.
Fotky z pekla najdete
na naich webových
stránkách:
www.pssenov.pionyr.cz
Jurá a Lucifer

PALAS DANCE  mezinárodní taneèní kola pro dìti, mláde, dospìlé

Na východì Ukrajiny ji pøes rok trvají velmi nepøíjemné váleèné nepokoje. Pøestoe jsou tyto váleèné
problémy vzdálené pøes 800 km od mìsta Lvova, které se nachází nedaleko polských hranic, postihly celou Ukrajinu a vechny obyèejné lidi. Ji pøes osm let
spolupracujeme s centrem dìtí a mládee Halièina ve
Lvovì. Díky nepokojùm na Ukrajinì klesla ekonomika a hlavnì jejich mìna o 50 %. Prùmìrný plat na
Ukrajinì byl kolem sedmi tisíc naich korun a dnes je
o polovinu mení. Tyto problémy zapøíèinily, e si ne-

mohou tito lidé dovolit výjezd za hranice. Díky dlouhodobé a velmi kvalitní spolupráci s tamními taneèními soubory jsem zorganizoval projekt TANEC PRO
UKRAJINU.
Od poèátku byly problémy jak s vyøízením víz, tak
samozøejmì se zajitìním financí. Pro pozvané hosty
jsme museli samozøejmì zajistit a zaplatit ubytování,
stravování a program v celkovém rozsahu 120 000
Kè. Celou akci jsme zajistili díky neocenitelné pomoci
obchodních a grantových partnerù, a to pøedevím
kolského odboru Moravskoslezského kraje, firmy Alcom pana Drahoslava Volejníèka, enovské baty
pana Karla Dvoøáka a restaurace Lapaèka pana Radima Zálejského. Zorganizovali jsme celkem 7 koncertù, díky kterým jsme mohli doplatit zbývající finance naim hostùm. Ohlasy na koncertech byly
ohromné, a to ve vech vìkových kategoriích. Lidé
odcházeli z koncertù nadeni, nabití energií a nádhernì spokojeni.
Vystupovali jsme ve Vratimovì, Václavovicích, enovì, Havíøovì a polském Strumieni. Jeden z nejtìích koncertù byl pro postiené dìti na Z v Havíøovì. Jeliko jsme mìli nejmladí taneèníky od 7 let,
mnozí byli v oku, vèetnì vedoucích souborù a nechtìli na parket ani vyjít. Po prvním vystoupení vak
(pokraèování na str. 10)
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PALAS DANCE  mezinárodní taneèní kola pro dìti, mláde, dospìlé
(pokraèování ze str. 9)

nepøirozená bariéra zmizela a ve dopadlo dobøe s
výjimeènými záitky pro obì strany.
Nai taneèníci dostali opravdu zabrat, protoe ve
dnech koncertù byli na nohou od pìti hodin rána do
jedenácti hodin v noci. Kdy vezmeme v úvahu jejich
vìk, byl to obìtavý výkon. Ve jsme zvládli fantasticky i díky podpoøe nìkterých naich rodièù. Paní Lesja
Solohub, øeditelka souboru Vykrutasiki, øekla: Mám
výborné kontakty v mnoha souborech po celé Evropì
a hlavnì v Polsku, ale takové pøijetí jako tady u vás,
jsem nikde nezaila. Se stejnými pocity odjídìli i
vichni její svìøenci, kteøí se s naimi taneèníky rychle seznámili. Doufám, e se nám tyto koncerty pro
podporu naich ukrajinských pøátel podaøí brzo zorganizovat opìt, snad i s podporou naeho mìsta.
Líbí se vám reprezentaèní a soutìní tanec? Chcete s námi jezdit na mezinárodní taneèní koncerty?
Staòte se èleny naí mezinárodní taneèní koly Palas
dance. Taneèní a reprezentaèní kluby jsou otevøeny

pro dìti od 4 do 7 let a dále pro dìti od 8 let do 11 a
od 12 let do 15 a hlavní vìkovou kategorii od 16 let. S
námi proijete opravdu nevední záitky a získáte
také nové kamarády i ze zahranièí. Zápis do reprezentaèních týmù a kurzù je kadé úterý a ètvrtek od
16 hodin. Staòte se i vy cennou a hodnotnou reprezentací naeho mìsta.
Klub latinskoamerických tancù pro mláde a dospìlé je otevøen kadé úterý od 18.00 a kurzy moderního tance sólo pro dospìlé vdy ve ètvrtek od 18.00.
Od ledna bude otevøen kurz základních taneèních pro
mláde v KD Ostrava. Nyní ve speciální a originální
nabídce máme VIP taneèní pro mláde, vysokokoláky a dospìlé. Neèekejte a rezervujte si své místo.
Dìti i s rodièi zveme na velký lapaèkový karneval v nedìli 18. 1. od 16 hodin. Místenka na osobu
èiní 40 Kè. Místo na nejlepí karneval s bomba programem si rezervujte v restauraci.
Josef Macura, pøedseda Palas dance.
Tel.: 604 503 817; www.tspalas.com

Schválený rozpoèet na rok 2015
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 zveøejnilo
mìsto enov 15 dnù pøede dnem
jeho projednání v zastupitelstvu
mìsta od 28. 11. 2014 do 16. 12.
2014 návrh rozpoètu na rok 2015.
l na úøední desce MìÚ enov
u obecního domu
l na webové adrese mìsta 
www.mesto-senov.cz
l ve
vývìsních
skøíòkách
mìstských èástí
l k dispozici na finanèním odboru MìÚ enov.
Pøipomínky k návrhu rozpoètu
na rok 2015 ze strany obèanù nebyly uplatnìny.
Zastupitelstvo mìsta na svém
zasedání dne 16. 12. 2014 schválilo
rozpoèet na rok 2015:
Pøíjmy
109 732 400, Kè
Výdaje
126 859 400, Kè
Financování
17 127 000, Kè
Schválený rozpoèet je schodkový, rozdíl ve výi 17 127 000 Kè je
rozpoètován ve financování zùstatkem minulého období ve výi
19 958 000 Kè a kryje splátky pøijatého úvìru ve výi 2 831 000
Kè.
Mìstský úøad v enovì
finanèní odbor
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NR 2015  Struktura pøíjmù

NR 2015  Struktura výdajù

Inzerce
v Prodám pozemek na výstavbu RD o velikosti
1300 m2 v enovì soukromé osobì ne RK. Sítì
u pozemku. Tel.: 776 554 998.

Výrobní firma

Capital
Refractories,
s. r. o.
se sídlem v enovì

pøijme SKLADNÍKA
na HPP, 2 smìnný provoz, popá, mzda dohodou.
Poadujeme VZV prùkaz, znalost skladového
programu, praxe 2 roky.
Náplò práce  výdej/pøíjem materiálu,
expedice zboí, organizace skladu, vedení evidence
ve skladovém programu.
ivotopis zalete na prace-senov@seznam.cz

Výrobní firma

Capital
Refractories,
s. r. o.
se sídlem v enovì

pøijme do provozu
dìlníky
na HPP, 2 smìnný provoz,
popá, 85 Kè/hod. + prémie.
Práce vhodná i pro absolventy SOU.

Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ

Váení spoluobèané, pøejeme Vám
v novém roce pevné zdraví, hodnì tìstí,
osobní spokojenosti a rodinné pohody.
ZO KSÈM
Jste srdeènì zváni na

Lidovecký ples
Sobota 24. ledna 2015
sál Na Lapaèce ve 20.00 hodin
Prvotøídní hudba  hudební skupina UFO,
èíslované stoly, obèerstvení, kulturní pøekvapení 
svìtoznámá taneèní skupina Smr.
Pøedprodej vstupenek: U dùvìrníkù MO KDU-ÈSL,
na tel. èísle 596 887 345 a v restauraci Na Lapaèce.

Èeský zahrádkáøský svaz, ZO enov poøádá

Zahrádkáøský ples
14. února 2015 od 19 hod.
v restauraci Na Lapaèce

Hudba BOLERO
Program: Bolatiètí bobøi, Taneèní klub Palas
Obèerstvení zajitìno, bohatá tombola, dárek pro úèastníky.
Vstupné 150 Kè.
Objednávky vstupenek a pøípadné informace na tel. 739 930 376

Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ

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

ZU Viléma Wunsche v enovì informuje

V minulém roce se
áci Multimediální tvorby pøihlásili do fotosoutìe pod názvem Èlovìk a
architektura 2014. Zdenìk Tomis se umístil na
5. místì se svou fotografií
Ulice ve Frýdku v kategorii soutìících do 18
let. Konkurence byla velká, celkem bylo do soutìe pøihláeno 310 fotografií.
Slavnostní
vernisá
výstavy
fotografií
se
uskuteènila v DK Akord
v Ostravì-Zábøehu, na
které byli vyhodnoceni
nejlepí fotografové z pátého roèníku fotografické
soutìe. Vernisáe se zúèastnila celá øada významných hostù, napøí-

klad hejtman Moravskoslezského kraje Miroslav
Novák, starosta OstravyJihu Bc. Martin Bednáø,
poslanec Ing. Adam Rykala, místostarostka Ostravy-Jih Vìra Válková a
dalí. Mimoøádnými hos-

ty vernisáe byli herci
Miroslav Etzler a Martin
Kraus.
Dìkujeme svému zøizovateli, obchodním partnerùm a firmì MìPOS za

vynikající spolupráci v
roce 2014.
Paní Sylvii Navarové
a firmì Harok chceme
touto cestou podìkovat
za sponzorské dary.

Sbor dobrovolných hasièù mìsta enova
Vás srdeènì zve na tradièní

HASIÈSKÝ PLES
který se koná 31. ledna 2015 od 19.00 hod.
v sále restaurace Horakùvka.

Rezervace lístkù: Jana Urbancová, tel.: 702 915 087
Mìsíèník Mìstského úøadu v enovì, vychází v první dekádì mìsíce, reg. è. MK ÈR E 12336. Redakèní rada:
starosta Ing. Jan Blaek, místostarosta Ing. Antonín evèík, tajemník Ing. Marie Kotrová, správní odbor Anna Stachovská.
Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, enov, tel.: 596 805 931. E-mail: MeU.Senov@seznam.cz, meusenov@mesto-senov.cz,
http://www.mesto-senov.cz. IÈO 00297291. Grafická úprava, technická redakce a sazba: firma VMCG, Vanìèek Milo  Computer Graphics.
Tisk: Tiskárna HAROK, enov. Inzerci pøijímá MìÚ enov, správní odbor  do 25. dne v mìsíci. Prodejní cena Obìníku 11, Kè.
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