Uvnitø najdete u

MìÚ informuje

Kultura

kolství

ivot ve mìstì

Sport

Váení spoluobèané,

právì konèící rok nám pøinesl mnoho zajímavého. Zkusme si spoleènì pøipomenout jeho události, bilancovat jeho úspìchy i nenaplnìná pøání z pohledu mìsta.

Zastupitelé mìsta schválili strategii rozvoje
mìsta s platností do roku 2023, která vychází
z pøedstav naich obèanù. Vizí mìsta je neustále
zvyovat ivotní úroveò obèanù, vytváøet zázemí
pro pøíjemné a bezpeèné bydlení ve mìstì zelenì
s kvalitním ivotním prostøedím. Mezi priority
byly zaøazeny napø. modernizace a rozíøení kapacit kolních a pøedkolních zaøízení, budování
infrastruktury a podpora aktivního vyuití volného èasu.
Mìstu se podaøilo získat dotaci na zvýení
kapacity základní koly. Vìtí objem prací souvisejících s rekonstrukcí prodluuje termín dokonèení stavby. Výuka je zajiována v náhradních
prostorách. Ve kole na Podlesí byla stavebnì
upravena dalí tøída.
V M Lipová byla provedena úprava bývalého
bytu na infrasaunu, kterou vyuívají i dìti z M
Lapaèka a dìti ze základní koly, dále zde probìhla 1. a 2. etapa rekonstrukce støech a zateplení fasád.
V budovì ZU probìhla rekonstrukce otopné
soustavy a sociálního zaøízení, v areálu Staré
koly byly osazeny nové herní prvky.
Na kanalizaci se napojilo dalích témìø sto
nemovitostí. Mìsto podpoøilo finanènì výmìny
kotlù na pevná paliva, zorganizovalo semináøe
ke kotlíkovým dotacím a zelená úsporám. Domácnostem byly pøedány dalí kompostéry.
Mìsto z rozpoètu systematicky podporuje
spolky, sportovní, volnoèasové, zájmové a výchovnì vzdìlávací aktivity dìtí a mládee, podporuje konání kulturních a spoleèenských akcí
za úèelem zkvalitnìní ivota obèanù. Finanènì
bylo podpoøeno i poøádání pøímìstských táborù.

Veøejnost mìla monost zapojit se do rozhodování o vyuití zámeckého parku, mnozí vyuili
monost absolvovat kolení øidièù seniorù, probíhají setkávání jubilantù sedmdesátníkù, individuálnì aktivisté navtìvují obèany, kteøí dosáhli významného ivotního jubilea nebo výroèí
zlaté, diamantové, èi kamenné svatby.
Od èervence slouí mìstská policie nonstop.
Díky navýení poètu stráníkù bylo mono øeit
hlídání pøechodù v blízkosti kol. Preventivní
akce znesnadòují a omezují páchání trestné èinnosti, zvyují bezpeènost ve mìstì.
V prùbìhu roku jsme si zvykali na zmìny
v organizaci mìstské hromadné dopravy a pøestupy na Hraneèníku. Po desítkách let provozu
byla zruena v enovì poboèka Èeské spoøitelny.
Ani po esti letech práce se zatím nepodaøilo
projednat a schválit nový územní plán mìsta.
V roce 2016 mìla být zahájena stavba chodníku podél ulice Václavovické. Povolení nutná pro
realizaci výstavby získalo mìsto v závìru roku a
vlastní stavba se tak posouvá na rok 2017. Potøebná povolení zatím mìsto nezískalo ani na
modernizaci sbìrného místa, obnovu alejí a rozíøení vyuití parku.
Jak u to v ivotì bývá, ne vechny zámìry se
podaøí realizovat hned a bez problémù. Aktuálním problémem mìsta je zdárné dokonèení pøístavby a nástavby koly tak, aby dìti mohly co
nejdøíve vyuívat bezpeènì vechny prostory
koly a uèitelé vechnu techniku, která je nezbytná pro zajitìní nároèné výuky.
Váení spoluobèané, dovolte, abych Vám vem
jménem zastupitelù a zamìstnancù mìsta popøál do nového roku ve dobré  zdraví, tìstí,
pohodu  a to jak v osobním ivotì, tak pøi
plnìní pracovních úkolù.
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Ing. Jan Blaek, starosta

Mìstský úøad informuje

Pøíspìvek na péèi

Aktuální informace ze sociální oblasti

V srpnu 2016 vstoupila v úèinnost novela zákona è. 108/2006 Sb., o sociálních slubách, ve znìní pozdìjích pøedpisù. Jednou ze zmìn bylo zvýení pøíspìvku na péèi o 10 %. V souèasné dobì je výe pøíspìvku:
Stupeò závislosti
I. lehká závislost
II. støednì tìká závislost
III. tìká závislost
IV. úplná závislost

Pøíjemce
mladí 18 let

Pøíjemce
starí 18 let

3 300 Kè
6 600 Kè
9 900 Kè
13 200 Kè

880 Kè
4 400 Kè
8 800 Kè
13 200 Kè

Kromì zvýení pøíspìvku na péèi dolo ke zrychlení øízení o pøiznání dávky u dlouhodobì hospitalizovaných adatelù. Novì mohou pracovníci Úøadu práce ÈR provést sociální etøení ve zdravotnickém zaøízení, pokud se k ádosti doloí potvrzení o nepøetrité
hospitalizaci kvùli stejné nemoci nebo úrazu delí ne
60 dnù. Uvedená doba je splnìna, i kdy je adatel
pøemístìn do jiného zdravotnického zaøízení (napø.
z nemocnice do léèebny dlouhodobì nemocných nebo
rehabilitaèního ústavu).

ní se neprovádí automaticky a dùchodce musí ádat
na pøísluné poboèce Okresní správy sociálního zabezpeèení.

Minimální mzda

 doba vojenské (civilní) sluby  doloí se vojenská kníka nebo potvrzení pøísluné vojenské
správy, v pøípadì výkonu civilní sluby potvrzení vydává Ministerstvo práce a sociálních vìcí;

Od 1. ledna 2017 se zvyuje minimální mzda ze
souèasných 9 900 Kè na 11 000 Kè. Minimální hodinová mzda je 66 Kè. Ruí se zvlátní sazba minimální
mzdy pro zamìstnance s invalidním dùchodem.

Pøíspìvek na dojídìní za prací
Pøíspìvek poskytuje Úøad práce ÈR uchazeèùm
o zamìstnání, kteøí jsou v evidenci déle ne 5 mìsícù,
nebo splòují dalí stanovená kritéria (napø. ztráta
zamìstnání kvùli hromadnému propoutìní, nemonost najít vhodné zamìstnání v rozsahu 10 km). Je
urèen na úhradu nákladù na dopravu souvisejících
s dojídìním do práce. Poskytuje se na jeden rok
a jeho výe se stanovuje podle dojezdové vzdálenosti.

Dávky dùchodového pojitìní
Od ledna 2017 se zvyuje základní výmìra dùchodu o 110 Kè na 2 550 Kè a procentní výmìra dùchodù
vzroste o 2,2 %. V prùmìru budou dùchody zvýeny
o 308 Kè mìsíènì.
Zamìstnaní pøíjemci starobního dùchodu si mohou
poádat za kadých 360 odpracovaných dnù o jeho
pøepoètení, to i v pøípadì, kdy v zamìstnání dále
pokraèují. Do 360 dnù se nezapoèítává doba neplaceného volna, neomluvená absence, doèasná pracovní
neschopnost èi oetøování èlena domácnosti. Zvýení
dùchodu èiní 0,4 % výpoètového základu za kadých
360 odpracovaných dnù. Nárok vzniká ode dne následujícího po dni získání uvedené doby. Uvedené zvýe2  ENOVSKÝ OBÌNÍK 1/2017

Náhradní doba dùchodového pojitìní je období,
kdy èlovìk neodvádí ádné pojistné, pøesto se tato
doba plnì nebo z èásti zapoète do potøebné doby pojitìní. Mezi nejèastìjí náhradní doby patøí:
 studium pøed 1. 1. 2010  pøi podání ádosti
o dùchod se dokládá vysvìdèení nebo jiné potvrzení
o dobì studia (napø. výuèní list, diplom);

 doba péèe o dítì do 4 let vìku  k ádosti se
dokládá rodný list dítìte nebo jiný doklad o vztahu
k dítìti (napø. rozsudek o svìøení dítìte do péèe);
 péèe o osobu závislou na pomoci jiné osoby
 nejpozdìji do 2 let po skonèení péèe si peèující osoba poádá na pøísluné poboèce Èeské správy sociálního zabezpeèení o vydání rozhodnutí o rozsahu
a dobì péèe. Potøebuje k tomu potvrzení prokazující
dobu poskytování péèe, které vydává Úøad práce ÈR.
Poádat si mùe osoba blízká peèující o osobu závislou na pomoci jiné osoby, které byl pøiznán pøíspìvek
na péèi v II., III. èi IV. stupni závislosti, nebo jiná
peèující osoba, prokáe-li, e ila s osobou závislou na
pomoci jiné osoby ve spoleèné domácnosti. Jde-li
o dítì do 10 let, staèí mít pøiznaný pøíspìvek
v I. stupni závislosti.
V pøípadì potøeby získání podrobnìjích informací
èi s dalími dotazy ze sociální oblasti se mùete obracet na sociální pracovnici Bc. anetu Habramovou,
DiS., která má první pondìlí v mìsíci na Mìstském úøadì enov v dobì od 12.30 do 15.00 hod.
pravidelné konzultace, pøípadnì si mùete sjednat
schùzku na telefonu 734 395 987, 599 443 853,
e-mailem zhabramova@ostrava.cz nebo prostøednictvím pracovníkù mìstského úøadu.
Magistrát mìsta Ostrava
Odbor sociálních vìcí a zdravotnictví
Oddìlení sociální práce a metodiky
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Vyhláení 6. roèníku ankety
Udìlování ocenìní mìstem ENOV
Rok 2016 se pomalu chýlí ke konci, a tak je nejvyí
èas vyhlásit u estý roèník naí ankety Ocenìní za
reprezentaci mìsta enov za rok 2016. Ta je od
roku 2014 spojena i s udìlováním titulu Významná
osobnost mìsta enov, který je doivotnì propùjèován obèanùm za celoivotní práci a pøínos pro nae mìsto. A kdo ví, tøeba letos sociální a volnoèasová komise ve
spolupráci s radou mìsta udìlí dokonce titul nejvyí,
tedy Èestné obèanství. Záleí to také na vás, milí
spoluobèané.
Pomozte nám dobøe vybrat a nominujte kandidáty,
o nich si myslíte, e si nìjaké výe uvedené ocenìní
zaslouí. To ve prostøednictvím formuláøe, který naleznete na webových stránkách mìsta (http://www.mesto
-senov.cz/formulare/spravni-odbor). Ten doruète na podatelnu enovského mìstského úøadu nebo zalete potou.
Mezní termín podání nominací je pátek 13. 1. 2017 do
13.00 hod. (v pøípadì podání na podatelnu mìstského
úøadu). Na webových stránkách mìsta enov si také
mùete pøeèíst Pravidla pro udìlování ocenìní mìstem
enov, kde je ve potøebné shrnuto.
Kadopádnì mùete nominovat áky, juniory i dospìlé, jednotlivce èi kolektivy pùsobící jak na území mìsta
enov, tak i mimo nìj. A to ve z oblasti sportu a kultury

(toto pouze za rok 2016). A pak tedy i ty spoluobèany za
jakýkoliv jiný, èasovì neomezený pøínos naemu mìstu.
Co se týká této oblasti, rád bych podotknul, e komise
bude opìt posuzovat i nominace z minulých let, které
ocenìny nebyly. Nemusí se tedy opakovat.
Na slavnostním zasedání zastupitelstva mìsta
v únoru pøítího roku probìhne vyhláení výsledkù
a ocenìní nejlepích, na které vás tímto srdeènì zveme.
Pomozte nám ocenit ty, kteøí si to zaslouí. Èasto se o nich neví a je to koda! Dìkujeme.
Martin Vaculík  pøedseda komise

Oznámení pro rodièe
budoucích prvòáèkù

Termín pro zápis do 1. tøídy byl novì stanoven MMT
na období od 1. 4. do 30. 4. 2017.
Podrobné informace naleznete vèas na stránkách
koly, v Obìníku mìsta a také na plakátech.
Vedení koly

Máte zájem o pejska?
3
Pitbull

5
Køíenec

1
Køíenec
labradora

6
Jezevèík
2
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 po-

4
Køíenec
boxera
platkù, navíc mìsto enov nabízí
jednorázovou finanèní odmìnu pro
ty, kdo si pøevezmou pejska odchyceného na katastru enova do domácí péèe.
Není nám v psím útulku pat-

nì, máme zde i své kamarády, ale
doma je doma!!!
Pomozte pejskùm nalezeným
nebo odchyceným v enovì najít
nový domov.
Starosta mìsta
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Kam za kulturou, zábavou a sportem
ENOV
V mìsíci lednu 2017 oslaví významná ivotní jubilea
tito enovtí obèané
B E R N AT Í K O VÁ A L E N A
BROSKEVIÈ LUMÍR
BYSTROÒ ARNOT
ÈERNÁ BOENA
D R A P O VÁ M I L A D A
D R O Z D M I R O S L AV
J A N E È K O VÁ B O  E N A
KRAJÈO ANTON
K R AV È Í K L U M Í R
KROÈEK JAN
K U B Í È K O VÁ M A R I E
LABUDA FRANTIEK
L I P I N O VÁ M A R I E
M A C U R O VÁ B L A N K A
M E C O VÁ E L I  K A
M I K L I C O VÁ L I D I A
N O V Á K O VÁ T E R É Z I A
P AV L Á S E K K A R E L
POKORNÝ BOHUMIL
R Ý D L O VÁ D A G M A R
S L I V K O VÁ Z D E N K A
VALKO FRANTIEK
VAEK JAN
VÁLEK ANTONÍN
W E N C L O VÁ H A N A
Z A H R A D N Í K O VÁ M I L U  E
K Vaemu významnému ivotnímu jubileu
Vám pøejeme hodnì zdraví, tìstí a spokojenosti.
Poznámka k naí rubrice: Vechny oslavence v této spoleèenské rubrice
zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, e si
nìkterý jubilant nepøeje být v Obìníku uveden. To samozøejmì
respektujeme  poadavek na nezveøejnìní jména je vak nutno uplatnit
u redakèní rady (tel. 596 805 930) nebo na ohlaovnì (tel. 596 805 938,
596 805 941) nejpozdìji do 25. dne daného mìsíce, kdy dochází
k uzávìrce Obìníku. (SO / T. Klimasová)

Spoleèenská rubrika pro vás

Do ní mùete pøináet blahopøání, podìkování,
oznámení nebo vzpomínku na své blízké.
Pro velikost rámeèku 8,5 x 3 cm jsou stanoveny
ceny: 1 foto + text 150 Kè, 2 fota s textem 180 Kè,
pouze text bez foto 100 Kè. Uzávìrka pøíspìvku je
stejná jako pro inzerci, tj. 25. dne v mìsíci, na
správním odboru  podatelna.
Dne 27. ledna 2017 vzpomeneme nedoité
90. narozeniny naeho drahého manela,
tatínka, dìdeèka, pradìdeèka, vagra, tchána,
pana

Frantika Sládka

rodáka ze enova.
S láskou vzpomínají manelka s rodinou.

Knihovna & enovské muzeum
Otevírací doba: 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.

HAVÍØOV

KD Leoe Janáèka
10. 1.  19.00 hod.  Novoroèní koncert 2017 
Eva Urbanová a Janáèkova filharmonie Ostrava
Kino Centrum
21. 1.  18.45 hod.  Charles Gounod: Romeo a
Julie  nová inscenace  Pøímý pøenos z Metropolitní opery v New Yorku
SO/I. Sommerlíková

Evidence obyvatel
NEJMLADÍ OBÈÁNCI MÌSTA
Daniel Guòka, Oliver Michna
K narození dìátka srdeènì blahopøejeme.

ROZLOUÈILI JSME SE
Jarmila Kachlíková
Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou
upøímnou soustrast.
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 (pouze pokud k úmrtí
nedolo v enovì).
T. Klimasová/SO

VZPOMÍNKA

Kdo Tì znal, ten zná nai bolest,
Ten ví, co jsme v Tobì ztratili.
V naem srdci ije vìènì dále 
Spi sladce, vdy se opìt shledáme.
Dne 24. 12. 2016 vzpomeneme 1. smutné výroèí
naí milované dcery, druky, maminky, sestry,
tety a kamarádky, paní

Jarmily Richtrové
Bytem enov, krbeòská 1000

Dìkujeme vem za tichou vzpomínku
Vzpomíná celá rodina
Dne 18. ledna vzpomeneme
10. výroèí úmrtí pana

Jiøího Karkoky
S láskou vzpomínají manelka Zdeòka,
synové Zdenìk a Petr s rodinami.
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Výzva
Poslední dobou se stále èastìji
podél komunikací vyskytují rùzné
kolíky, sloupky, tyèky nebo obrovské balvany, které zde umísují
vlastníci sousedních pozemkù za
úèelem, aby si ohranièili a ochránili své pozemky pøed pojídìním cizími vozidly.
Tyto pøedmìty tvoøí pøekáky, které ohroují bezpeènost
a plynulost silnièního provozu
a jejich umístìní bez povolení
silnièního správního úøadu je
dle zákona o pozemních komunikacích pøestupkem.
§ 25 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích zní:
K uívání dálnic, silnic a
místních komunikací jiným ne
obvyklým zpùsobem nebo k jiným
úèelùm, ne pro které jsou urèeny
(dále jen zvlátní uívání), je tøeba povolení pøísluného silnièního
správního úøadu s pøedchozím
souhlasem vlastníka dotèené pozemní komunikace, a mùe-li
zvlátní uívání ovlivnit bezpeènost nebo plynulost silnièního provozu, také s pøedchozím souhlasem
Policie Èeské republiky.
§ 25 odst. 8 zákona o pozemních komunikacích zní:
Vìci umístìné, zøizované nebo
provozované bez povolení podle
odst. 1 nebo v rozporu s ním, s výjimkou reklamních zaøízení, je jejich vlastník povinen odstranit neprodlenì po doruèení výzvy pøísluného silnièního správního úøadu. Neuèiní-li tak, zajistí odstranìní a likvidaci vìci pøísluný silnièní správní úøad na náklady vlastníka vìci.
Fyzická osoba se dopustí
pøestupku tím, e
b) v rozporu s § 25 odst. 1 a 7
uije bez povolení zvlátního uívání dálnici, silnici nebo místní komunikaci jiným ne obvyklým zpùsobem nebo k jiným úèelùm, ne
pro které jsou urèeny, anebo nedodrí podmínky stanovené v povolení zvlátního uívání
c) jako vlastník vìci umístìné,
zøizované nebo provozované bez
povolení podle § 25 odst. 1 neupo6  ENOVSKÝ OBÌNÍK 1/2017

slechne v rozporu s § 25 odst. 8
výzvy k jejímu odstranìní.
Za pøestupek lze uloit pokutu.
Umísování výe zmiòovaných
pøedmìtù podél komunikací je rovnì v rozporu se zákonem o obcích.
§ 34 zákona o obcích zní:
Veøejným prostranstvím jsou
vechna námìstí, ulice, tritì,
chodníky, veøejná zeleò, parky a
dalí prostory pøístupné kadému
bez omezení, tedy slouící obecnému uívání, a to bez ohledu na
vlastnictví k tomuto prostoru.
Takto umístìné pøekáky kolem komunikací toti nejsou nijak
zvýraznìné a osvìtlené. V zimních
mìsících jsou navíc pøekryty snìhem a vánì ohroují zdraví èi do-

konce ivoty uivatelù pozemních
komunikací. Velký problém pøedstavují rovnì pro vozidla provádìjící zimní údrbu, kdy jakýkoliv
kontakt s nimi pøedstavuje nejen
pokození radlice, ale také monou
pøíèinu vzniku dopravní nehody.
Upozoròujeme na nutnost neprodleného odstranìní tìchto pøekáek umístìných podél komunikací bez povolení silnièního správního úøadu. Vìøíme, e pochopíte
dùvody, proè nelze takto ohranièovat pozemky pøilehlé k místním
komunikacím, a mìsto nebude
muset pøistoupit k vymáhání kod
na pokozených vozech zimní
údrby a nebo vymáhání pøípadných pokut.
Musialová, úsek MH a dopravy

Komunální odpad 2017

Samostatnì pøistavované kontejnery (VOK)

LEDEN: nepøistavují se
ÚNOR: od 9. do 10.  krbeòská (u obch.), Václavovická (b.j.),
Nová, Lapaèka 2x (u obch.)

Sbìrné místo komunálních odpadù

ul. Na Sedlácích
Otevírací doba leden 2017: 14. 1. sobota  od 9.00 do 12.00
hod.  pouze EEZ, nebezpeèné odpady.
Otevírací doba od 6. února 2017: Po, St, Pá  od 12.00 do
16.00 hod.; So  od 9.00 do 12.00 hod.
Odbìr a uloení odpadù komunálních:
 objemné odpady z domácností;
 elektro, baterie, monoèlánky;
 EEZ (kompletní spotøebièe a elektrotechnika bez rozdílu velikosti);
 vyøazená kompaktní úsporná svítidla, záøivky, výbojky;
 nebezpeèné sloky komunálních odpadù od obèanù (laboratorní chemikálie, vyøazené léky, barvy a obaly zneèitìné od barev );
 separovaný odpad (sklo, papír, plasty);
 odìvy, obuv a textil;
 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.
Chrástová/P

MìÚ informuje

Upozoròujeme obèany na nutnost dodrování zákona è. 361/
2000 Sb., o provozu na pozemních
komunikacích, ve znìní pozdìjích
pøedpisù. Urèitì si vichni pøejeme, aby komunikace byly prùjezdné a zimní údrba probíhala plynule bez komplikací.
K tomu je ovem zapotøebí dodrovat § 25 uvedeného zákona,
který zní:
(1) Øidiè smí zastavit a stát jen
a) vpravo ve smìru jízdy, co
nejblíe k okraji pozemní komunikace a na jednosmìrné pozemní
komunikaci vpravo i vlevo,
b) v jedné øadì a rovnobìnì s
okrajem pozemní komunikace; nedojde-li k ohroení bezpeènosti a
plynulosti silnièního provozu, smí
v obci øidiè vozidla o celkové hmot-

Zima klepe na dveøe

nosti nepøevyující 3 500 kg zastavit a stát kolmo, popø. ikmo k
okraji pozemní komunikace nebo
zastavit v druhé øadì.
(2) Ve druhé øadì smí pøi výkonu taxisluby zastavit øidiè taxisluby, je vak povinen dbát potøebné opatrnosti, aby neohrozil
bezpeènost a plynulost provozu na
pozemních komunikacích.
(3) Pøi stání musí zùstat volný alespoò jeden jízdní pruh
iroký nejménì 3 m pro kadý
smìr jízdy; pøi zastavení musí
zùstat volný alespoò jeden
jízdní pruh iroký nejménì 3 m
pro oba smìry jízdy.
(4) Pøi zastavení a stání nesmí
øidiè znemonit ostatním øidièùm
vyjetí z øady stojících vozidel. Pøi
zastavení a stání vedle vozidla s

oznaèením Oznaèení vozidla pøepravujícího osobu tìce pohybovì
postienou musí ponechat boèní
odstup nejménì 1,2 m.
Vìøíme, e vichni chcete mít
odklizený sníh v co nejkratí dobì,
a tudí nám budete nápomocni
alespoò tím, e nám nebudete práci na zimní údrbì komplikovat
neukáznìným odstavováním vozidel na komunikacích.
Jestlie bude na místní komunikaci nevhodnì zaparkováno vozidlo, zimní údrba se
neprovede.
Plán zimní údrby a opatøení
pro sezónu r. 2016/2017 je zveøejnìn na internetových stránkách
mìsta: http://www.mesto-senov.cz/
poradna-obcana/doprava
Musialová, úsek MH a dopravy

Z èinnost samosprávy

50. schùze rady mìsta dne 29. 11. 2016 mimo jiné:
 vzala na vìdomí zprávu komise sociální a volnoèasové
 vzala na vìdomí plnìní pøíjmù ze sdílených daní a danì z nemovitých vìcí za mìsíce 1 a 10/2016
 vzala na vìdomí celkový pøehled sjednaných smluv k výkupu pozemkù pod místními komunikacemi
 schválila dotaèní program Podpora a rozvoj aktivit spolkù ve mìstì enov na rok 2017
 schválila Smìrnici mìsta enov pro pøidìlování a uívání bytù v Domì s peèovatelskou slubou s úèinností od
1. 1. 2017
 schválila umístìní staveb a zøízení vìcných bøemen na pozemcích mìsta
 schválila rozpoètové opatøení è. 55  63/2016 dle návrhu
 jmenovala likvidaèní komisi pro vyøazování majetku mìsta na rok 2017
51. schùze rady mìsta dne 9. 12. 2016 mimo jiné:
 schválila rozpoètová opatøení è. 64  65/2016 dle návrhu
 schválila odprodej neupotøebitelného majetku  nákladního automobilu AVIA D100 vè. pøísluenství, uívaného
pøíspìvkovou organizací MìPOS
 souhlasila se zveøejnìním zámìru odprodeje neupotøebitelného majetku MìPOS  pøívìs nákladní traktorový
sklápìèkový
 souhlasila s nákupem traktorového nosièe kontejnerù s úhradou z investièního fondu MìPOS
18. zasedání zastupitelstva mìsta dne 13. 12. 2016 mimo jiné:
 vzalo na vìdomí zprávu o èinnosti rady mìsta, zprávu o èinnosti finanèního a kontrolního výboru, zprávu
o èinnosti výboru pro kontrolu realizace akce Zvýení kapacity Z enov, zprávu komise kulturní, komise
sociální a volnoèasové a KPOZ
 schválilo rozpoèet mìsta na rok 2017 a rozpoètový výhled na r. 2018  2020
 schválilo plán práce zastupitelstva mìsta enov na rok 2017
 vydalo obecnì závazné vyhláky è. 1  4/2016
tajem.
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Nejlepí pomazánku vyrobili áci naí koly!
Kolektiv ákù naí koly ve spolupráci s patronem
Mgr. Janou Dostálovou se stal jedním z výhercù
v soutìi FIT POMAZÁNKA, kterou poøádala spoleènost LAKTEA, o. p. s. pro základní koly v celé Èeské
republice v rámci projektu www. Fitkonto.cz.
V rámci pracovních èinností navrhly ákovské
pracovní týmy pomazánky splòující výivová doporuèení, zapsaly recept a pracovní postup, nakoupily potraviny a pomazánku vlastnoruènì vyrobily. Fotogra-

fie z prùbìhu pøípravy, komentáø a pøihláku do soutìe zaslala spoleènosti paní uèitelka.
Nae dìti zvítìzily v konkurenci 300 zapojených
týmù z celé ÈR. Pro nai kolu tak získaly dárkový
ek od spoleènosti LAKTEA, o. p. s. na 5 000 Kè,
robot ETA Gratussino Bravo v hodnotì 5 999 Kè,
sadu pomùcek na vaøení do kolní kuchyòky znaèky
TESCOMA v hodnotì 3 000 Kè a upomínkové pøedmìty pro výherce.
Gratulujeme!

INFORMACE
 vyhláení dotaèního programu pro spolky

Rada mìsta enov na své 50. schùzi dne
29. 11. 2016 schválila dotaèní program Podpora a rozvoj aktivit spolkù ve mìstì enov
na rok 2017. Podrobnìjí informace k tomuto
programu (kompletní znìní dotaèního programu, formuláø ádosti a formuláø vyúètování
dotace) naleznete na webových stránkách
mìsta
enov:
http://www.mesto-senov.cz/

v sekci Úøední deska, popø. v sekci Aktuality
a Formuláøe.
Upozoròujeme, e dle vyhláeného dotaèního programu maximální výe poadované dotace v jednotlivém pøípadì (tj. v pøípadì jednoho adatele) je celkovì ve vech tøech oblastech vymezena ve výi 50 000 Kè.
Preinová/SO

Vodné, stoèné na rok 2017

Ceny vodného Kè/m3 vè. 15 % DPH pro odbìratele pitné vody z vodovodu:
SmVaK Ostrava a.s.: .................................................................................................. 41,41 Kè
OVaK Ostrava a.s.: .................................................................................................... 37,32 Kè
enov Lapaèka: .......................................................................................................... 35,65 Kè
Ceny stoèného Kè/m3 vè. DPH 15 % pro odbìratele pøipojené na kanalizaci:
SmVaK Ostrava a.s.: .................................................................................................. 37,32 Kè
enov-JIH: .................................................................................................................. 37,32 Kè
enov-Sever: ............................................................................................................... 37,32 Kè
enov u Alejského dvora: .......................................................................................... 37,32 Kè
Chrástková/P
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MìÚ informuje / ivot ve mìstì

Zveøejnìní návrhu rozpoètu mìsta na rok 2017
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 25. 11. 2016 do 13. 12.
2016 návrh rozpoètu na rok 2017
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 finanèním odboru MìÚ enov.
Pøipomínky k návrhu rozpoètu
na rok 2017 ze strany obèanù nebyly uplatnìny.
Zastupitelstvo mìsta na svém
zasedání dne 13. 12. 2016 schválilo
rozpoèet na rok 2017
Pøíjmy
87 288 100 Kè
Výdaje
93 512 700 Kè
Financování
6 224 600 Kè
Schválený rozpoèet je schodkový, rozdíl ve výi 6 224 600 Kè je
rozpoètován ve financování zùstatkem prostøedkù minulého období
ve výi 4 200 000 Kè, èerpáním
úvìru ve výi 10 450 100 Kè a kryje splátky pøijatého úvìru ve výi
 8 425 500 Kè.
finanèní odbor

Návrh rozpoètu 2017  Struktura pøíjmù

Návrh rozpoètu 2017  Struktura výdajù

Mikuláská nadílka
V nedìli 4. prosince 2016 v 15.00 hodin se konala v restauraci Horakùvka show pro dìti, která byla
plná skvìlé zábavy, humoru, her, soutìí a dìtských
úsmìvù. V programu jsme mìli monost shlédnout
èertovskou klaunskou show a èertovskou diskotéku
s Míou. Samozøejmì pøili i Mikulá, èert a andìl
s nezbytnou Knihou høíchù.
Nejvìtí radost dìtem
udìlala mikuláská nadílka v podobì adventního kalendáøe a balíèku
plného sladkostí.
Tímto dìkuji za spolupráci umìlecké a pro-

dukèní agentuøe RASCALS AGENCY pøi realizaci
této akce pro dìti.
Ing. Miroslava Nováková, pøedsedkynì kulturní komise
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MìÚ informuje / Inzerce

Poplatek za odpady v roce 2017

Dle obecnì závazné vyhláky 4/2016, která stanovuje poplatek za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù (dále jen poplatek za odpady) se výe
poplatku pro rok 2017 nemìní a zùstává ve výi
600 Kè/rok.
Úleva ve výi 200 Kè se poskytne fyzické osobì,
která nemá v obci pobyt a která vlastní v obci stavbu
urèenou k individuální rekreaci, nemá nedoplatky na
tomto poplatku a øádnì a vèas v daném roce zaplatila
tento poplatek.
Nové je osvobození od poplatku za nemovitost pro fyzickou osobu, která má v obci ve vlastnictví stavbu urèenou k individuální rekreaci, byt nebo
rodinný dùm, ve kterých není hláena k pobytu ádná
fyzická osoba. Podmínkou je, e tato fyzická osoba má
v obci pobyt, nemá nedoplatky na poplatku za odpady
a øádnì a vèas v daném roce zaplatila tento poplatek.
Vyzýváme tímto poplatníky, kteøí splnili podmínku pro toto osvobození, aby toto oznámili osobnì na
finanèní odbor MìÚ enov nebo na e-mail: jstixova

@mesto-senov.cz a splnili tak svou oznamovací povinnost.

Rozsvícení vánoèního stromu

První adventní nedìli v podveèer se uskuteènila
na Radnièním námìstí milá akce  slavnostní rozsvícení vánoèního stromu, a to za velké úèasti návtìvníkù tohoto pøedvánoèního setkání.
Atmosféru podtrhlo køesanské adventní slovo,
tradièní obèerstvení a radost v oèích dìtí.

Sportovní Klub Lapaèka
srdeènì zve irokou veøejnost na

TANEÈNÍ VEÈER
v sobotu 4. 2. 2017 od 19.00 hod.
v restauraci Na Lapaèce
Rezervace míst na tel.: 776 264 424
www.sklapacka.cz

Zahrádkáøi informují

Dne 5. 2. 2017 od 9.00 hod se koná v jídelnì Z enov  støed výroèní èlenská schùze ZO ÈZS. Na
schùzi bude prodej èlenských známek. Úèast nutná, obèerstvení zajitìno.
Výbor ZO ÈZS v enovì dìkuje p. Petru Jaroovi za pøípravu a realizaci výstavy betlémù, která se
konala v budovì Staré koly. Dík patøí vedení enovského muzea, e nám zde dali monost vystavovat
betlémy a ukázky vazeb. Podìkování patøí p. Annì Stachovské za organizaci akcí, p. Annì Jaterkové
a studentkám zahradnické koly Ostrava za ukázku vánoèních vazeb.
Výbìr penìz na ples 2017 probìhne v DZ dne 28. 1. 2017 od 14.00  14.30 hod.
Váení spoluobèané,
chtìl bych Vám touto cestou popøát do nového roku 2017 hodnì tìstí, zdraví, lásky a rodinné pohody.
Za výbor ZO ÈZS  Jan Lampart
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Inzerce

KURZY
SPOLEÈENSKÝCH
TANCÙ

Zmìna  rozíøení ordinaèní doby od 1. 1. 2017

SPOLEÈENSKÉ TANCE PRO ZAÈÁTEÈNÍKY
od 23. 1. 2017 kadé pondìlí 19.30  20.45 hod.
10 lekcí + galaveèer 1 200 Kè/osoba
v restauraci Horakùvka v enovì

Ve støedu odpoledne ordinuje MUDr. Maøádek,
v ostatních dnech ordinuje MUDr. Maøádková.

SPOLEÈENSKÉ TANCE PRO POKROÈILÉ
od 25. 1. 2017 kadou støedu 19.30  20.45 hod.
10 lekcí + galaveèer 1 200 Kè/osoba
v restauraci Horakùvka v enovì
pøihláení na: 732 349 087
e-mail: info@tanecvsenove.cz;
více na www.tanecvsenove.cz

Po
Út
St
Èt
Pá

7.00
7.00
7.00
7.00
7.00

 13.00
 12.00
 12.00
 12.00
 12.00

hod
hod
hod
hod
hod

14.00  17.30 hod
14.00  17.30 hod

Pøes svátky a v tyto dny se neordinuje:
23. 12., 29. 12. a 30. 12. 2016.

Jste srdeènì zváni na

Lidovecký ples
Sobota 28. ledna 2017  sál Na Lapaèce
ve 20.00 hodin.
Prvotøídní hudba  hudební skupina UFO, èíslované
stoly, obèerstvení, kulturní pøekvapení  svìtoznámá
taneèní skupinaSmr.
Pøedprodej vstupenek:U dùvìrníkù MO KDU-ÈSL,
na tel.: 596 887 345 a v restauraci Na Lapaèce.

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

Olga Zimonyiová 1.patro OD
Drogerie  nové barvy na vlasy 57 Kè
Papírnictví  kolní a kanc. potøeby
Elektrospotøebièe BRAVO
Elektro baterie, árovky, prodluovaèky
Tescoma akce do 28. 2. 2017
elezáøství a domácí potøeby
PoPá 8.0017.00 hod.; tel.: 731 161 773
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kolství

Mikulá ve kole

Ve ètvrtek 8. prosince, v klidný a pokojný èas adventní, probìhla s dvoudenním odkladem mikuláská
sbírka. Ètyøi tøídy osmého a devátého roèníku se vydaly obdarovat a potìit nejen áky své koly, ale i na
Podlesí a tøídy provizornì umístìné ve Staré kole.
Zavítaly rovnì do obou mateøských kol. Samozøejmostí i milou povinností byla také návtìva mìstského úøadu.

Podobnì jako v minulých letech výpravy andìlù
a pekelníkù nejen obdarovávaly, ale také zorganizovaly sbírku finanèních a hmotných darù pro dìti
v nemocnicích a pro malou Maruku, kterou Z enov ji nìkolik let podporuje. Dìti si rozdìlí více ne
14 tisíc Kè, ale také omalovánky, puzzle èi pastelky.
Klidné proití adventu i Vánoc za zamìstnance Z
enov pøeje Mgr. Miroslav Bolek.

Mikulá
na úøadì mìsta

Fotografie z návtìvy
Mikuláe, èerta a doprovodu
v podání ákù Z a pana
uèitele Vajdy. Po krátkém
pìveckém vystoupení pøispìli
zamìstnanci úøadu na sbírku
pro Maruku.
Dìkujeme za návtìvu.
místostarosta
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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