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Sport

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

Jak to tak vypadá, tak nás letoní
podzim pøipravuje na poøádnou zimu.
Zima je krásná a snad nejkrásnìjí je
pohledem na zasnìenou krajinu z
tepla vyhøátého domova s hrnkem teplého èehosi a s dobrou knihou. A
nebo tøeba také s naím Obìníkem.

Oprava pomníku

V øíjnu byla provedena celková
oprava Pomníku obìtem svìtových
válek. Dle restaurátorského zámìru
byla oèitìna, vyspravena a nakonzervována socha vojáka, upraven a
doplnìn podstavec a sokl z umìlého
kamene. Dále bylo opraveno pøístupové schoditì, úpravy pøilehlého
okolí s doplnìním pøírodního kameniva a výsadbou okrasných keøù.
Na realizaci akce Restaurování pomníku obìtem svìtových válek byla mìstu enov poskytnuta dotace z
Ministerstva obrany ve výi 132 tisíc Kè, spoluúèast ve výi 33 tisíc
Kè hradí mìsto z vlastních zdrojù.
Iveta Meníková, referent odboru
investic, MH a dopravy

Také dnení váleèné vzpomínání
bude dramatickým pøíbìhem, který
ovlivnil mnoho lidských ivotù. O osudech své tety, paní Marie Drozdové
roz. Hurtové, vypráví p. Cecílie Stachová. Na rok 1945, kdy skonèila II.
svìtová válka, èasto vzpomínám, a
proto píi o tìchto událostech nìkolik
øádeèkù.
Kadá válka je zlo: vyádá si mnoství ivotních utrpení, obìtí.
Ve II. svìtové válce, která trvala od
r. 1939 do roku 1945, to bylo asi 40
miliónù civilistù.
Pøi osvobozovacích bojích na území naí obce zemøelo
32 obèanù enova, 15 vojákù sovìtských, 26 vojákù nìmeckých, 240
domù v enovì bylo pokozeno. enov
mìl v té dobì 4 610 obyvatel.
Pokusím se zde popsat tyto osvobozovací
dny enova, kdy jsem chodila do koly, bylo mi 11 let a události z posledních váleèných dnù se mi zapsaly navdy do pamìti, nebo se velmi dotkly
celé naí rodiny, tj. rodiny Adamusových, Strumínských, Hurtových a pøedevím vech z rodiny Marie a Ludvíka Drozdových, tj. sestry a vagra mé
maminky.
Marie (*1907) a Ludvík
Drozdovi (*1901) si naetøili peníze a
rozhodli se, e si postaví svùj dùm na
pozemku poblí dnení Frýdecké ulice,
dùm získal popisné èíslo 465.
Rodina ila poklidným ivotem ve vzájemné lásce a úctì. K domu náleelo pole,
zahrada, louka, chovali krávu, vepøe,
drùbe atd. To vechno a do posledních dnù II. svìtové války. ...
Nastal krutý den pro manele
Drozdovy, pro dìti Anièku (tehdy tøináctiletou) a Frantika (tehdy osmiletého), vlastnì pro celou rodinu s pøíbuznými. Tím smutným dnem byl
3. kvìten 1945, vlastnì den blízký konci II. svìtové války na území naí vlasti.
Obèané enova se v posledních
osvobozovacích dnech schovávali pøed
váleèným nebezpeèím ve sklepech, kde
pøebývali, pøespávali a jedli, co bylo.
Kolem obcházel strach a hrùza, naslouchali støelbì a výbuchùm granátù

i jiných zbraní, náletùm letadel nìmeckých i sovìtských. Strýèek Ludvík
s manelkou Marií se rozhodli, e se
pùjdou podívat na pùdu domu, aby
uvidìli pøes okénko, co se dìje v jejich
okolí i celého enova. A to se jim stalo
smrtelné, li vlastnì v ústrety své smrti!
Nelze s urèitostí tvrdit, ale asi tak
se to stalo: otevøeli pùdní dveøe, to
snad postøehli vojáci z blízkého okolí,
asi sovìttí, a v tom momentì zaútoèili
støelbou na dùm  pravdìpodobnì granáty. Stala se veliká rodinná tragédie!
Oba manelé Marie a Ludvík Drozdovi si li pro smrt, oba zemøeli! Zanechali po sobì dvì dìti, sirotky Anièku
a Frantika.
Mnì bylo 11 let, a
vechno mi zùstalo v pamìti dodnes:
vichni jsme utíkali podívat se na to
hrozné netìstí do domu blízkých pøíbuzných  køik, naøíkání, lítost, hrùza
! O sirotky se postarali hlavnì prarodièe Strumíntí.
Co se øeilo dále?
Kdo se postará o dùm, pole, louku,
dobytek? Po uváení rodiny byli poádáni nai rodièe (tj. rodièe Hurtovi),
aby se pøestìhovali do domu zemøelých
pøíbuzných a pøevzali práci v domì,
na polích, v péèi o dobytek atd. Sourozencùm Annì a Frantikovi byl ná
tatínek urèen opatrovníkem a do jejich plnoletosti.
Kadá válka je krutá, zpùsobuje
bolest, utrpení, al i úmrtí, naruí
vztahy mezilidské. A pøece se ve svìtì
stále válèí, vyrábìjí se nové a nové
zbranì stále nebezpeènìjí. Snad v
naí zemi ji hrozba války nenastane.
Celý dojemný pøíbìh, tak jak jej
zpracovala paní Stachová, si mùete
pøeèíst na stránkách naí knihovny
a muzea (www.senov.cz).
Co dodat závìrem? Snad jen to, e
nesmíme nikdy zapomenout na zlo a
za vech okolností se snait být lidmi.
Teplo
a lásku OBÌNÍK
do vaich 11/2015
domovù vám
ENOVSKÝ
1
vem posílá 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
15. 10.  K rychlému
zásahu v èásti støed byl
pøivolán lékaø z dùvodu
zdravotních komplikací
ke starímu mui. Po nezbytném oetøení byl pacient pøevezen do nemocnice.
16. 10.  V rámci prevence kriminality byla
policisty, stráníky a pracovníky OSPOD provedena kontrola místních restaurací na podávaní alkoholických nápojù mladistvým.
16. 10.  Bez osobních
vìcí a zbitý se vrátil
domù mladý mu, který
byl napaden v èásti krbeò. Díky okamitému
pátrání po získání popisu, byli stráníky zadreni dva podezøelí mui,
které si pøevzala Policie
ÈR.
21. 10.  Zásah vech
sloek IZS si vyádala
váná dopravní nehoda
na ulici Tìínská. Celkem
sedm zranìných osob
bylo transportováno po
prvotních úkonech k dalí lékaøské péèi. Provoz
musel být na nìkolik hodin odklonìn.
25. 10.  V brzkých
ranních hodinách se pokusili neznámí zlodìji
napakovat v servise na
ul. Tìínská. Dovnitø se
dostali pøes vypáèené
dveøe. Okolnosti pøípadu
jsou etøeny Policií ÈR.
Prevence:  V rámci
BESIP jsou provádìny
nepravidelné
kontroly

dodrování rychlosti na
vybraných komunikacích
v naem mìstì. Pøestoe
vìtina øidièù pravidla
dodruje, vdy se najde
nìkdo, jen musí být následnì za pøestupek øeen stráníky.
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,

739 34 enov nebo na email:
mpolicie@mesto-senov.cz

Ing. R. Kulhánek, vel. MìP

Oznámení  odeèet stavu vodomìrù

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 U
ALEJSKÉHO DVORA,
e ve vaem rodinném
domì (nebytovém prostoru, chatce, bytì) bude
proveden odeèet stavu
vodomìru(ù) ve dnech
4. a 5. prosince 2015 (tj.
pátek a sobota) v dobì od
8.00 do 16.00 hod. V prùbìhu této doby je nutno
vyèkat pracovníka MìPOS, pøíspìvková organizace, který je povinen se
vám legitimovat firemním prùkazem. Zpøístupnìní je mono zajistit i
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stínost atd., mùete ji
zaslat písemnì na adresu: Mìstská policie enov, Radnièní nám. 300,

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 9. prosince 2015 (ètvrtletní odeèet).
Po tomto datu ji odeèty nebudou provádìny a
kadé neodeètené odbìrné místo bude povaováno za nemìøené.
MìPOS, pøíspìvková
organizace, Zámecká 27,
enov

Z èinnosti samosprávy

26. schùze rady mìsta dne 7. 10. 2015 mimo jiné:
 vzala na vìdomí zprávu Základní koly enov, pøíspìvkové organizace
 vzala na vìdomí zápisy z jednání komisí rady mìsta
(kulturní, bezpeènosti, ivotního prostøedí, dopravy, sociální a volnoèasové)
 schválila rozpoètová opatøení è. 48, 50  55/2015
 schválila Smìrnici è. 3/2015  Evidence a hospodaøení
s majetkem
 schválila Smlouvu o poskytnutí podpory ze SFP na
akci Separace bioodpadù ve mìstì enov  II. etapa
 schválila zøízení vìcných bøemen a umístìní staveb
na pozemcích mìsta
 rozhodla o poskytnutí dotace z rozpoètu mìsta pro rok
2015 v rámci vyhláeného Programu Sportovnímu klubu
enov ve výi 19 000 Kè.
tajem.
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Vybudování pøechodu pro chodce

Od otevøení mostu po rekonstrukci nad Dolní Datyòkou na krbni je rovnì urèen k uívání i novì
vystavìný pøechod pro chodce. Pøechod byl vybudován na základì pøipomínek obèanù a s ohledem na
stále se zvyující provoz na ulici Frýdecké. Stavbu
provedl na náklady mìsta Mìstský podnik slueb.
Vìøíme, e zúením jízdních pruhù a nasvìtlením
v místì pøechodu dojde ke sníení rychlosti vozidel,
a tím i zvýení bezpeènosti úèastníkù silnièní dopravy. Z dùvodu rozhledových pomìrù nemohl být pøechod umístìn blíe køiovatky s ulicí krbeòskou.
Proto prosíme ty obèany, kteøí vystoupí na zastávce
smìr Lapaèka a pokraèují pøes Frýdeckou pìky na
ulici krbeòskou, aby vyuívali pøechod. Tìch pár
metrù navíc s ohledem na bezpeènost se urèitì vyplatí.
Ing. Antonín evèík, místostarosta

Výzva k dodrování bezpeènosti na komunikacích

Vyzýváme
tímto
vechny vlastníky nemovitostí
bezprostøednì
sousedících s komunikacemi a komunikacemi
pro pìí (chodníky), nebo
na jejich nemovitostech
jsou umístìny oznaèníky
ulic nebo dopravní znaèení v bezprostøední blízkosti a jsou zarostlé vìtvemi stromù, keøù nebo
jiné zelenì, popø. zakryty; aby neprodlenì upravili prùjezdní profily ko-

munikací oøezem své zelenì. Takté zeleò zasahující do prùchozího profilu komunikace pro pìí
(chodníku) upravte tak,
aby tato byla schùdná
v celém svém rozsahu,
oznaèníky ulic èitelné a
nezakryté a dopravní
znaèky viditelné a nezarostlé.
Rovnì dbejte o bezpeèné výhledy na výjezdech od nemovitostí. Nevysazujte keøe ani strom-

Dokonèení kanalizace
enov-Sever
Stavba kanalizaèních øádù byla dokonèena, nyní probíhá kolaudaèní øízení, které
provádí Magistrát mìsta Ostravy.
Dokonèení kolaudace je stále odkládáno,
mìsto enov dìlá ve pro to, aby byla kolaudace ukonèena co nejdøíve.
Napojování soukromých pøípojek na veøejnou kanalizaci a podávání ádostí o dotaci a výpomoc bude moné a po pøedání projektu a územního souhlasu s vaí soukromou kanalizaèní pøípojkou (vyøizuje a pøedává mìsto, k pøevzetí budete vyzváni zprávou SMS nebo telefonicky).
Ing. Pavel Knop-Kostka, odbor investic

ky na veøejných prostranstvích, znaènì tím
komplikujete bezpeènost
silnièního provozu.
Závìrem lze øíci: V
pøípadì neudrované zelenì se jedná o poruování § 15 zák. è. 13/1997

Sb. o pozemních komunikacích, ve znìní pozdìjích pøedpisù a § 30 zák.
è. 128/2000 Sb., o obcích,
ve znìní pozdìjích pøedpisù.
Mus., úsek MH
a dopravy

Kotlíkové dotace

Moravskoslezský kraj pøipravuje na rok 2016
a následující roky program, kterým by mìlo dojít ke
zlepení ivotního prostøedí v naem regionu. Jedná
se o tzv. kotlíkové dotace. Podmínky výzvy budou zveøejnìny ke konci tohoto roku a pøíjem ádostí o dotace probìhne v únoru 2016 s místem doruèení na
MSK.
Podpoøena bude výmìna kotlù na pevná paliva
v rodinných domech. Tyto mohou být nahrazeny plynovým kondenzaèním kotlem, tepelným èerpadlem,
kotlem na pevná paliva emisní tøídy 5+ nebo instalací
solárnì termických soustav.
Pøedmìtem podpory nebude výmìna starého plynového kotle za nový, výmìna stávajících kamen, výmìna stávajícího automatického kotle.
Zastupitelé mìsta enov rozhodli podpoøit daný
projekt pøíspìvkem z rozpoètu mìsta a to výi 5 %
uznatelných výdajù vypoètených v rámci podpory
OPP.
Schùzka pro zájemce o kotlíkové dotace probìhne
v pùli prosince na MìÚ enov. O termínu budete
informováni.
Ji nyní mùete najít na stánkách mìsta odkazy
v sekci Kotlíkové dotace.
Ing. Jan Blaek, starosta mìsta
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ZU Viléma Wünsche v enovì informuje

Rádi bychom touto cestou informovali irokou veøejnost o akcích, které pøipravujeme v 1. pololetí
kolního roku 2015/2016. Tìíme se na vai návtìvu.
Den

Datum

Zaèátek Akce

Pedagog

St 25.11.2015

17.00

Tøídní koncert

Soòa Trèková

St

2.12.2015

17.00

Tøídní koncert

Bohumila Uèníková

St

9.12.2015

17.00

Tøídní koncert

Petr Miller

Po 14.12.2015

17.00

Tøídní koncert

Petr Kupka

Út 15.12.2015

17.00

Tøídní koncert

Karel Smyèek
Soòa Nováková

St 16.12.2015

17.00

Tøídní koncert

Vlasta Urbáková

Pá 18.12.2015

17.00

Tøídní koncert

David Papala

Po 21.12.2015

17.00

Tøídní koncert

Bc. Monika Kozmonová

Út

19.1.2016

17.00

Tøídní koncert

Bc. Martin Tome

St

20.1.2016

17.00

Tøídní koncert

Bc. Martin Tome

Vlasta Urbáková, øeditelka koly

Lucie Zemanová  14 let

Máte zájem o pejska?

1

2

Zde uvedení psi byli odchyceni v enovì. Mùete
si je prohlédnout v útulku p. Ondraèky v Sedlitích 
tel. 777 103 234 a pokud se rozhodnete pejska osvojit,
budete osvobozeni od poplatkù.
1  Labrador  køíený  odchycen v èásti Lapaèka
2  Køíenec  èerný, malý, støapatý  odchycen na
ul. Uzavøená
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Sára Machálková  7 let

Strom poznání

Nae kola dlouhodobì pracuje na projektech Euroregionu Beskydy  operaèních programech pøeshranièní spolupráce CZPL. V návaznosti na projekt
EKO  zodpovìdní probìhla v úterý 29. záøí 2015
malá slavnost. V pøilehlém parèíku, jeho souèástí je
i kolní arboretum, byla odhalena socha enovského
rodáka, pana Oldøicha Haroka, s názvem Strom poznání.
Co tato socha pøedstavuje a co znamená?
Vyjádøeno slovy autora Nepøedstavuje to nic, znamená to vechno. Abstraktivní tváøení dubového
kmene spolu s texty starými více ne 360 let je oslavou touhy lidského poznání a dobrodrustvím tvorby.
Slavnost zahájili áci enovské koly svým kulturním vystoupením, a po úvodních slovech paní øeditelky Nadìdy Pavliskové a projevu starosty obce pana
Jana Blaka, byla za pøítomnosti samotného autora
socha odhalena.
Potìila nás i pøítomnost zástupcù partnerské koly, gymnázia ve Strumieni. Slavnost ukonèil èetbou
úryvkù z knihy J. A. Komenského ák tøídy 9.B Matìj Chomistek.
Naím pøáním zùstává, aby socha v parèíku vydrela mnoho let a pøináela inspiraci i dalím generacím ákù a obèanùm enova.
Mgr. Milue Valová

MìÚ informuje / Kultura

Kam za kulturou, zábavou a sportem
V mìsíci listopadu 2015
oslaví významná ivotní jubilea tito enovtí obèané
J A R O S L AV B E D N Á Ø
M A R TA B O È K O VÁ
M I R O S L AV D  O B K O
B E D Ø I  K A F I K Á È K O VÁ
Z D E N K A F O LVA R È N Á
J I N D Ø I C H F O LVA R È N Ý
M A R I E H A R A  Í M O VÁ
M A R I E H R A B C O VÁ
S TA N I S L AV H R U  K A
LUDVÍK KOLLÁROVIÈ
ALEXANDER KÖSSLER
JÁN KUBÍK
M I L A D A M A T O C H O VÁ
J A R M I L A M E C N E R O VÁ
E VA P L O C K O VÁ
Z D E Ò K A R I N G O  O VÁ
A N N A R O H L O VÁ
LEOPOLD RYKA
OLDØICH SEDLAØÍK
J A N S L Í VA
A L E N A  L A C H T O VÁ
JIØÍ UBÍK
OTAKAR URBANEC
E VA V A C Í K O VÁ
V Á C L AV V A  Í È E K
J A R U  K A W A L K O VÁ
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 nutno uplatnit
u redakèní rady (tel. 596 805 931) 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 2. prosince si pøipomeneme nedoitých
60 let pana

Jiøího Adamuse

Kdo jste ho znali, vzpomeòte s námi.
S láskou vzpomínají
manelka Miluka
dcery Jana a Hanka s rodinami

Knihovna & enovské muzeum
Otevírací doba v prosinci 2015  Knihovna bude
pro veøejnost uzavøena ve dnech vánoèních svátkù a
dále ve dnech: 22. 12., 23. 12., 30. 12., 31. 12. 2015 a
2. 1. 2016.
11. 11. v 17 hodin  Stará kola  Zveme na pøednáku spojenou s promítáním filmu pana Miroslava
Kaèora Svìdomí hrdinù.

Dokument, který se nebojí øíci i jinou ne momentálnì
módní pravdu. Tøeba mocným navzdory a tøeba sám s
minimem prostøedkù natoèil reisér Miroslav Kaèor dokument, jen se nebojí podívat na kauzu bratøí Maínù a
jejich skupiny i z druhé strany  ze strany pozùstalých po
sedmi zabitých obìtech, kterým bratøi Maínové zabili blízké èleny rodiny.
V dokumentu Svìdomí hrdinù
autor ukazuje odvrácenou tváø odbojové èinnosti bratøí Maínù a jejich spoleèníkù, která dodnes názorovì polarizuje èeskou spoleènost.
Vrací se k èinùm, které skupina
spáchala poèátkem 50. let minulého
století na èeskoslovenském území.
Na rozdíl od ostatních filmù, zabývajících se touto tematikou, Miroslav Kaèor nabízí pohled z druhé
strany: Poprvé promlouvají potom
ci, pøíbuzní a blízcí tìch, kteøí se stali nepøímým terèem
nìkterého z násilných èinù dnes oslavovaných a vyznamenaných odbojáøù. A také poprvé promlouvají dosud nezveøejnìná fakta: autor rekonstruuje události na základì svìdectví a dosud nezpracované kriminalistické dokumentace
(výpovìdí obvinìných a svìdkù, pitevních protokolù obìtí,
fotografií z místa èinu atd.).

25. 11.  17.00 hod.  Stará kola  slavnostní vernisá výstavy Co dokáí Herdulky aneb nìná krása palièkované krajky. Své práce pøedstaví Kateøina Pavlíková a
Bohumila Slívová. Výstava potrvá do konce
mìsíce ledna 2016.

Evidence obyvatel
NEJMLADÍ OBÈÁNCI MÌSTA
Aneta Branná, Petra Bìhalová, Filip Hynar,
Zuzana Kolísková, Terezie Domagalová,
Marek Labudek, Karolína Balaovièová
K narození dìátka rodièùm srdeènì blahopøejeme.

ROZLOUÈILI JSME SE
Zdenìk Olák, Frantiek Sládek
Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou upøímnou
soustrast.
DÙLEITÉ! ádáme tímto rodièe novorozencù, aby po
obdrení matrièního dokladu oznámili narození svého dìátka pøedloením rodného listu na ohlaovnì.
n Pozùstalé si pak dovolujeme poádat o vèasné oznámení úmrtí svého rodinného pøísluníka, pouze pokud
k úmrtí nedolo v naem mìstì. Dìkujeme  T. Klimasová / SO
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MìÚ informuje

Dotazníky ke strategii rozvoje mìsta

Monosti vyjádøit se k aktuálním problémùm ve
mìstì vyuilo celkem 130 obèanù a pøíjem námìtù k
rozvoji mìsta byl ukonèen.
První otázkou byli obèané dotazováni, jakým mìstem by se mìl stát enov v budoucnu. Obèané mìli
monost vybrat tøi ze tøinácti nabízených moností. Z
prùzkumu vyplynulo, e dvì tøetiny obèanù preferují,
poøadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.  8.
7.  8.
9.
10.
11.  12.
11.  12.
13.

abychom byli klidným mìstem pro pøíjemné bydlení,
èistým a bezpeèným mìstem, mìstem zelenì a kvalitního ivotního prostøedí.
Monost orientovat se na cestovní ruch, rozvíjet
prùmysl a obchod, otevøít se pro nové obyvatele, èi
spolupracovat s jinými mìsty, byla zmiòována pouze
sporadicky.

Vyhodnocení  Jakým mìstem by se podle Vás enov mìl stát v budoucnu?

èetnost

Klidným mìstem pro pøíjemné bydlení
Èistým a bezpeèným mìstem
Mìstem zelenì a kvalitního ivotního prostøedí
Mìstem s kvalitními slubami obèanùm
Mìstem sportu a volnoèasových aktivit
Mìstem tradic a lidové kultury
Mìstem s bohatým spoleèenským ivotem
Mìstem kvalitních pracovních pøíleitostí a zdravým podnikatelským prostøedím
Mìstem spolupracujícím s místními i zahranièními obcemi a mìsty
Mìstem prùmyslu a obchodu
Mìstem otevøeným pro nové obyvatele
Jiné - mìstem pro obyvatele okrajových èástí
Mìstem cestovního ruchu

Dalí èást dotazníku byla vìnována zjitìní kvality ivota, sociální oblasti a úrovni veøejné správy.
Spokojenost byla známkována jako ve kole: 1  velmi vysoká spokojenost, 2  spokojenost, 3  prùmìr, 4
 nespokojenost, 5  velká nespokojenost.
Prùzkum ukázal, e obèané jsou velice spokojeni

88
84
78
51
43
12
11
11
6
2
1
1
0

%
67,69
64,62
60,00
39,23
33,08
9,23
8,46
8,46
4,62
1,54
0,77
0,77
0,00

napøíklad s peèovatelskou slubou, dodávkou elektøiny a vody, s èinnosti dobrovolných hasièù, se základní
i mateøskou kolou.
Nejhùøe bylo hodnoceno zneèitìní ovzduí exhalacemi a prachem, nabídka pracovních pøíleitostí,
kvalita cest a chodníkù.

èíslo
otázky znìní otázky

1

známky/jejich èetnost
2
3
4

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Jste spokojeni s mezilidskými vztahy ve mìstì?
Jste spokojeni s nabídkou pracovních pøíleitostí ve mìstì?
Jste spokojeni se sítí obchodù ve mìstì?
Jste spokojeni se sítí zdravotní péèe ve mìstì?
Jste spokojeni se sítí slueb ve mìstì?
Jste spokojeni se sítí mateøských kol ve mìstì?
Jste spokojeni se základní kolou ve mìstì?
Jste spokojeni s kulturním vyitím ve mìstì?
Jste spokojeni se sportovním vyitím ve mìstì?
Jste spokojeni s ostatními monostmi volnoèasového vyití ve mìstì?
Jste spokojeni s nabídkou vyití pro rodiny s dìtmi ve mìstì?

20
14
17
33
25
50
62
20
24
29
25

38
7
41
39
48
22
19
33
36
21
12

46
17
35
24
28
8
9
31
27
28
24

15.

Jste spokojeni s prostøedím ve mìstì z tìchto hledisek:
ivotní prostøedí celkovì
estetický vzhled veøejných prostranství
vzhled mìstské zástavby (budov)
udrování zelenì ve mìstì
udrování èistoty ve mìstì
zneèitìní ovzduí exhalacemi a prachem

17
25
29
30
30
10

37
48
53
51
52
15

49
39
32
29
32
39

5

prùmìrná
známka

14
19
19
7
6
2
0
15
8
12
14

2
14
12
3
3
0
2
3
2
2
2

2,50
3,17
2,74
2,13
2,22
1,54
1,49
2,49
2,26
2,32
2,43

16
14
11
13
11
35

8
1
0
4
2
27

2,69
2,35
2,20
2,29
2,24
3,43

(pokraèování na str. 7)
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MìÚ informuje / ivot ve mìstì

(pokraèování ze str. 6)

Dotazníky ke strategii rozvoje mìsta

èíslo
otázky znìní otázky
15.

1

5

prùmìrná
známka

35
22
37
23
21
38

38
17
39
63
37
43

29
39
32
35
38
36

18
33
18
3
23
6

7
16
0
2
10
1

2,40
3,03
2,25
2,19
2,72
2,10

42

33

23

11

2

2,08

Jste spokojeni s následujícími slubami?
dodávka plynu
dodávka elektøiny
dodávka vody
odvoz odpadù
systém tøídìní odpadù
internet

86
99
100
78
54
57

18
26
22
28
27
28

1
4
4
31
30
21

0
0
1
11
9
6

16
0
2
2
3
5

1,69
1,26
1,32
1,87
2,02
1,92

17.

Jste spokojeni s peèovatelskou slubou ve mìstì?

46

0

0

0

0

1,00

18.

Jste spokojeni s prací Mìstského úøadu v enovì

43

37

29

7

2

2,05

19.

Kde získáváte informace o èinnosti mìstského úøadu?
enovský Obìník
úøední deska
internet
veøejná zasedání zastupitelstva
jiné:
....

16.

veøejné osvìtlení
kvalita cest a chodníkù v ulicích
dostupnost mìsta hromadnou autobusovou a eleznièní dopravou
bezpeènostní situace ve mìstì (kriminalita)
bezpeènost silnièního provozu ve mìstì
dostupnost parkování
moností úèastnit se místního plánování, rozhodování èi veøejných
projednávání

známky/jejich èetnost
2
3
4

119 respondentù
27 respondentù
87 respondentù
12 respondentù
4 respondenti

20.

Jste spokojeni s informovaností o práci mìstského úøadu a jeho
akcích?

54

41

23

2

0

1,78

21.

Jste spokojeni s obsahem webových stránek mìsta enov?

54

28

16

3

0

1,68

22.

Jste spokojeni s obsahem a formou titìného enovského Obìníku?

71

36

14

0

1

1,56

23.

Jste spokojeni s èinností Mìstské policie?

58

33

23

4

1

1,80

24.

Jste spokojeni s èinností dobrovolných hasièù?

80

17

5

1

0

1,29

26.

Jste spokojeni s èinností samosprávy (Zastupitelstvo mìsta, Rada
mìsta)?

46

25

24

7

1

1,95

27.

Jste spokojeni s èinností MìPOS?

60

23

20

5

0

1,72

Pøítì se budeme vìnovat konkrétním námìtùm k rozvoji mìsta.

Zpracovali: J. Blaek, M. Vaculík, P. Slívová

Zahrádkáøi informují

Výbìr penìz na zájezd do Francie 2016 probìhne 28. 11. 2015 od 14.00 do 14.30 hod. v DZ na Tìínské ulici. Budu
vybírat polovinu èástky, pokud by nìkdo chtìl zaplatit celou èástku, mùe. Dalí výbìr probìhne koncem února 2016.
Datum bude upøesnìn v lednovém Obìníku. Za výbor zahrádkáøù Lampartová.
Èeský zahrádkáøský svaz ZO enov poøádá ve spolupráci se støední zahradnickou kolou Ostrava dne 24. 11. 2015 od
14.00 do 17.00 hod. v budovì Staré koly pod kostelem, nyní knihovna a muzeum, ukázky vánoèních vazeb, svícnù
atd., které si lze i zakoupit. Dále probìhne také prodej ivých vánoèní hvìzd, bramboøíkù a dalích kvìtin
spojených s vánocemi.
Jste vichni zváni.
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ivot ve mìstì

Pozvánka mìsta enov

Mìsto enov Vás zve k návtìvì komedie
divadla Ètyølístek, souboru KUKO
v reii Emila Kopèáka
Silke Hassler

Záruka touhy
20. 11.  18.00 hod.
restaurace Horakùvka

Obsazení: INGE  Jana Paliková; GERDA 
Jarmila Lipková; KLÁRA  Ludmila Deutscherová; YVONE  Martina Botorová; ANTONÍN 
Emil Kopèák. Nápovìda: Iva Jedlièková a Karla
Larishová. Technik u svìtel a hudby: Petr lechta. Návrh scény: Emil Kopèák.
Vstupné 100 Kè dospìlí, 50 Kè dìti. Pøedprodej vstupenek na podatelnì Mìstského úøadu v enovì
a v Knihovnì & enovském muzeu od 2. 11. 2015;
v den pøedstavení doprodej na místì (omezený poèet
míst), sál bude otevøen od 17.30 hodin.

Mìsto enov
zve vechny dìti a jejich rodièe na

Slavnostní rozsvícení
vánoèního stromu
29. 11.  16.00 hod.
prostory u hasièského domu v enovì
Tomu bude pøedcházet

Adventní koncert
Dua Cremsiriensis

v 15.00 hodin v restauraci Horakùvka.

Vstupné dobrovolné. Po ukonèení koncertu probìhne
vystoupení místních dìtí, bude rozsvícen vánoèní strom
a pøipraveno je i malé obèerstvení (samozøejmì nebude
chybìt tradièní punè a teplý èaj!).
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Oáza Nebory pomáhá s léèbou
závislostí

Oáza Nebory je program azylového domu BETHEL Tøinec Slezské diakonie. Tento program je urèen muùm ve vìku 1865 let, kteøí si uvìdomují
svou závislost na alkoholu a na alkoholu v kombinaci
s jinými návykovými látkami èi na hracích automatech.
Støedisko Oáza Nebory se nachází v okrajové èásti
Tøince v malebném pøedhùøí Beskyd, v místì, kde èas
plyne pomaleji a liky dávají dobrou noc. Toto pøírodní prostøedí pùsobí na lidi znavené spoleèností velmi
blahodárnì samo o sobì. S kapacitou 13 osob se ná
tým, který se skládá ze sociálních pracovníkù, psychologù a pracovníkù v sociálních slubách, mùe vìnovat kadému klientovi individuálnì, co hraje významnou roli pøi dosahování pozitivních výsledkù
programu.
Oáza Nebory nabízí roèní pobyt reimového typu.
Klienti mají program od rána do veèera a jeho souèástí je pøedevím pracovní èinnost a rùzné skupinové aktivity. Souèástí støediska je také malá farma,
která nabízí dostatek pracovních pøíleitostí pro
vechny uivatele (péèe o ovce, kozy, drùbe èi pìstování zemìdìlských plodin).
Jeliko zaøízení Slezské diakonie stavíme na køesanských hodnotách, navtìvují nae støedisko duchovní, aby povzbudili klienty, vnesli nové svìtlo a
klid do jejich ivotù a aby jim pomohli skrze Boha
najít opìt sami sebe.
Pokud byste se o nás chtìli dozvìdìt více, nebo
víte o nìkom, kdo má problém se závislostí a mohl by
mít o nai slubu zájem, kontaktujte nás na tel.
è.: 739 329 557, nebo e-mail oaza@slezskadiakonie.cz.
Stejnì tak, pokud byste nás chtìli jakkoliv podpoøit,
mùete tak uèinit pøes uvedené kontakty. Najdete
nás i na facebooku.

ivot ve mìstì

Skauti a skautky enov informují

Výprava s rodièi za vìtrem

Pøi poøádáni jakékoliv výpravy je
vdy jeden otazník  vyjde nám poèasí? A tentokrát mìlo vedení 1. smeèky
vlèat jetì jeden otazník  bude foukat
vítr? Témìø vechno se dá naplánovat,
ale s poèasím je potí. Ale 10. øíjna to
Agentùm vylo!
Na jednom hezkém místì v Bruzovicích mohli Agenti proít nevední sobotu. Tentokrát dokonce i spolu s rodièi. Ráno byla velká zima, a proto se
vichni rozehøáli hrou paeráci (mimochodem dìti nad rodièi vyhrály vysokým skórem). K obìdu mìly dìti
spoleènì s vedením uvaøit bramborový
gulá na ohni pro rodièe a rodièe zase
pro dìti. Musíme øíct, e bylo velmi
tìké urèit, který gulá byl lepí. Pøestoe kadý chutnal jinak, oba byly vynikající. Po obìdì u dìti zaèaly vytahovat draky. Ale vítr jetì nedorazil.
Abychom si toto èekání na vítr nìjak
hezky zkrátili, pøipravili jsme si teèku
po obìdì v podobì tzv. hadù na pejli. Zjistili jsme, e opékání takových
hadù není úplnì jednoduché, nìkomu
se to spálilo, nìkdo to jedl nedopeèené.
Ale nìkteré trpìlivé maminky takto
dokázaly upéct skuteènou dobrotu. A
vítr? Nakonec pøece dorazil a tak se
mohli i draci ukázat v plné parádì.
Za 1. smeèku vlèat Agenti
Karla Tomisová  Kája

dobnì. V nedìli dívky vyrazily do kostela a poté ji následovalo balení a odjezd domù. Dìti si domù odvezly
spoustu vzpomínek a vedoucí zase
nové zkuenosti, nebo celou výpravu
vedla cizí vedoucí z olomouckého
skautského oddílu v rámci projektu
Výmìna vùdcù.
Za 2. oddíl Elmano
Marie Tomisová  Májinka

4. skautský oddíl informuje

První øíjnový víkend byl pro èleny
4. oddílu ve znamení skautských akcí.
Pro svìtluky a vlèata byl v podobì
návtìvy kina. Stále jsme èekali do
poslední chvíle, co se bude hrát a vyplatilo se. Shlédli jsme novinku letoního podzimu: Hotel Transylvánie 2.
Film byl legraèní a vichni zúèastnìní
(a nebylo nás málo  celkem pìtatøicet) si o filmu vyprávìli i cestou domù
z kina. Parádnì jsme si návtìvu kina
uili!
Za 4. oddíl
Markéta Sulková  Kety
Pro nae starí èleny oddílu 
skautky a skauty byla pøipravena
skautská výprava se spaním ve stanech. Vydali jsme se ji tradiènì na
bývalé táboøitì v Nýdku. Poèasí nám
po celý víkend pøálo, a tak nic nebránilo tomu si výpravu poøádnì uít.
V pátek po pøíchodu na táboøitì
jsme postavili stany a hráli rùzné hry
nebo si povídali. V sobotu jsme podnikli výlet na Èantoryji a naskytl se
nám krásný výhled nejen na èeské
hory a okolí, ale také jsme se mohli
kochat výhledem na Polsko.

I kdy jsme vaøili v polních podmínkách, strava nám chutnala a neovlivnila to, e jsme si výpravu uili a
pøivezli spoustu nezapomenutelných
záitkù.
Za 4. oddíl
Martin Sulek  Hastrman

Zahajovací výprava

Jak se ji stalo tradicí, roverský
rok jsme zahájili noèní výpravou do
tramberské jeskynì ipka. Tato výprava je specifická jednak tím, e je
první, ale také tím, e jsou pøi ní do
kmene pøijímáni noví èlenové. Tento
rok se nae øady rozíøily o tøi nové
rovery.
Po cestì nás stíhaly modely
rùzných moných úskalí a radostí roverského ivota, které jsme zvládli
s ikovností nám vlastní. Na ipce
probìhl tradièní akt pøijímání nováèkù. Po mení svaèinì a fotokoutku
jsme se vydali na vlak. Cestou jsme se
samozøejmì nezapomnìli zastavit na
dìtském høiti, pohoupat se na houpaèkách a povozit na kolotoèi. Následovala jen klimbavá cesta vlakem,
oèekávaný odpoèinek v peøinách a tìení se na pøítí roverskou akci.
Za roverský kmen eReSTeèka 
Tereza Drozdová  Kori

Skautský ples 2016

S radostí vem oznamujeme, e
dne 6. 2. 2016 se uskuteèní
7. roèník skautského plesu a vy
mùete být pøi tom!
enovské skautské støedisko

Elmano stavìlo palác
pro Kleopatru

Rovných tøicet holek z Elmana vyrazilo na zaèátku øíjna na výpravu do
Olomouce. Celým víkendem je provázelo téma Asterixe a Obelixe. V týmech sbíraly ve hrách místo bodù historickou mìnu  talenty, aby si za nì
pak mohly nakoupit materiál na stavbu modelu paláce pro Kleopatru. V sobotu èekala vechny mìstská hra, kdy
svìtluky a skautky objevovaly krásy
a taje Olomouce. K obìdu si dìti za
pomocí vedoucích pøipravovaly neobvyklý obìd  domácí tortily se zeleninou a kuøecím masem. Odpoledne bylo
ve znamení her a odpoèinku. Veèer
dìti stavìly paláce z nejrùznìjích
krabièek, kartonù, pejlí, látek a po-
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Kalendáø mìsta enov na rok 2016
V únorovém Obìníku byli obèané vyzváni, aby pøispìli
fotkami svých zahrad do kalendáøe pro pøítí rok. Na fotkách
zahrad, zahrádek èi kvìtin, které nìkteøí poslali, je vidìt jejich
práce, záliba, ale hlavnì pohledy do krásných koutù naeho
mìsta. To ve spolu s akcemi enovských spolkù,
harmonogramem odvozu odpadù, organizací nového kolního
roku a strukturou úøadu s kontakty najdete v kalendáøi
ENOVSKÉ ZAHRADY 2016.
Kalendáø si mùete zakoupit na podatelnì Mìstského úøadu
za cenu 40 Kè, a to od 23. listopadu 2015.
A. Stachovská / SO

Prorostlá sadba houby  hlíva ústøièná,
citrónová, máèková a shiitake
nakoupíte v prodejnì elektro.
Na Sedlácích 377, enov, tel.: 596 890 555, 608 746 730

OREL Jednota enov Vás zve na

Den sportu pro kadého
a turnaj ve stolním tenise
Orelský míèek

(letos ji 20. roèník)
který se koná v sobotu 14. listopadu 2015
v tìlocviènách Z enov - støed.
Zahájení v 9.00 hodin, pøihláky od 8.30 hod.
Vstup z Hasièské ulice. V programu jsou i tradièní
soutìe sportovní vestrannosti.
Startovné: dìti zdarma, soutìící dospìlí 30 Kè.
Nutná sportovní obuv (bez èerné podráky a koleèek);
pálky a dobrou náladu si vezmìte s sebou.
Obèerstvení zajitìno, pøedpokládané vyhláení vítìzù
do 15 hodin.
Na Vai úèast se tìí OREL Jednota enov

Vánoèní trhy v Kravaøích

Místní skupina ÈÈK v enovì poøádá zájezd na
vánoèní trhy, tentokrát do Kravaø, který se bude konat dne 6. 12. 2015. Vánoèní trhy jsou v Kravaøích
venku i na zámku, kde bude také hudební produkce
(pìvecký sbor, cimbálovka, dechovka), budou tam
pøedstavena rùzná øemesla, prodej zboí s vánoèní
tématikou. Vstup do zámku stojí 40 Kè.
Autobus vyjede z Václavovic od lesa v 9.00 hodin a
pojede po obvyklých zastávkách  enov nad Pekárnou, enov Lapaèka, enov krbeò, enov Støed, enov Køiovatka.
Odjezd z Kravaø bude po vzájemné domluvì asi
v 15.00 hodin. Cena zájezdu bude 100 Kè na osobu.
Zájemci se mohou pøihlásit u dùvìrníkù MS ÈÈK,
nebo na telefonních èíslech: paní Eva Uxová 739 665
669 a paní Jaroslava Pituchová 603 247 868. Závazné
pøihláky vèetnì zaplacení zájezdu pøijímáme nejpozdìji do 30. 11. 2015.
Tìíme se, e spolu proijeme krásný pøedvánoèní
den, na který vás srdeènì zve MS ÈÈK v enovì.

Sportovní Klub Lapaèka
obèanské sdruení
srdeènì zve irokou veøejnost na

RECESNÍ
LAMPIÓNOVÝ PRÙVOD
v pátek 6. 11. 2015
sraz v 17.00 hod.
na høiti v areálu SK Lapaèka.

Tìíme se na vechny dìti i dospìlé
se spoustou rozsvícených
lampiónù
www.sklapacka.cz

INZERCE

PROSTORY K PRONÁJMU

20 m2, vlastní WC a sprcha
enov, ul. Václavovická, tel.: 608 875 354
l

KOSMETIKA  oetøení pleti, barvení øas a oboèí, depilace

l

MASÁE: sportovní, relaxaèní, lávové kameny

l

Prodej kosmetických pøípravkù

l

Prodej potravinových doplòkù

l

Dárkové poukazy

tel.: +420 725 582 425
www.zdravi-krasa.info
obchod@zdravikrasa.info
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Zdravá výiva U MILUKY
1. patro OD, tel.: 605 041 047

v bio koøení v bezlepkové výrobky
v dia výrobky v èaje i dárkové

ivot ve mìstì

Evropský den jazykù na Z Podlesí
Jako kadoroènì, tak i letos jsme si pøipravili pro
dìti jednodenní program v angliètinì, kterým si vdy
pøipomínáme, jak je dobré, e se uèíme tomuto svìtovému jazyku.
Celý program je vdy zamìøen na provìøení získaných znalostí, rozíøení slovní zásoby a hlavnì je motivací k dalímu studiu angliètiny.
Letos 21. 9. si mohli své zkuenosti s jazykem
vyzkouet nai nejmení áci 1. C, 2. C, 2. D, 3. C a 3.
D. Tento den byl pro nì opravdovou oslavou angliètiny, jeliko je v tìlocviènì koly èekal milý host, a to
èernoka paní Myriam, která se narodila ve Francii a

tì, která jim pomohla v budování jejich obchodu a
v zopakování potøebné slovní zásoby. Celé snaení
vyvrcholilo v pravé poledne, kdy paní Myriam byla
postupnì zvána do vech obchodù a mohla nakupovat.
Vìøím, e letoní Evropský den jazykù byl pro dìti
velkou zkueností a hlavnì motivací k dalímu studiu. Pokud vás nae akce zaujala, nezapomeòte navtívit stránky naí koly www.zs-senov.cz
Naïa Macková

Sprechen Sie Deutsch?

angliètinu také studovala. Pøijala nae pozvání a zapojila se moc hezky do vech aktivit s dìtmi.
Celé dopoledne bylo nabité soutìemi drustev,
pohybovými disciplínami, skládáním obrázkù, hrami
na postøeh. To ve jsme absolvovali v pøíjemné atmosféøe s paní Myriam, která s dìtmi hovoøila anglicky.
Dìti odcházely velmi spokojené, co je velká odmìna
pro nás pedagogy.
Dalí èást oslav Evropského dne jazykù probìhla
24. 9. pro nae starí áky 4. A, 4. B, 4. C a 5. C. Opìt
jsme se seli ke spoleènému dopoledni na Z Podlesí.
Zde se áci náhodnì rozdìlili do osmi drustev, která
mìla za úkol bìhem dopoledne vytvoøit svùj vlastní
fiktivní obchod, ve kterém si pak paní Myriam mohla
nakoupit. Kadá skupinka absolvovala ètyøi stanovi-

Nìmèina je na naí kole vyuèována jako druhý
cizí jazyk od 7. roèníku. Dvacet ákù devátých tøíd
vycestovalo 18. øíjna 2015 do nìmeckého Augsburgu,
zde se stali na nìkolik dní souèástí nìmeckých rodin
a ve kole absolvovali 16 hodin intenzivní výuky
nìmèiny s rodilými mluvèími. Cílem studijního pobytu bylo nejen zdokonalení øeèových dovedností v nìmeckém jazyce, ale také poznávání nìmecké kultury
a reálií.
Mezi nejkrásnìjí místa, která jsme v nìmeckém
Bavorsku navtívili, patøí romantický zámek Neu-

schwanstein, mìsta Augsburg, Garmisch-Partenkirchen a Regensburg. Uili jsme si návtìvu olympijského centra, Svìt BMW a Nìmecké muzeum techniky v Mnichovì. Nezapomenutelný byl výhled z nejvyí hory nìmeckých Alp  Zugspitze, na kterou
jsme vyjeli lanovkou za nádherného sluneèného poèasí, a poté procházka soutìskou Partnachklamm.
Studijnì vzdìlávací pobyt se mohl uskuteènit díky
projektu vyhláenému Ministerstvem kolství, který
vedení koly získalo, a ákùm byl tento pobyt vèetnì
vstupù zcela hrazen. Tímto pobytem byli áci nadeni
a je pro nì obrovskou motivací k dalímu studiu cizích jazykù.
Mgr. Karla Poláková, Mgr. Helena Sumarová
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Inzerce
l Prodej vèelího medu od vèelaøe z oblasti CHKO
Pálava. Skvìlý kvìtový a tmavý lesní  150 Kè/kg.
Tel.: 739 419 164.
l Prodám velký mandl vhodný do rodinného
domu, cena 2000 Kè. Tel.: 732 144 785  dopoledne, je
zapotøebí zajistit odvoz.
l Hledám podnájem v enovì a blízkém okolí,
mùe být v RD. Jsem svobodná, bezdìtná, vypomùu
s prací v domì. Tel.: 605 051 166.
l Restaurace Na pici v enovì hledá brigádnickou výpomoc na obsluhu do restaurace. Více informací na tel. è.: 774 739 471.

Potøebujete uklidit Vá byt
èi dùm?

Staèí jen zavolat
775 27 27 62

ÚKLIDY
DOMÁCNOSTÍ
 Èistìní kobercù, sedaèek,
èalounìných povrchù
 Mytí oken
 Úklidy po stavebních pracích

VOLEJTE: 775 27 27 62
www.uklidy-morava.cz
Pùjèujeme stroj na èitìní kobercù, sedacích souprav
znaèky KÄRCHER
V. Vlèková, Stará cesta 333, enov  èást krbeò.
Tel. 736 520 175

800 888 120

www.faircredit.cz

Fair Credit FAJN pùjèka

pùjète si od 4 000 do 50 000 Kè
Rychlost v pohodlí Vaeho domova
Férovost
l Individuální zákaznický pøístup
l Transparentnost
l Profesionální jednání
l On-line pøehled nad svým úètem
l Pojitìní schopnosti splácet
l
l
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bezplatná
linka

Inzerce

Restaurace Na pici
Pøipravujeme pro Vás tyto akce:

13.  15. 11. 2015  Svatomartinská husa
od 11 hod. do 21. hod.
Výborné husí speciality doplnìné Svatomartinským vínem.

27.  29. 11 2015  Bramborákové hody
od 11 hod. do 21. hod.
Výbìr z mnoha bramborákových dobrot.

OLYMAR

domácí potøeby a elezáøství
1. patro OD, tel.: 731 161 773

unkovar akce 499 Kè (599 Kè)
hrnec tlak. BIO 1899 Kè (2399 Kè)
n peèící fólie 40x36 119 Kè (159 Kè)
n váha kuch. digitální 399 Kè (499 Kè)
n

n

20. 12. 2015  Dìtský karneval

Zveme celé rodiny s dìtmi na ji tradièní zábavné odpoledne s
diskotékou pro dìti.

Rezervace míst na tel. èísle: 774 702 510

Na Vai návtìvu se tìí kolektiv Restaurace Na pici.

BARVY LAKY TOM

inzerce
kontaktujte:

tel. spojení:

p. KOSÒOVSKÝ

774 249 570

poboèka enov

Novì otevøená prodejna barev a lakù vèetnì pøísluenství v ENOVÌ
u kruhového objezdu vedle potravin Hruka.

Tento mìsíc akce:
PRIMALEX Standard 15 kg  299 Kè
HET KLASIK COLOR  vechny odstíny 8 kg  299 Kè
HET Vápenný nátìr 15 kg  155 Kè
JUPOL Citro (protiplísòová barva 2 l  155 Kè
ETERNAL mat, vechny odstíny 0,6 l  145 Kè
SYNTECOL bezbarvý lak 0,6 l  109 Kè

MÁME NEJNIÍ CENY NA TRHU! Pøi nákupu nad 700 Kè pivo zdarma!

V prodeji rovnì za skvìlé ceny syntetické i vodou øeditelné barvy na kov, døevo,
vèetnì lazur znaèek COLORLAK, DETECHA, ETERNAL, SOKRATES, LUXOL, PRAKTIK
a dalích.

KONTAKT: Barvy Laky Tom, poboèka enov, IÈ 02680912,
DIÈ: CZ8262044967, se sídlem ul. U Alejského dvora 619, enov,
tel.: 736 671 846, e-mail: barvy.senov@seznam.cz
Otevírací doba: PO-PÁ 7.30  16.00 hod.; SO 8.00  11.00 hod.

Právní záleitosti

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

JUDr. Marcela orièová

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

ARBOR MORAVIA
DOPRAVA v obci ZDARMA *

Palivové døíví:
palky 600 Kè/prms
típané 700 Kè/prms

Okrasné stromy, keøe a rùe
Ovocné stromky a keøe, trvalky
Hnojiva, substráty, postøiky, keramika

* pøi odbìru nad 9 prms
Petøvald, Klimova 1878, tel. 605 248 998, 596 542 098

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

ENOVSKÝ OBÌNÍK 11/2015  13

ivot ve mìstì

Mladí enovtí lukostøelci na MÈR v terénní vystøíleli dvì medaile!
Ve dnech 26.  27. 9.
2015 se v elegantních zahradách zámku Kozel v
áhlavech u Plznì konalo 24. Mistrovství ÈR dospìlých a dorostu v terénní lukostøelbì. Dva

enovtí sportovní velvyslanci v kategorii kadetù
na sebe narazili v pøímém souboji v semifinále. Souboj byl oboustrannì nekompromisní a a
v dodatkovém rozstøelu
na jeden vystøelený íp
nakonec k boji o zlatou
medaili postoupil zkuenìjí Petr Lisník. Na soupeøe ponera z Tachova
vak nestaèil a odvezl si
støíbrnou medaili. Ná
druhý závodník Matìj
ebesta pøidal do sbírky
bronzový kov.
Tímto závodem skonèila venkovní sezóna a
lukostøelci pøecházejí do
vnitøních prostor, aby se

pøipravili na halové zimní závody. Lukostøelci ze
enova od poloviny mìsíce øíjna zaèínají trénovat

v sále restaurace Horakùvka.
Frantiek Hegedüs,
SKL

Výlet Slezská brána

V pátek 2. 10. jsme se místo koly, co nás pøirozenì potìilo, vydali na výlet po mìstech a obcích Slezské brány. My, Aneta Roztomilá, Kristýna Hájková a
Zdenìk Tomis, jsme zastupovali nae mìsto enov
v plnìní úkolù, které si pro nás na zájezdu pøichystali a hlavnì jsme se pøipravovali na velkou soutì,
která nás tøi èeká v kvìtnu.
Navtívili jsme dvì mení obce  Oprechtice a
Horní Datynì. V Oprechticích jsme si proli novou
hasièskou stanici, knihovnu, vylutili ifru a získali
klíè ke sladkému pokladu! Podívali jsme se i do Horních Datyò, kde se na pozemku milého a upovídaného pána nacházelo trojmezí tøí území. Ukázal nám
i svoje sochy, poèetnou sbírku kamení a mapy. A jako
poslední bod dne bylo (nìkterými vytouené) obèerstvení v Domì dìtí Vratimov. Moc dìkujeme za super
výlet a zajímavosti, co jsme se o Slezské bránì mohli
dozvìdìt!
Aneta Roztomilá 8.C

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 námìstí 300, enov, tel.: 596 805 931. E-mail: meu.senov@mesto-senov.cz,
http://www.mesto-senov.cz. IÈ 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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