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O LIDECH V BESKYDECH

Kdybychom chtìli pøirovnat
zvuky k jednotlivým roèním obdobím èi mìsícùm, tak u listopadu by to bylo bezesporu jakési ustìní. ustí listí, dé, stromy, lehké nepromokavé bundy
spìchajících
lidí.
Listopad
zkrátka ustí! Ale my si dnes
budeme povídat o zvuku, o hodnì lepím ne ustot, o tom,
který vydávají zvony.
Pan Anderle ve své knize O
lidech v Beskydech vzpomíná
na pana faráøe Huga Schneidera, který v letech 1940 a 1980
pùsobil v Kunèicích pod Ondøejníkem. Jeho nástup do sluby byl poznamenán nepøíjemnou událostí. Obci byly zrekvírovány pro úèely váleèné tøi
zvony. Dva z kostela farního a
jeden z døevìného kostelíka na
druhém konci obce. Faráø
Schneider takovou nespravedlnost velice tìce nesl. Hned

v kvìtnu 1945 se dozvìdìl, e
spojenci nechali svézt vechny
neroztavené zvony na jedno
místo v Hamburku. I oni cítili
jistou pietu, a proto soustøedili
zvony na jedno místo, aby si je
jejich pùvodní majitelé mohli
odvézt, pøípadnì aby neroztavené zvony naly znovu svá
nová místa. I takové jsou konce
válek. Kdy pøijel do Hamburku faráø Hugo Schneider, kunèické zvony nenael. Byly pravdìpodobnì roztaveny. A tak se
na místì zøejmì domluvil
s okupaèními úøady a pøivezl
tøi zvony jiné, jetì starobylejí
(zvony z roku 1556, 1712
a 1783). Zøejmì byly jinak tìko identifikovatelné, nebo byly
z míst, v nich byly nìjaké církevní stavby srovnány se zemí,
tìko øíci. Nikdo z nás si ji nedovede pøedstavit, jaká to musela být síla, jaké pevné odhodlání, jaká silná víra a vytrvalost. Z Kunèic pod Ondøejníkem
do Hamburku a zpìt je to 1 700
kilometrù. Faráø Hugo Schneider zøejmì svou cestu pøevezení nákladu financoval ze svého.
Jak se mu podaøilo zvony naloit na vagóny a dovézt v mìsících plných pováleèných zmatkù a do Kunèic, to skuteènì ví
jen bùh a p. Schneider. Pøivezené zvony stále zvoní, ji 70 let.
Také zvony z naeho farního
kostela Prozøetelnosti Boí
padly za obì válce, té první
svìtové. Nejstarí a nejvìtí
zvon enovského kostela nesl
nápis Jesus nazarenus rex ju-

deorum cuias Marius (Jeí
Nazaretský, král idovský). Na
zvonu byl uveden letopoèet jeho
odlití  rok 1744 a jméno výrobce, kterým byl zvonaø Johanes
Mateus. Dalí zvon byl mení
s nápisem Miserere nobis, Refusa sum Parocho et archypresbytero Antonio Monczka 1873
(Smiluj se nad námi. Pøelitý za
faráøe a dìkana Ant. Monczky
1873). Nejmení zvon byl opatøen nápisem S. Maria  Johannes Nep. Orate pro nobis
(Svatá Maria a svatý Jene Nepomucký orodujte za nás)  datován byl rokem 1766, co odpovídá období dokonèení chrámu. Zvon byl pøelit v Opavì
zvonaøem Frantikem Stankem. V roce 1920 se kostelní
rada v enovì usnesla zakoupit
dva nové, tentokráte elezné
zvony. Vyrobeny byly ve Vítkovicích. Vìtí se jmenuje Tomá
a váí 1 400 kg, mení Frantiek váí 900 kg.
V oratoøi enovského kostela
Prozøetelnosti Boí mùete obdivovat zvon (viz. obrázek), který byl ulit roku 1617 a do enova se dostal nejspíe darem,
jako náhrada za zrekvírované
zvony.
Jetì dlouho by se dalo povídat o zvonech, ale jeliko máme
pro nae povídání vymezený
prostor, tak mi nezbývá ne
Vám popøát klidný, neuspìchaný listopad, a také, a si najdete èas nejen k poslechu zvonù.
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Simona Slavíková

Mìstský úøad informuje

Mìstská policie
hlásí
ZÁSAHY  INFORMACE
ZPRAVODAJSTVÍ

Pøímé tel. èíslo:
604 128 113
PÈR Vratimov:
604 127 288
Tísòová linka:
156
E-mail:
mpolicie@mesto-senov.cz
Http:
www.mesto-senov.cz
1. 10.  Neznámý poberta se pokusil vykrást
auto pøes rozbité okno.
Majiteli zpùsobil natìstí
jen mení kodu, vyruený zlodìj toti prchl bez
lupu. Vìc je v etøení Policie ÈR.
12. 10.  Moped a náøadí pøipravené k pøekonání pøekáek zanechal
na místì chystané krádee zatím nezjitìný pachatel. Z místa zmizel neznámo kam. O chvíli pozdìji byl poblí nahláen
pohyb mladého mue v
zahradách domù. Dotyèný mìl u sebe nìkolik
pytlù oøechù. Prchajíc se
svým lupem byl vak
pøekvapen sousedy, pytle
tedy odhodil a utekl s
prázdnou. Je provìøováno, zda oba pøípady souvisí.
17. 10.  Výzev k zastavení neuposlechl podezøelý mu z Orlové, který
se stráníkùm pokouel
ujet na kole. Proti tøíèlenné hlídce vak nemìl
anci a nahnán do pasti
svùj úmysl vzdal. Výteèníka si pøevzala Policie
ÈR.
20. 10.  Více piv, ne
byl schopen udret, vypil
host v restauraci v èásti
støed. Po malém faux pas
byl s mokrým flekem na
kalhotách
vyprovozen
hlídkou a nasmìrován k
domovu.
23. 10.  Pìky pøes
enov do Polska se vydal
cizinec, který se na dlou-

hou cestu posilòoval alkoholem. Ten ho vak
zmohl natolik, e po pár
stech metrech usnul v
pøíkopì. Nakonec postaèil doprovod za hranice
mìsta a dále smìr ojczyzna.

Mìstská policie má
zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro kadého obyvatele mìsta a na tom,
aby ádný pachatel pøestupku nebo trestného
èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký

dotaz, postøeh, kritiku,
stínost atd., mùete ji
zaslat písemnì na adresu: Mìstská policie enov, Radnièní námìstí
300, 739 34 enov
nebo na e-mail:
mpolicie@mesto-senov.cz

Ing. R. Kulhánek, vel. MìP

Z èinnosti samosprávy
46. schùze rady mìsta dne 20. 9.
2016 mimo jiné:
 vzala na vìdomí informaci o podepsání dodatku è. 1 ke smlouvì è. 95/
2016 a stavu prací pøi realizaci stavby
Zvýení kapacity Z enov vèetnì
dalího poadavku na vícepráce
 schválila krytí ztráty dopravce
spojù linek Ostrava  Havíøov (è. 440,
441) o víkendech a svátcích pro rok
2017 ve výi 156 tis. Kè s ohledem na
èetnost vyuívání linek enovskými obèany.
16. zasedání zastupitelstva mìsta konané dne 20. 9. 2016 mimo jiné:
 vzalo na vìdomí zprávu komise
dopravní, komise rozvoje mìsta a investic, komise ivotního prostøedí
 vzalo na vìdomí rozpoètová opatøení è. 36  39/2016 dle pøedloeného
návrhu
 vzalo na vìdomí ádost obèanù
z ulice Na utrovinì o øeení odkanalizování pøedmìtné lokality
 vzalo na vìdomí poøízení nové
územní studie v oblasti Volenství
 schválilo rozpoètové opatøení è. 40/
2016 dle pøedloeného návrhu
 schválilo revizi pasportu místních
komunikací

 schválilo dodatek è. 1 smlouvy
o dílo è. 193/2016 na veøejnou zakázku
M enov  zajitìní úspory energií,
M Lipová se spoleèností BDSTAV
MORAVA, s.r.o.
 zøídilo výbor pro kontrolu realizace akce Zvýení kapacity Z enov
47. schùze rady mìsta dne 11. 10.
2016 mimo jiné:
 vzala na vìdomí Výroèní zprávu
Základní koly enov, Radnièní námìstí 1040, pøíspìvková organizace
 vzala na vìdomí zápisy z jednání
komisí rady mìsta
 schválila umístìní staveb a zøízení
vìcných bøemen na pozemcích mìsta
 schválila plán zimní údrby a
opatøení na sezónu 2016/2017  místní
komunikace, chodníky a prùjezdní úseky silnic
 schválila rozpoètové opatøení è. 41
 48/2016 a 50  51/2016 dle pøedloeného návrhu
 schválila kupní smlouvu v souladu
s výbìrovým øízením s názvem Poøízení traktorového nosièe vèetnì pøísluenství s obchodní korporací AB AUTOBOSS s.r.o., Èeský Tìín, pro MìPOS, pøíspìvková organizace
tajem.

Veøejná výzva

Tajemnice Mìstského úøadu enov vyhlauje veøejnou výzvu na obsazení pracovního místa
v rámci Mìstského úøadu enov
Druh práce: investièní technik
Zaøazení: odborný referent odboru investic, MH a dopravy, úsek pøípravy a realizace investic
Místo výkonu: Mìsto enov  Mìstský úøad enov, Radnièní námìstí 300, enov
Platové zaøazení: 10. platová tøída (dle naøízení vlády è. 564/2006 Sb., o platových pomìrech
zamìstnancù ve veøejných slubách a správì, ve znìní pozdìjích pøedpisù)
Pracovní pomìr: na dobu urèitou 3 roky s moností dalího prodlouení
Nástup: dle dohody, výhodou nástup k 1. 12. 2016
Poadované vzdìlání: minimálnì støedokolské s maturitní zkoukou s technickým zamìøením,
výhodou vysokokolské vzdìlání v bakaláøském nebo magisterském studijním programu se stavebním
zamìøením
Dalí blií informace na www.mesto-senov.cz
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Miroslav Donutil v enovì

Ve ètvrtek 6. 10. 2016 v 19 hod. milovníci kultury
mìli jedineènou monost shlédnout v naem mìstì
one man show  CESTOU NECESTOU skvìlého
herce, vypravìèe, bavièe p. Miroslava Donutila.
V poøadu zaznìly skvìlé historky, které nám pøipomnìly, co ve se na cestách mùe stát. Miroslav

Donutil patøí bezesporu v souèasnosti k domácí herecké pièce, a proto jsme byli velice rádi, e pøijal
nae pozvání. Byl to doposud jeden z nejvìtích kulturních záitkù letoního roku.
Ing. Miroslava Nováková, pøedsedkynì kulturní
komise.

Sportovní Klub Lapaèka
srdeènì zve irokou veøejnost na

RECESNÍ
LAMPIÓNOVÝ
PRÙVOD
v pátek 4. 11. 2016
Odchod v 17.00 hod. z areálu SK Lapaèka.

Èlenská schùze

V pátek 11. 11. 2016 v 19.00 hodin se uskuteèní v restauraci Na
Lapaèce èlenská schùze Sportovního klubu Lapaèka. Hlavními
body programu jsou: 1) volba do výboru a revizní komise;
2) schválení nových stanov
Zve výbor SKL

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

Máte zájem o pejska?
3
NO  hnìdoèerný

1
Køíenec
labradora

5
Køíenec

2
Køíenec
labradora
Tito uvedení psi byli odchyceni v enovì. Mùete si je prohlédnout v útulku u p. Ondraèky

4
Køíenec
boxera
v Sedlitích  tel.: 737 116 684
a pokud se rozhodnete pejska si
osvojit, budete osvobozeni od po-

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 patnì, 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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Mìsto enov Vás zve k návtìvì pøedstavení

Pøedstavení
se uskuteèní
· v pátek
18. listopadu 2016
v 18.00 hodin
· v sále restaurace
Horakùvka
· vstupné v pøedprodeji
250 Kè,
na místì 300 Kè
Pøedprodej vstupenek
od 24. 10. 2016
· podatelna Mìstského
úøadu v enovì
· Knihovna & enovské
muzeum
v enovì
· 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 dalí setkání u pøíleitosti

SLAVNOSTNÍHO ROZSVÍCENÍ
VÁNOÈNÍHO STROMU
KDY: nedìle 27. LISTOPADU 2016 v 16.00 hodin
KDE: RADNIÈNÍ NÁMÌSTÍ v enovì

PROGRAM: v vystoupení country skupiny CABALÉRO v sváteèní køesanské slovo
v slavnostní rozsvícení vánoèního stromu s pøedstaviteli mìsta v dopisování s Jeíkem
(podrobnìjí informace: http://www.ceskyjezisek.cz/a-dopisovani-s-nim_6.html)
v volná zábava v malé obèerstvení zajitìno

4  ENOVSKÝ OBÌNÍK 11/2016

MìÚ informuje

V mìsíci listopadu 2016 oslaví
významná ivotní jubilea tito enovtí obèané
B E N Ý  K O VÁ M A R I E
B O J D O VÁ M A R I E
B Y S T R O Ò O VÁ D A N U  E
D R O Z D A P AV O L
F O LVA R È N Ý J I N D Ø I C H
HRUKA JOZEF
H R U  K O VÁ O L D Ø I  K A
JANULEK JOSEF
KEMPNÝ VLASTIMIL
K O L Á R O VÁ B O  E N A
KOLÁØ JAN
KOLÁØ MILAN
K O P E C K Á I VA N A
KOZEL ANTONÍN
KUÈERA JOSEF
L A M PA R T J A N
L A T O C H A M I R O S L AV
P O N Í  I L O VÁ L U D M I L A
PYTLÍK KAREL
ROJÍÈEK RUDOLF
RYKA JAN
S K Ø Í P K O VÁ J A N K A
S L Í V O VÁ M I R O S L AVA
S PA N D E L S T A N I S L AV
S U L E K J A R O S L AV
EVÈÍK MILAN
KRLA BEDØICH
V R Á N O VÁ L U D M I L A
Z A H R A D N Í È K O VÁ E VA
Z Y G M O VÁ A N N A
K Vaemu významnému 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)

Upozornìní

Uzávìrka pøíspìvkù do lednového Obìníku
bude ji dne 12. 12. 2016.

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.

Knihovna & enovské muzeum

informuje, e v pátek 18. 11. a v sobotu 19. 11. 2016
bude Knihovna & enovské muzeum uzavøeno

Evidence obyvatel
NEJMLADÍ OBÈÁNCI MÌSTA
Sabina Zárecká, Elen Dudová, Matyá Pacner,
imon Raèko, arlota Kollárová
K narození dìátka srdeènì blahopøejeme

ROZLOUÈILI JSME SE
Jozef Hatala, Milan Paík, Josef Novák,
Frantiek ebesta, Anna Kovalèíková,
Libue Stiborová, tìpánka Tomanová,
Ludmila Vesecká
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

Dne 17. listopadu 2016 vzpomeneme
32. výroèí úmrtí

Vladimíra Slívy
S láskou vzpomínají dcera Vladimíra,
syn Jaroslav, manelka
Dìkujeme rodinì, pøíbuzným, pøátelùm,
sousedùm, spolupracovníkùm a známým, kteøí se
pøili rozlouèit s paní

Ludmilou Veseckou
Zároveò dìkujeme za projevenou soustrast
a kvìtinové dary.
Za rodinu manel Milan
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Otázky a odpovìdi k rekonstrukci koly
Proè mìsto zvyuje kapacitu
koly?
Ve mìstì enov se kadý rok
kolauduje na 30 nových rodinných
domù, a to pøináí i nárùst poètu
obyvatel, zvlátì mladých rodin
s dìtmi. Kapacita koly 750 dìtí je
ji naplnìna, a proto se mìsto rozhodlo jít do zvýení kapacity o dalích 100 míst. V rámci akce je budováno i nové sociální zaøízení a
bezbariérový pøístup.
Jak je financována akce?
Na tuto akci jsou vyèlenìny ve
státním rozpoètu finance pro letoní rok, které jsou nepøevoditelné
do dalích let. Dotace byla pøiznána ve výi maximálnì 70 % uznatelných nákladù. V souèasné dobì
je stavba financována z úvìru.
Jak byla vybrána stavební
firma?
Nabídky do soutìe podalo 18
firem, vítìzná firma pøedloila nabídku ve výi 63 % ceny stanovené
projektantem. S vítìzem soutìe
byla uzavøena standardní smlouva
o dílo. Stavba byla zahájena. Firma pøistupuje od zaèátku k plnìní
smlouvy liknavì, po odborné
stránce a kapacitnì tuto stavbu
nezvládá.
Proè jste po prvních problémech nerozvázali s firmou
smlouvu?
Bohuel zákon nám neumoòuje, abychom se s firmou rozlouèili
a druhý den uzavøeli smlouvu s
uchazeèem, který skonèil druhý v
poøadí nebo s firmou, se kterou
máme dobré zkuenosti. Nové výbìrové øízení trvá 3 a 5 mìsícù, a
po celou tuto dobu by do objektu
zatékalo. Navíc kadá nová firma
by zvaovala, zda pøevzít záruky
na obvodové zdivo a statiku objektu, kdy práce realizoval nìkdo
jiný.
Kdo mùe za to, e do objektu zatékalo?
To, e rozebranou støechu je
nutno pøed detìm zakrýt, ví snad
kadý, kdo dìlal nìjakou opravu
na svém domku. Odborná stavební
firma zabezpeèila støechu pøed zateèením nedostateènì, ale pochy6  ENOVSKÝ OBÌNÍK 11/2016

bení v této záleitosti si nepøipoutí.
Proè mìsto pøistoupilo na
vícepráce a prodlouení termínu?
Po odkrytí konstrukcí byly zjitìny nesoulady s pùvodní projektovou dokumentací, bylo nutno øeit
statiku budovy a související vícepráce, které mìly vliv na termín
dokonèení stavby.
Kdo uhradí kody vzniklé
zateèením do objektu?
kody byly uplatnìné u zhotovitele, probìhla prohlídka objektu
pojiovací spoleèností.
Kdy se zaène vyuèovat v nových prostorách?
Vechna jednání, která vedeme
se zhotovitelem, smìøují k tomu,
aby do objektu nezatékalo a aby
stavba byla dokonèena co nejdøíve.
Preferujeme domluvu se zhotovitelem, protoe vidina pokut a soudních sporù by nám jen prodluovala termín dokonèení stavby do nedohledna. Jakmile budou prostory

vyhovovat z hlediska vlhkosti, budou postupnì kladeny podlahové
krytiny a osazováno interiérové
vybavení, které je nyní uloeno
v tìlocviènì. Nové prostory v pøístavbì a nástavbì budou uívány
a po kolaudaci, pùvodní prostory
budou vyuívány i døíve za pøedpokladu, e nebude ohroena bezpeènost dìtí.
Co dodat závìrem?
Pedagogové a vìtina rodièù
chápe, e bez zvýení kapacity koly bychom nebyli schopni v budoucnu zajistit kvalitní podmínky
pro výuku. Abychom tyto podmínky vytvoøili, musíme také nyní
nìco obìtovat. Tak rozsáhlou rekonstrukci nelze realizovat bez
omezení provozu koly. Vìøím, e
po rekonstrukci vzniknou prostory,
které jetì více zkvalitní výuku
v naí kole. Omlouvám se vem
za problémy vzniklé s prodlouením termínu stavby a dìkuji za
pochopení vzniklé situace.
Jan Blaek, starosta

Vzpomínka na pana Milana Paíka
Ve svých 68 letech nás navdy
opustil pan Milan Paík, autor knihy Historie mìsta enova v datech, která vyla ve tøech vydáních, dlouholetý vedoucí Historicko
letopiseckého aktivu v enovì a
èlovìk, který pro enovskou kulturu mnohé udìlal.
Pocházel z rodu pracovitých a
moudrých pøedkù, vdy jeho pradìdeèek byl prvním èeským uèitelem v naich krajích. Po vyuèení
vystudoval prùmyslovku a svùj
pracovní ivot proil na Nové huti,
kde zaèínal jako vahaø a vypracoval se a k postu technologa.

kadý èlovìk by mìl znát
historii svého rodu, minulost svých
pøedkù i dìjin, minulost místa, ve
kterém ije a mìl by se je snait
pochopit v dobì, ve které pracovali
a ili oni. 
To jsou slova pana Milana Paíka, který po sobì zanechal nesmazatelnou stopu nejen ve své rodinì,
ale také v enovì, který byl jeho
domovem.

MìÚ informuje

Komunální odpad 2016
Samostatnì pøistavované kontejnery (VOK)
LISTOPAD: 10. a 11.  Václavovická (u ÈD), køi.
Vráclavská x Na Farském, K Haltýøùm, Stará petøvaldská, Lapaèka (u obch.).
PROSINEC: 8. a 9.  krbeòská (u obch.), køi.
V Drustvu x Bøezová, ajarská x Nad Potokem,
U Garáí, Bøezùvka x Ke Stovkám.
Sbìrné místo komunálních odpadù
ul. Na Sedlácích
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),
 bio / tráva, listí, mìkké èásti rostlin,
 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.
Otevírací doba listopad 2016: Po, St, Pá:
12.00  16.00 hod., So: 9.00  12.00 hod.
Nevíte, kam s vyslouilými pneumatikami?
Seznam míst zpìtného odbìru pneumatik, vydaný
Ministerstvem ivotního prostøedí k datu 1. 9. 2016
naleznete zde:
http://www.mzp.cz/C1257458002F0DC7/cz/odber
_pneu/$FILE/OODP-MZO_PNEU-01092016.pdf
Místa zpìtného odbìru pneumatik v enovì:
Bobcat CZ, a.s., ul. Tìínská 1637, enov
K & K PNEU s.r.o., ul. Hlavní 1610, enov

Nebraòme se ekologii,
vyplatí se nám to

Mnozí z nás povaují pojmy jako ekologie, spoleèenská
odpovìdnost, nebo ochrana
ivotního prostøedí za nìco
moderního a líbivého, s èím
pøicházejí eko-nadenci v posledních letech.
Jde vak o velký omyl,

ochranou pøírody se lidé zaèali zabývat u v prùbìhu
19. století, sice nepouívali termíny ekologie a spoleèenská odpovìdnost, ale ji tehdy si uvìdomovali,
e se krajina v Èesku v prùbìhu staletí hodnì zmìnila a v dùsledku lidské èinnosti na mnoha místech
i znaènì pokodila.
Osvícení lechtici proto zaèali na svých panstvích
zøizovat pøírodní rezervace, kde bylo zakázáno hospodaøit a obdìlávat pùdu. Nejstarím chránìným územím v Èesku a zároveò i nejstarí pøírodní rezervací
v Evropì je ofínský prales, který byl vyhláen ji
roku 1838 na panství Buquoyù.
V dnení dobì si u nevystaèíme jen s vyhlaováním chránìných území, je potøeba dìlat víc. Firmy
pøi svém provozu pøemýlejí, jak uetøit energie nejen z dùvodu ekonomických, ale také proto, aby etøily ubývající pøírodní zdroje. V kanceláøích svítí
úsporné svìtelné zdroje, budovy dostaly zateplení,
øada firemních materiálù zùstává jen v elektronické
podobì, tiskneme jen to, co je opravdu dùleité.
Stejnì odpovìdnì se chovají i mìsta a obce. Rekultivují zanedbané plochy, ze svých rozpoètù pøispívají
na zachování linkových autobusù a vlakù, nahradily
veøejné osvìtlení za úspornìjí svìtla, podporují místní firmy, motivují spoluobèany k dùslednému tøídìní
odpadù.
Recyklace mùe pro obce znamenat dùleitou
úsporu. Zatímco netøídìný odpad musí obec pøedat
specializované firmì, která si nechá za jeho likvidaci
dobøe zaplatit, zpìtný odbìr elektrozaøízení nabízejí
kolektivní systémy zcela zdarma.
Zpìtný odbìr vyslouilých elektrozaøízení a jejich
následná recyklace se vyplácejí hned dvakrát  umoòují toti opìtovnì vyuít materiály a etøí pøírodní
zdroje. Druhotné suroviny získané z recyklace jsou
levnìjí, ne nová tìba. Navíc recyklace zamezí úniku kodlivých látek (napøíklad rtuti ze záøivek) do
pøírody.
Zpìtný odbìr záøivek pro nae mìsto zajiuje ji
5 let kolektivní systém EKOLAMP, který v Èeské
republice vytváøí hustou sí sbìrných míst, pøispívá
na provoz sbìrného místa, zajiuje pøepravu sbìrných nádob do recyklaèní firmy i samotnou recyklaci.
Díky tomu uetøí mìstu enov finanèní prostøedky,
které bychom jinak museli utratit na likvidaci nebezpeèných odpadù.
Roènì se prostøednictvím kolektivního systému
EKOLAMP podaøí recyklovat kolem 5 miliónù kusù
záøivek a výbojek. To pøedstavuje 25 a 30 kg toxické
rtuti, která by jinak mohla zneèistit vodu o objemu
témìø dvou Lipenských pøehrad. Pomozte i vy chránit své zdraví a pøírodu naeho mìsta a nevyhazujte
úsporky do koe.
Sbìrné místo s malou sbìrnou nádobou v enovì
naleznete v budovì radnice v pøízemí vedle poty
a dalí sbìrné místo se nachází ve sbìrném místì na
ul. Na Sedlácích.
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Povinné kontroly technického stavu a provozu kotlù se blíí

Kadý provozovatel kotle nebo jiného
spalovacího zdroje
(napø. krbové vloky
s tepelným výmìníkem) na pevná paliva o jmenovitém
tepelném
pøíkonu
od 10 do 300 kW
vèetnì, který slouí
jako zdroj tepla pro
teplovodní soustavu
ústøedního vytápìní, musí zajistit první kontrolu technického stavu a provozu tohoto spalovacího zdroje, a to nejpozdìji do konce letoního roku. Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje je
podle zákona o ochranì ovzduí povinen tuto
kontrolu opakovat jednou za dva roky.
Kontrolu mùe podle zákona provést pouze odbornì zpùsobilá osoba prokolená výrobcem spalovacího
stacionárního zdroje, která má od nìj udìleno oprávnìní k instalaci, provozu a údrbì. Pouze v pøípadì,
kde není znám výrobce, nebo ji zanikl, mùe kontrolu technického stavu provést odbornì zpùsobilá osoba
prokolená jiným výrobcem technologicky stejného
typu spalovacího zdroje.
Kadý provozovatel kotlù se mùe informovat
o pøísluném odborníkovi na
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php,
seznam je prùbìnì doplòován o novì prokolované
osoby a nebo pøímo u výrobce kotle.
Výstupem celé kontroly je vystavení dokladu, ve
kterém odbornì zpùsobilá osoba uvede, zda spalovací
stacionární zdroj je instalován, provozován a udrován v souladu s pokyny výrobce a poadavky zákona
o ochranì ovzduí. Dále by mìlo být uvedeno v dokladu, zda je nutné instalovat dodateèné prvky ke zdroji
nebo otopné soustavì, a také zda je spalováno správné palivo, které je urèené výrobcem pro tento typ
zdroje, èi zda byly odhaleny náznaky nelegálního spalování odpadu.
V neposlední øadì odbornì zpùsobilá osoba pøi
kontrole provìøí, zda zdroj odpovídá minimálním
emisním poadavkùm podle pøílohy è. 11 zákona
o ochranì ovzduí.
Omezení k provozu nevyhovujících kotlù, které
nebudou splòovat minim. emisní poadavky z pøílohy
è. 11 zákona o ochranì ovzduí, je zaènou platit od
1. 9. 2022, se dotkne asi 80 % vech instalovaných
spalovacích zdrojù v ÈR.
Majitelé nevyhovujících kotlù a krbových vloek
s výmìníkem budou muset vymìnit starý zdroj na
pevná paliva za nový zdroj tepla.
Pøehled povinností souvisejících s prodejem
a provozem kotlù na tuhá paliva
1. 1. 2014 Zákaz prodeje kotlù 1. a 2. emisní tøídy
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(monost legálnì zakoupit a uvést do provozu pouze
kotle 3., 4. a 5. emisní tøídy)
1. 1. 2017 Povinnost na vyádání (obecního úøadu
obce s rozíøenou pùsobností  Ostrava) pøedloit revizi kotle (vèetnì oznaèení emisní tøídy)
1. 1. 2018 Zákaz prodeje kotlù 3. emisní tøídy
(monost legálnì zakoupit a uvést do provozu pouze
kotle 4. a 5. emisní tøídy)
1. 1. 2020 Zákaz prodeje kotlù 4. emisní tøídy
(monost legálnì zakoupit a uvést do provozu pouze
kotle 5. emisní tøídy)
1. 9. 2022 Zákaz pouívání kotlù 1. a 2. emisní
tøídy (bez ohledu na to, kdy byly poøízeny)

Odeèty vodomìrù
Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., dodavatel vody z vodovodu, si dovoluje tímto oznámit, e v termínu od
27. 10. 2016 do pøiblinì 25. 11. 2016 budou v enovì provádìny pravidelné opisy vodomìrù pracovníky Ovod, spol. s r.o.
Vzhledem k typu odeèítacího zaøízení ádají vechny odbìratele o maxilmální vstøícnost pøi zpøístupnìní mìøidel a umonìní provedení fyzického odeètu na místì.
Pracovníci, kteøí budou odeèty provádìt, mají sluební prùkazy, kterými jsou povinni se na poádání prokázat.
Souèasnì si dovolují informovat, e zmìnu v provádìní odeètù je moné si ovìøit telefonicky na call-centru SmVaK Ostrava
a.s.  tel. è. 800 292 400.

MìÚ informuje / ivot ve mìstì

Pomoc tísòovým tlaèítkem
Rádi bychom vás informovali o sociální slubì tísòové péèe, kterou od roku 1995 poskytuje nae organizace ivot 99  Jihlava, z.ú.
Sluba tísòové péèe je poskytována po telefonu.
Klient u sebe nosí tísòové tlaèítko (povìené na krku
nebo jako náramek na ruce) a pokud se ocitne v tísni
(upadne a zraní se, náhle se mu zhorí zdravotní
stav, je pøepaden apod.), stiskne tlaèítko a pomocí
telefonu s hlasitým výstupem je spojen s naím dispeèinkem. Uivatel volá do prostoru, co se stalo,
a operátorka mu zprostøedkuje adekvátní pomoc
(kontaktování rodinných pøísluníkù èi sousedù, RZS,
police apod.).
Souèástí zaøízení je také èidlo pohybu, které monitoruje pohyb uivatele po bytì/domì (nejedná se
o kameru ani o fotoaparát). Pokud uivatel upadne

a nemá u sebe tísòové tlaèítko, èidlo neaktivitu zachytí a pøedá zprávu na dispeèink. Celá záchranná
akce se tak opakuje.
Napø. senior upadne v koupelnì a nemùe se
zvednout. Stiskne tísòové tlaèítko a zavolá do prostoru pomoc, upadl jsem a zlomil jsem si nohu. Operátorka ho slyí, vede s ním dialog a zajistí mu potøebnou pomoc.
Cena za poskytování tísòové péèe je 350 Kè za
mìsíc.
Slubu poskytujeme po celé Èeské republice
(vzhledem k tomu, e je sluba po telefonu, mùeme
napojit kohokoliv).
Kontakt: 567 211 695 (nepøetritý provoz)
Mgr. et Mgr. Blanka Vrzáèková, DiS.; tel.: 732 516
663; e-mail: vrzackova@zivot99-jihlava.cz

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 enov-Sever
 kanalizací U Alejského dvora,
e ve vaem rodinném domì (nebytovém prostoru,
chatce, bytì) bude proveden odeèet stavu vodomìru(ù) ve dnech 2. a 3. prosince 2016 (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 prostøednictvím sousedù, za

jejich pøítomnosti bude odeèet proveden a tito podepíí odeètený stav mìøidel.
Dùleité upozornìní
Správnost odeètu musí být vdy potvrzena podpisem, a ji vlastníka nebo souseda (viz výe). Je ve
vaem zájmu zkontrolovat stav poèítadla vodomìru,
aby tento odpovídal stavu uvedenému na odeètovém
formuláøi. Není-li umonìn odeèet skuteèného stavu
mìøidla, bude provozovatel pøi vyúètování postupovat
v souladu s Vyhlákou MZ èíslo 428/2001 Sb. k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích v platném
znìní. K reklamaci nesprávnì uvedených a podepsaných odeètù se nebude pøihlíet.
Telefonicky se odeèty vodomìrù nepøijímají!
Koneèná uzávìrka vech odeètù je 7. prosince
2016 (ètvrtletní odeèet). Po tomto datu ji odeèty nebudou provádìny a kadé neodeètené odbìrné místo
bude povaováno za nemìøené.
MìPOS, pøíspìvková organizace, Zámecká 27, enov  tel.: 596 887 136, 732 202 659, 731 505 249,
e-mail: mepos@volny.cz

Zahrádkáøi informují

Výbor ZO ÈZS v enovì poøádá ve dnech 5. a 7. kvìtna 2017 zájezd Praha  Mìlník s následujícím programem  PÁTEK 
návtìva zámku tiøín  prohlídka zámku, beseda s Dr. Vìtvièkou, prohlídka Mìlníka  ubytování, veèeøe  zahradnická
akademie Mìlník  SOBOTA  snídanì  odjezd na Køivoklát  prohlídka, Bambuscentrum  Tøebíz u Slaného, prohlídka
Japonských zahrad, Divadlo BROADWAY  muzikál ANGELIKA v 18.00 hod.  po ukonèení odjezd na ubytování  NEDÌLE 
snídanì  Zahradnictví Petro v Mìlníku, Garden Park  Praha-Jeneè, po prohlídce odjezd do enova. Cena  2 600 Kè.
Cena zahrnuje  dopravu, ubytování, vstupné na muzikál, vstup na tiøín, Køivoklát, Garden Park, Bambuscentrum, 2x
snídani a 1x veèeøi. Odjezd v pátek 5. 5. 2017 v ranních hodinách  bude upøesnìno pøi výbìru penìz.
Pøihláky na tel.: 739 930 376  prosím, co nejdøíve z dùvodu rezervace vstupenek na muzikál.
V týdnu od 21. 11. do 25. 11. 2016 se uskuteèní v budovì enovského muzea výstava betlémù.
Pøi zahájení této výstavy mùete zhlédnout ukázky adventních vazeb, které bude moné i zakoupit, zároveò budou k prodeji
i bramboøíky a vánoèní hvìzdy. Zahájení výstavy a ukázek bude 21. 11. 2016 od 14.00  17.00 hod. Výstava betlémù bude
pokraèovat dle otevírací doby muzea do 25. 11. 2016. Tìíme se na Vai návtìvu. Za výbor ZO ÈZS Lampart Jan.
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Pozor na podvodníky
Zaèátkem øíjna se v Ostravì dosud neznámý pachatel vetøel do
bytu témìø devadesátileté eny.
Její dùvìru si získal tím, e se vydával za lékaøe, který vyetøí její
zdravotní stav. V nestøeeném
okamiku jí odcizil vìci v hodnotì
okolo 30 000 Kè. Pachatel je podezøelý ze spáchání trestných èinù
krádee a poruování domovní
svobody, za co mu hrozí trest odnìtí svobody a na dva roky. Újma,
kterou paní utrpìla, není ovem
jen finanèní, ale také citová. Odcizené vìci pro ni mìly nedozírnou
hodnotu.
Stáøí s sebou pøináí nejen
moudrost, ale také úbytek fyzických sil, sníení pozornosti, zdravotní problémy. A také sociální izolaci. Nemusí jít jen o osamìlé seniory. Rychlá a hektická doba nepøeje èastìjím kontaktùm v rodinách. Lidé v produktivním vìku
své rodièe nebo prarodièe nenavtìvují tak èasto, jak by sami
chtìli. Senioøi se tak mohou cítit
osamìlí a nebrání se kontaktu ani
s neznámými lidmi. A právì toho
jsou schopni vyuít a zneuít ti,
kteøí se netítí okrást nebo podvést v podstatì bezbranného èlovìka.
Pøestoe dalí legenda bývá pro
varování èasto medializována, policisté se s ní nadále setkávají. Zaèíná slovy: Ahoj babi, hádej, kdo
volá?. Takto obvykle zaèíná telefonát, který mùe mít pro dùvìøivého seniora nedozírné následky. Nic
netuící babièka osloví volajícího
jménem a u se zaène roztáèet kolotoè se smyleným srdcervoucím
pøíbìhem, ve kterém se potomek,
samozøejmì ne vlastní vinou, dostal do finanènì svízelné situace.
Nutnì potøebuje peníze, vìtinou
v desítkách tisíc korun. A protoe
si pro nì z rùzných, samozøejmì
smylených dùvodù nemùe pøijít
osobnì, posílá k babièce kamaráda
nebo kamarádku.
Právì výe popsaná legenda vyuívá hladu po kontaktu s nejbliími. Volající podvodníci se spoléhají na to, e oslovený senior
svého potomka po hlase hùøe rozezná, a e je ochoten mu okamitì
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pomoci, ani by si ovìøil okolnosti.
Seniorùm proto radíme, aby si
kadý podobný telefonát okamitì
ovìøili a zavolali vnukovi nebo
vnuèce, kteøí jim mìli údajnì volat, pøípadnì kontaktovali nejblií
pøíbuzné. Pokud zjistí, e nevolal
nikdo z rodiny, aby neprodlenì volali Policii ÈR na linku 158. Na
policii by se mìli obrátit také
v pøípadì, kdy se kontakt s rodinou nepodaøilo navázat.
Podvodníci se vydávají nejen za
vnuky èi jiné pøíbuzné. Èasto se
také vydávají za plynaøe, opraváøe
èi jiné pracovníky, kteøí provádìjí
odeèty energií. Pøipomínáme, e
informace o plánovaných odeètech
nebo kontrolách musí být vdy vyvìeny v domì. Na tìchto vývìskách vìtinou bývá uveden také
kontakt na pracovníka, který bude
odeèet provádìt. Doporuèujeme si
toto èíslo zaznamenat a v pøípadì
pochybností, zda se skuteènì jedná
o pracovníka provádìjícího odeèet,
na toto èíslo zavolat. A pokud
v domì nevisí informace o plánovaném odeètu èi kontrole, mìli by
se lidé informovat pøímo na plynárnách, vodárnách. Urèitì nepoutìjte kontrolory, vodaøe, plynaøe do bytu, dokud si neovìøíte,
e byli opravdu zamìstnavatelem
vysláni k provedení úkonu.
Uívané legendy jsou èasto mìnìny, nìkdy se objeví zcela nové
(napø. ji zmínìný lékaø). Navíc
podvodníci se snaí pùsobit dùvìryhodnì, hezky se oblékají a vystupují jako zdvoøilí a milí lidé.
V ádném pøípadì nepoutìjte
neznámou osobu do bytu! Pokud
u se rozhodneme otevøít, mìli
byste uít øetízku na dveøích a rozhodnì ho nesundávat. Komunikujte pouze pøes øetízek a ovìøte si
totonost neznámé osoby. Vyhnete
se tak reálnému nebezpeèí okradení, pøípadnì i fyzické újmy. A pokud u opravdu nastane situace,
kdy se vám do bytu dostane neznámý èlovìk, nebojte se køièet
tak, aby vás slyel nìkterý ze sousedù a pøiel vám na pomoc.
Závìrem pøidáváme jetì nìkolik obecných rad (zdroj: www.
policie.cz):

 Nedùvìøujte neznámým lidem, nikoho cizího nevpoutìjte do
svého bytu.
 Nikdy hned neotvírejte dveøe, nevíte-li, kdo je za nimi.
 Poøiïte si panoramatické
kukátko, které vám umoní dobøe
si návtìvníka prohlédnout, instalujte si na dveøe bezpeènostní øetízek, který udrí dveøe jen pootevøené. Nìkteré vìci tak mùete vyøídit bezpeènìji.
 Zvoní-li opraváø, pracovník
úøadu èi jiných slueb (odeèet plynu apod.), nechte si pøedloit jeho
sluební prùkaz, nebo jetì lépe
zavolejte na úøad nebo instituci,
na kterou se pracovník odvolává.
V pøípadì jakýchkoliv pochybností
trvejte na tom, e o nabízenou
slubu nestojíte.
 Nepodléhejte lákavé vidinì
snadného zbohatnutí. Podomní nabídky výher v loterii nebo výhodných koupí odmítejte  v naprosté
vìtinì jde o podvod.
 Své peníze nikdy nesvìøujte
osobám, které neznáte. Ani pod
pøíslibem, e vám do zástavy pøenechají napø. doklady (mohou být
zcizené) nebo finance v cizí mìnì
(mùe se jednat o padìlky).
 Udrujte dobré vztahy se
sousedy v domì. Napite si jejich
telefonní èísla, v pøípadì potøeby
bývá jejich pomoc nejrychlejí.
 Dùleitá telefonní èísla (policie, lékaø, hasièi aj.) mìjte viditelnì blízko telefonu, abyste mohli co
nejrychleji pøivolat pomoc.
 Nepodvolujte se nátlaku cizích lidí (ani rodinných pøísluníkù) k podpisu závaných dokumentù napø. k pøevedení bytu,
domu nebo chaty nebo poskytnutí
penìních pùjèek. Ve si v klidu
a peèlivì promyslete.
 Závaná rozhodnutí o vaem
majetku konzultujte s právníkem,
nechte si poradit od dalích vìrohodných osob. Vìtina institucí
a nevládních organizací, které poskytují pomoc seniorùm, nabízí
i bezplatnou právní poradnu.
por. Mgr. Soòa tìtínská
30. dubna 24, 728 99 Ostrava
Tel.: 974 721 209, Fax: 974 721 900,
e-mail: krpt.pio@pcr.cz

ivot ve mìstì

Palas dance  mezinárodní taneèní kola pro dìti, mláde, dospìlé
Máme u podzim a blíí se nám
plesová sezóna. Pro tuto pøíleitost
nabízíme vem organizátorùm plesù profesionální taneèní vystoupení mistrù svìta a dnes ji profíkù
ve stylech break dance, hip hop,
electric boogie, show dance, disco
dance, swingu, salsy apod. Objednávky na taneèní program zasílejte alespoò mìsíc pøedem.
Pro dobrou a kvalitní pøípravu
na plesovou sezónu vyuijte naich
taneèních klubù pro dospìlé a mláde a individuálních taneèních hodin. Kadé úterý a pátek od 18.00
hod. je pro vás otevøen KLUB
KONDIÈNÍHO
SÓLOVÉHO
TANCE, kde se nauèíte latinskoamerické tance, lidovky, pop, disko
i standardní tance. Kadé úterý od
17.00 hod. se mùete vzdìlávat
v KLUBU PÁROVÉHO TANCE.
Tady se nauèíte spoleèenské i speciální párové tance jako je merengue, salsa, batchattu.
DO PØÍPRAVKY SOUTÌNÍ
TANEÈNÍ
REPREZENTACE
hledáme jetì 4 kluky a 3 holky ve
vìku od 5 do 10 let. Pøípravka je
ukonèena pøijímacími zkoukami
do taneèních klubù a veøejným vystoupením. Nauèíte se zde pohybovému rozsahu, kondici, a stylùm
latino, show dance, disco dance
a street dance. Tréninky jsou zde
v pondìlí, úterý, ètvrtek a jednou
za mìsíc víkendové soustøedìní.
V termínu od 9. do 14. listopadu budeme reprezentovat nai republiku na mezinárodní taneèní
soutìi Super dance ve Lvovì
na Ukrajinì. Pøi této pøíleitosti
pøedáme spolupracujícímu centru
dìtí a mládee Halièina ve Lvovì
dárkový ek na organizaci výjezdù
talentovaných dìtí a mládee do
Èeské republiky. Tuto dárkovou
akci podpoøili vichni, kterým není
lhostejné dìní na Ukrajinì. Pøispìt mùete i vy. Výsledek naí
èinnosti uvidíte ji v kvìtnu na naich mezinárodních koncertech.
MIKULÁSKÁ NADÍLKA s
programem bude ji tradiènì pro
dìti do 8 let s rodièi u nás v taneèní kole v nedìli 4. 12. od 16 hodin. Rezervaci místa máme pro
vás otevøenou do konce listopadu.

SILVESTR 2016 letos poøádáme spoleènì se salsa Opole v Tarnowskich górach v termínu od 29.
12. 2016 do 1. 1. 2017. Tento taneèní Silvestr s vynikajícími work
shopy je vdy zcela vyprodán, proto si pospìte s rezervací. U teï
se na vás tìíme.
VIP TANEÈNÍ PRO MLÁDE  otevíráme od ledna a záøí
2017 v Havíøovì, Ostravì a Frýdku-Místku. Taneèní jsou urèeny
pro mláde od 15 do 20 let. Kromì

klasických tancù je pro vás pøipraven latino ples s výukou salsy, etiketa stolování formou banketu,
otevøení vernisáe s rautem a pro
odváné také modeling zatítìný
naimi bývalými top modelkami a
studiem krásy v Ostravì. Zápisy
probíhají prùbìnì. Pøihlásit se
mùete on line na www.tspalas.
com. Tìíme se na vás.
Za Palas dance Josef Macura.
www.tspalas.com, fb: Palas dance,
Josef Macura, tel.: 702 914 717

Skauti a skautky enov informují

Zejména v období Duièek vzpomínáme na zesnulé skautky a skauty,
kteøí se podíleli na chodu enovského
skautského støediska bìhem uplynulých let.

Co se dìje ve ètvrtém oddílu
Do ètvrtého skautského oddílu zavítala bìhem záøí ètveøice profesorù
s návodem na vytvoøení stroje èasu.
Poté, co jsme prozkoumali výsledky jejich dlouholetého bádání, jsme se dali
do práce a po chvíli jsme mìli tento
sloitý stroj v rukou. Díky tomuto vynálezu budeme moci celý tento rok
cestovat do minulosti!
V øíjnu jsme se vydali na první výlet. Psal se pátek 14. 10. 2016 a my se
seli na oddílové schùzce pøipraveni
odcestovat a na zaèátek historie èlovìka do pravìku a vyzkouet si, jaké
to je, poradit si s minimem primitivních pomùcek. Natìstí se nám povedlo pøeít i pøes nástrahy pøírody a nespoutaného poèasí. A hned dalí den
v sobotu 15. 10. jsme se vypravili na
výlet do Dinoparku navtívit pravìká
zvíøata. Selo se nás asi tøicet a poèasí
vypadalo, jako bychom si ho pøedem
objednali. Výlet jsme si velice uili
a u jsme zvìdavi, do které èásti historie zabloudíme pøítí mìsíc.
Za 4. skautský oddíl enov  Pipi
Copak je to za AGENTA?!
O víkendu 14. a 16. øíjna probìhla
spoleèná výprava vlèat ze smeèky
AGENTÙ a skautù z oddílu ENTER.
V poètu témìø 50 osob jsme se vydali
vlakem do Baky a pak li jetì kousek pìky do Hodoòovic, kde byl pøedstaven sobotní program výpravy, který
se nesl v duchu filmu Copak je to za
vojáka? Jednotlivé druiny musely
v libovolném poøadí projít trasu o 5 a
6 stanovitích, plnit nejrùznìjí úkoly
a lutit ifry, které jim pomáhaly získat dalí prémiové body. Mezi zadá-

ním bylo napø. pøinést vodu z pøehrady Baka, uvaøit si obìd èi vykonat
dobrý skutek v hodoòovické Minizoo, o
ní se stará místní oldskaut br. Gauèo.
Celá mise ale mìla jeden háèek. ádná druina nesmìla být bìhem dne vyfocena nikým z vedoucích, kteøí po
celý den monitorovali prostor Baky a
Hodoòovic na jízdních kolech! Za kadou fotku byly body dolù, a proto se
leckterá druina prodírala èlenitým
terénem èi køovím, jen aby ji nikdo nespatøil. Návrat na základnu byl limitován 17. hodinou, co nakonec vechny druiny stihly, a tak jsme mohli
slavnostnì vyhlásit výsledky a pøedat
odmìny. Vítìzi se pøekvapivì stala vlèata vedená Vojtou Záøickým  Øízkem ve sloení: Ondra Tesaø, Ondra
Pitucha, Ondra Joná, Jirka Tomis,
Oliver Krátký, Mía Bastl a Honza
Doleel. Gratulujeme a tìíme se na
dalí spoleènou výpravu, která nás
èeká 26. 11.
Martin Václav Sukaè
 Rádio, vùdce AGENTÙ
Zahajovací roverská výprava
Dne 1. øíjna se nae skupinka roverù v odpoledních hodinách sela na
enovském nádraí, aby spoleènì vyrazila na tradièní zahajovací výpravu
do tramberka. Cesta nám ubìhla
rychle a po vystoupení z vlaku u nás
èekaly úkoly, které jsme za pochodu
zdolávali. Procházka veèerním mìstem, které vonìlo èerstvì upeèenýma
tramberskýma uima, byla velkým
záitkem. Kdy jsme splnili vechny
úkoly, doli jsme zdárnì do cíle, ale
místo cíle u je tajemstvím. Øeknu
vám jen to, e nováèci byli uvítáni do
roverského kmene. Chvíli jsme se jetì kochali výhledem na záøící mìsto
pod námi, ale pak u jsme kvùli pokroèilé veèerní hodinì zamíøili zpìt na
nádraí a domù.
Hedvika Sládková
 Delfi za 2. oddíl Elmano
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kolství

Mìsto enov zve vechny dìti a jejich rodièe na
MIKULÁSKOU NADÍLKU
Kdy: nedìle 4. PROSINCE 2016 od 15.00 HODIN
Kde: restaurace HORAKÙVKA
PROGRAM
v ÈERTOVSKÁ KLAUNSKÁ SHOW  zábava s
klauny  soutìe, hry, klauniády a spousta humoru s
dìtmi, vèetnì rozdávání vytvarovaných balónkù.
v ÈERTOVSKÁ DISKOTÉKA S MÍOU  taneèní písnièky a soutìe:
n u písnièek se dìti rozhýbou, zacvièí si a nauèí
se zpívat èásti písnièek
n u soutìí si mohou zmìøit sílu, rychlost, dovednost, ale hlavnì se pobaví
n kadé dítì je do programu aktivnì zapojeno
n odmìny za soutìe

v MIKULÁSKÁ NADÍLKA  rozdávání nadílky
n VSTUPNÉ
o 50 Kè pro dospìlého
o 50 Kè pro dítì (v cenì mikuláský balíèek)
n PØEDPRODEJ VSTUPENEK
o od 21. 11. 2016
o na podatelnì MìÚ v enovì
o v Knihovnì & enovském muzeu

Základní kola Podlesí informuje

kolská rada

Dne 20. 11. 2016 zasedala kolská rada a schválila výroèní zprávu o èinnosti koly za kolní rok 2015/2016.
Rádi bychom vyjádøili podìkování vedení koly, vem
zamìstnancùm, pedagogickým pracovníkùm i ákùm za
pøíkladné zvládání vech komplikací, které pøed nì postavila probíhající realizace pøístavby 2. pavilonu. Pøestoe se
pøedpokládaný termín ukonèení nadstavby blíí, je u teï
jasné, e se tyto nestandardní podmínky budou muset jetì
nìjaký èas zvládat.
Proto chceme vem popøát pevné nervy a hodnì optimismu do finále této akce.
Za èleny kolské rady pøedseda  PhDr. Radim Procháèek
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21. a 23. 9. 2016  Den jazykù Z enov Podlesí
Babièko, dìdeèku, nebojte se angliètiny tak znìl
pøesný název naí spoleèné letoní aktivity dìtí a
prarodièù ke Dni jazykù. Dìti se zhostily role uèitelù
a zábavnou formou uèily své prarodièe anglická slovíèka.
Bìhem tøí dnù navtívili prarodièe ákù 2.C, 3.C,
3.D, 4.C a 4.D nai kolu a se svými vnouèaty proili
veselé dvì hodiny angliètiny.
Pøivítali se anglickou písnièkou, podali si ruce
a pustili se do plnìní jednotlivých úkolù, které odpovídaly svou nároèností jazykovým schopnostem dìtí.
Zahráli si tichou potu, vybarvovali magické ovoce,
zaznamenávali telefonní èísla. Nechybìly ani takové
hry jako obrázkové bingo, pexeso èi Honza øekl. Zopakovali si slovní zásobu na téma barvy, ovoce, èásti
tìla, slovesa i zvíøata.
Na závìr odmìnily dìti své odváné prarodièe èi
rodièe hezkým diplomem s velkou jednièkou.
Rodinné týmy pracovaly s velkým nasazením, kadý èlen se snail co nejvíce pøispìt svými znalostmi
angliètiny ke zdárnému splnìní kadého úkolu.
Kamarádi z 1.C a z 5.C
První pøátelství mezi áky obou tøíd ji bylo navázáno 2. záøí, kdy pááci vítali prvòáèky na Podlesí.
Ukázali jim jejich atní skøíòku a zavedli je do tøídy.
O pìt dnù pozdìji pøipravili pááci pro prvòáèky
sportovní dopoledne.
Tøetí spoleèná akce se uskuteènila 22. záøí. Nejstarí a nejmladí áci naí koly se spoleènì uèili
anglicky. Velcí kamarádi si k sobì vybrali své malé
koláky, vytvoøili s nimi smíené soutìní týmy a plnili pøipravené úkoly.

(pokraèování na str. 13)

kolství

Volby v Základní kole enov  14. 10. 2016
Protoe v budovì koly se pøipravovaly volby, áci
druhého stupnì trávili tento den zajímavými aktivitami.
Planetárium
áci estých tøíd se vypravili do planetária v Ostravì-Porubì. V novì zrekonstruované budovì obsadili pøedsálí s úasným Experimentáriem. Po úvodní krátké instruktái dostali pracovní listy a vydali se
hledat odpovìdi na veteèné otázky do expozic: Ke
hvìzdám, Do hlubin Zemì, Za svìtlem, Na obìnou
dráhu a K planetám. Na interaktivním glóbu si pro-

ákovské volby
V pátek 14. 10. 2016 probìhl na naí kole projektový den vìnovaný problematice volebních systémù
Èeské republiky. áci 9. roèníkù mìli monost seznámit se s typy a prùbìhem voleb v naí zemi. Souèástí
projektu byla i aktivita, která ákùm pomohla najít
prùnik svých názorù na chod spoleènosti s volebními
programy jednotlivých stran (volební kalkulaèka online). V závìru projektu jsme simulovali prùbìh voleb
do krajù ÈR.

Základní kola Podlesí informuje

(pokraèování ze str. 12)

hlédli, jak vypadala nae Zemì v hluboké geologické
minulosti. Na simulátoru si vyrobili zemìtøesení
i vlny tsunami, prohlédli si povrch Marsu i dalích
planet, dokázali vyrobit tornádo a sáhli si na opravdový meteorit.
Pak vstoupili do planetária a ulehli do polohovacích køesílek. Na kopuli planetária se promítly tvary
souhvìzdí, o kterých lektor poutavì vyprávìl. Nakonec dìti zhlédly krátký film Napøíè Sluneèní soustavou.

áci si procvièovali slovní zásobu  urèovali barvy,
nejznámìjí zvíøata, oblíbené ovoce, èásti tìla. Vybarvovali také magické ovoce, zahráli si pexeso, spoleènì
si zazpívali a také poèítali do deseti.
Velcí kamarádi ocenili snahu naich prvòáèkù diplomem s jednièkou a sladkou odmìnou.
Vechna setkání byla velkým pøínosem jak pro
áky pátého roèníku, kteøí se uèili podat pomocnou
ruku, poradit èi postarat se, tak i pro nae nejmení,
kteøí mají nyní svého velkého kamaráda.
Mgr. Naïa Macková

Polytechnická výchova
áci sedmých a osmých tøíd navtívili v rámci pracovních èinností svìtovì unikátní areál v centru Ostravy: Svìt techniky v Dolní oblasti Vítkovic. áci
sedmých tøíd se svými uèiteli objevovali, jak fungují
rùzné technické vynálezy v interaktivní expozici bývalé energetické ústøedny U6. Pro áky osmých tøíd
byly ve Velkém svìtì techniky pøipraveny vzdìlávací
programy: Roboti v naem svìtì a elezo  mistr
promìny. Zajímavá byla i procházka kolem vysokých
pecí, kde na vechny pùsobila autentiènost tohoto
prùmyslového areálu.
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Inzerce / ivot ve mìstì

Speciální protidrogový vlak
pøijel do Havíøova
a my jsme se
rozhodli do nìj
nastoupit.

20. 10. 2016 se
vybraní áciosmých a devátých tøíd seznámili se záitkovou
projekcí v tomto
vlaku, která
útoèila na nae
smysly a vedla
áky k pøemýlení o hodnotì
lidského ivota.
Rozhodování
kadého jednotlivce, následky
automobilové
nehody zpùsobené
návykovou látkou, výslech na
policii i vìzení
......... to ve
proloené filmovým pøíbìhem
mladých lidí,

Zdravá výiva u Miluky

* Novì pøijímám objednávky Po, Út, St na èerstvý kváskový
* bezlepkový itný chléb
* dárkové balení èajù
* výrobky zn. POPOV  krémy, èaje, tinktury, olejíèky

tel.: 605 041 047; milus.t@seznam.cz
Radnièní nám. 30, nad Hrukou 1 p.
Koupím pole, ornou pùdu, les apod.
Malý samostatné pozemek i vìtí plochu
v této lokalitì èi blízkém okolí.
Nejsem realitní kanceláø! Prosím nabídnìte,
zaruèuji sluné jednání, dìkuji.
Tel.: 775 565 459
Kocourek Josef vám nabízí
 èitìní kobercù a sedacích souprav  pùjèování
stroje Kärcher  mytí oken
mob.: 606 363 300, 731 490 561
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kteøí byli jen o nìco
starí ne nai devááci,
snad pøispìlo k ovlivnìní pohledu na legální
i nelegální drogy tím
správným smìrem.

Finanènì nás podpoøilo vedení mìsta enov, za
co dìkujeme.
Mgr. Fukalová Lenka
 metodik prevence Z
enov

ZU Viléma Wünsche v enovì
informuje

Rádi bychom touto cestou informovali irokou veøejnost o akcích, které pøipravujeme v 1. pololetí
kolního roku 2016/2017. Tìíme se na vai návtìvu.
Den Datum

Zaèátek Akce

Pedagog

po

5.12.2016

17.00 Tøídní koncert Petr Miller, Soòa Nováková

út

6.12.2016

17.00 Tøídní koncert Soòa Trèková

st
èt

7.12.2016
8.12.2016

17.00 Tøídní koncert Vlasta Urbáková
17.00 Tøídní koncert Bohumila Uèníková

pá

9.12.2016

17.00 Tøídní koncert Bc. Martin Tome

po 12.12.2016

17.00 Tøídní koncert Petr Kupka

út 13.12.2016

17.00 Tøídní koncert Bc. Martin Tome

èt

17.00 Tøídní koncert Karel Smyèek, Petr Pícha

15.12.2016

pá 16.12.2016

17.00 Tøídní koncert David Papala

po 19.12.2016

17.00 Tøídní koncert Bc. Monika Kozmonová
Vlasta Urbáková  øeditelka koly

OLYMAR

Olga Zimonyiová, tel.: 731 161 773
Novì od 1. 11. drogerie,
papírnictví, elektro, elektrospotøebièe,
domácí potøeby, elezáøství.
Tescoma  vánoèní katalogy a pøi nákupu
nad 500 Kè
zdarma kalendáø na rok 2017

Inzerce

Vylepete si své bydlení

 potøebujete rekonstruovat koupelnu nebo kuchyò, zateplit dùm
èi nová okna, to ve mùete poøídit s úvìrem ze stavebního
spoøení
 s úvìrem a 800 000 Kè bez zástavy nemovitostí
 peníze vyplaceny v hotovosti  zálohovì
 nízké splátky, napø. 780 Kè u úvìru ve výi 100 000 Kè.
Pro blií informace volejte nebo napite: mob. 776 572 514,
e-mail: zuchova@seznam.cz.
Kontaktní místo: Radnièní námìstí, enov  stánek.

Právní záleitosti

SVATOMARTINSKÉ
2016
LETONÍ MLADÉ
VÍNO JE TADY!
VINOTÉKA
Michaela Javorková
Radnièní námìstí, enov
Po  Pá
9.00  17.00
So
8.00  11.00

V nabídce od
11. 11. 2016

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

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

Týden vìdy a techniky Akademie vìd ÈR

Moravskoslezský kraj
Energetická show i pøednáky o ivotním prostøedí. Kadý si bìhem festivalu Týden vìdy a techniky AV ÈR v Moravskoslezském kraji pøijde na své.

Týden vìdy a techniky Akademie vìd ÈR je nejvìtí vìdecký festival v Èeské republice. Letoní estnáctý roèník se uskuteèní od 1. do 13. listopadu 2016
a ponese se v duchu motta Za hranice známého.
Pøipraveno je na 600 akcí po celé republice: pøednáky, výstavy, dny otevøených dveøí, dokumentární filmy, workshopy, vìdecké kavárny a mnohé dalí aktivity napøíè vemi vìdeckými obory. Zajímavý program je pøipraven i v Moravskoslezském kraji.
V Moravskoslezské vìdecké knihovnì se bude od
24. øíjna do 28. listopadu konat výstava nazvaná Superhrdinové kolem nás, která znázoròuje pracovníky
Akademie vìd ÈR jako komiksové superhrdiny,
u nich jen málokdo tuí, co tvoøí jejich pracovní náplò. Na tuté výstavu se návtìvníci mohou tìit
i v Knihovnì Tøinec, a to od 1. do 13. listopadu.

Na aktuální téma ivotního prostøedí a toho, zda
bychom se mohli v této oblasti inspirovat u Jihoafrické republiky, bude v ZOO Ostrava ve støedu 2. listopadu pøednáet Jiøí Novák.
O tom, e objevování vesmíru není spojeno pouze
s vítìzstvími, ale i prohrami, pojedná pøednáka Martina Viláka, která probìhne 8. listopadu v Knihovnì
Tøinec. Seznámíme se s tím, jaké útrapy zakoueli
první kosmonauti, ale i technici a vìdci, kteøí stáli
u zrodu prvních vesmírných misí.
V rámci Týdne vìdy a techniky AV ÈR bude ve
Velkém svìtì techniky v Ostravì uspoøádána speciální energetická show, kterou povedou Michael Londesborough a Smokeman (Jiøí Horák). Akce bude zamìøená na to, jak vyrobit, pøemìnit, uskladnit a vyuít
energii, která je pro ná souèasný svìt klíèovou velièinou.
ky.

Souèástí akce budou i pokusy a praktické ukáz-

Vstup na celý festival je zdarma, na nìkteré akce,
zejména na pøednáky, vìdecké kavárny a filmy je
potøeba rezervace. Ta je moná pøes webové stránky
www.tydenvedy.cz, kde jsou také uvedeny kompletní
informace o celém programu festivalu.

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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