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O LIDECH V BESKYDECH

Mìsíc prosinec by se klidnì mohl jmenovat Vánoce,
jeliko není nic, co nás v prosinci tak ovlivòuje, jako právì
svátky vánoèní. K tìmto svátkùm ji neodmyslitelnì patøí
také zdobení vánoèních stromù. Není
nic krásnìjího ne vùnì jehlièí, øíkají zastánci ivých vánoèních
stromkù. Druzí øíkají, e je ivých
stromkù koda, a proto své pøíbytky
zdobí stromky umìlými. Nebudeme
dnes stranit ani jedné z výe zmiòovaných stran, ale pùjdeme se podívat
za tìmi astnìjími kamarády vánoèních stromkù, za tìmi, které zùstaly v lese a rostou tam u stovky
let.

Dobøe je znají jen ptáci, kteøí si jejich vrcholky oblíbili jako
skvìlé pozorovatelny. Tøeba taková nejvyí ijící beskydská jedle z pralesa Salajka na Bílé. Je jí zhruba 300 let,
dosahuje výky bezmála 54 metrù a okolní buky pøevyuje
asi o 20 metrù. Nebudete tomu vìøit, ale jetì dnes se tìí
relativnì dobrému zdraví a kadý rok na podzim její korunu zdobí vìtí èi mení mnoství krásných, jak svíce postavených iek. Nejtìí chvíle tato jedle asi zaila, kdy se
øítily její sestry, které si vyhlídli holandtí loïaøi ke stavbì
stìòù jetì poèátkem 30. let minulého století. Nejvyí
smrk, rostoucí mimo rezervace, dosahuje výky 54 metrù
a prùmìru ve výi 1,3 metru nad zemí 112 cm (viz obrázek). Roste na území Lesní správy Ostravice. Nejvyí jedle
(52 m)  mimo zvlátì chránìné území  roste pak na
Morávce na území Lesní správy Frýdek-Místek. Nejvyí
buk s výkou 45 metrù roste v Národní pøírodní rezervaci
Razula ve Velkých Karlovicích. Na území Lesní správy Jablunkova zase ije nejmohutnìjí javor klen. Tento skuteèný
obr není ani tak vysoký (31 m), za to má mimoøádnì silný
kmen o prùmìru 172 cm.

Zalistujme dnes naposledy v tøetím dílu knih pana Anderleho a kolektivu O lidech v Beskydech. Pro
dnení povídání jsme vybrali kapitolu  Jak se v Beskydech hledali Obøi
Obøi? Jací obøi? Obøi dnes vystupují jen v pohádkách nebo sci-fi filmech, ale v naich lesích? Beskydtí
lesníci si pøesto myslí, e obøi u nás
jetì nevymøeli. Je jich sice velmi
málo, ale stále ijí. Jejich domovem
jsou nae krásné Beskydy. Ano, jsou
to stromy, lesní velikáni. Ty nejstarí
rostou hluboko v horách tøeba ji nìkolik staletí  ukryty pøed zraky lidí.

Nezapomeòte tedy v tomto èase vánoèním na procházku
zimním lesem, kde mùete naslouchat tiché øeèi stromù
a oprostit se tak alespoò na okamik od veho toho vánoèního umu a ruchu. astné první a vechny kroky v roce
2017 Vám vem, milí ètenáøi, pøeje Simona Slavíková.

Vdy od místního hajného mívali jsme vánoèní stromek, dvùr krásnì vonìl jehlièím a starým døevem nízký
domek. Maminka pokoj vymyla, e byl jak køídlo holubièí.
Jak dvùr místního hajného i pokoj vonìl po jehlièí.

(Úryvek z básnì Z. Marenèáka  Vánoce)

Mohutné stromy bývají i hodnì staré, co s pøihlédnutím k historii beskydských lesù znamená, e jsou pravdìpodobnì potomky pùvodních døevin. To je dùleité z hlediska
jedineèné genetické informace, kterou obsahují. Právì pùvodní populace lesních døevin se mohly po tisíciletí nejlépe
pøizpùsobit místním podmínkám. Velké a staré stromy jsou
tedy nejen krásné a dùleité z hlediska ochrany pøírody, ale
mohou být do budoucna i zdrojem velmi cenného osiva pro
zaloení odolných lesù budoucnosti  ke vemu jetì s moností vysoké produkce kvalitního døíví.

PF 2017

Váení spoluobèané,
pøejeme Vám pøíjemné proití vánoèních svátkù,
úspìný vstup do nového roku, hodnì tìstí,
zdraví, osobních i pracovních úspìchù.
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Mìstská policie
hlásí
ZÁSAHY  INFORMACE
ZPRAVODAJSTVÍ

Pøímé tel. èíslo:
604 128 113
PÈR Vratimov:
604 127 288
Tísòová linka:
156
E-mail:
mpolicie@mesto-senov.cz
Http:
www.mesto-senov.cz
1. 11.  O taku s nákupem projevil zájem neznámý mu, který neváhal pod vidinou rychlého
výdìlku rozbít okno u vozidla, kde se vìci nalézaly. Poskytnuté zábìry z
kamerového
systému
zpracovávají vyetøovatelé.
11. 11.  Z obavy o
zdraví a ivot podnapilého mue byli stráníci
pøivoláni na vlakové nádraí. Ochranu pøed moným pádem do kolejitì
mu následnì zajistili policisté na záchytce.
12. 11.  Poctivý nálezce pøedal stráníkùm
taku s doklady a finanèní hotovostí pøevyující
est tisíc korun. Majiteli
tak zachránil spoustu penìz i starostí.
13. 11.  Procházkou
naostro si uíval mu
ve støedu mìsta. Pøed
pøíjezdem
pøivolaných
stráníkù se vak nudista vypaøil.
16. 11.  O zbytky vyvreného zvíøete se museli postarat pracovníci
kafilérie. Neznámý vandal se vùbec nerozpakoval uloit nechutný odpad do pøíkopy v blízkosti obydlené èásti na Volenství.
25. 11.  S tragickými
následky skonèila dopravní nehoda na ul.
Hlavní. Støet s vozidlem
nepøeila chodkynì, pohybující se po pøechodu
pro chodce. Na místì za-

sahovaly vechny sloky
IZS.
Krásné svátky vánoèní, spoustu úspìchù v nadcházejícím
roce a pøedevím klid,
pohodu a bezpeèí Vám
pøejí stráníci MìP enov.

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

POLICIE ÈESKÉ REPUBLIKY VARUJE

KDO s KOHO

Nedávná zmìna letního èasu na
zimní napovídá, e se nezadritelnì blíí èas vánoèních svátkù. Tyto chvíle
jsou spojeny s rodinnou pohodou, zvolnìním od pracovního tempa a odpoèinkem od stresu, který na èlovìka v prùbìhu roku pùsobí. Ne se vak tìchto
okamikù èlovìk doèká, prochází obdobím, které je snad z celého roku nejnároènìjí, co se náporu na psychiku týèe.
Dùvodem bývá skuteènost, e ve odkládáme na poslední chvíli, a u je to
pøíprava domácností na svátky, nakupování dárkù nebo doøeení vech pracovních záleitostí.

Poslední mìsíc pøed Vánocemi tak
bývá charakteristický tím, e lidé houfnì okupují obchodní domy s dlouhými
seznamy, co vechno musí nakoupit,
spìchají, jsou nervózní a nedávají si pozor. Kdy k tomu vemu pøipoèteme
fakt, e u sebe nosí vìtí finanèní obnosy, jeliko kromì potravin poèítají i s
nákupem dárkù pro své nejblií, je
jasné, e je to doslova úrodné pole pro
pachatele krádeí. Ti nemusejí být ani
zvlá vynalézaví, jeliko vìdí, e lidé
doplatí na své stereotypní chování a
stres, ve kterém chodí nakupovat.
Zlodìjùm tedy bohatì postaèí situace, kdy si nakupující odloí kabelku,
batoh èi taku do nákupního vozíku.
A je úplnì jedno, jestli se tyto odloené
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vìci nacházejí v odkládacím výklopném
prostoru nebo na samém dnì vozíku.
Pachateli ke krádei staèí velmi krátký
okamik. Vìtinou kolem své obìti
slídí, pohybuje se v tìsném okolí a èekají na svou anci. Najednou pøijde
chvíle, kdy se nakupující na zlomek
vteøiny otoèí k regálu za zboím, které
ho zajímá, a to je pøesnì ten kritický
okamik. Pachatel bleskurychle z vozíku nic netuícího a zaneprázdnìného
nakupujícího vytahuje kabelku, dává si
ji do svého vozíku, kde má pøipravenou
velkou nákupní taku k maskování
svého lupu a odchází pryè. Nìkteøí
u sebe ani nákupní vozík k maskování
nemají a tak ve chvíli, kdy se vyhlédnuté kabelky zmocní, rovnou urychlenì
opoutí nákupní plochu. Pokozenému,
který v kabelce kromì dokladù mìl peníze na nákup, zùstanou jen oèi pro
pláè.
Druhým velmi èastým momentem,
který pachatelé zneuívají, je chvíle,
která pøichází po samotném nakupování. Nakupující zaplatí za nákup u pokladny a poté se s vozíkem vydá ke
svému vozu, aby si nákup uloil do kufru. Nìkteøí lidé vak mají zaitý velmi
nebezpeèný zlozvyk, a to ten, e si pøed
samotným vykládáním nákupu do zadní èásti vozidla nejprve poloí na sedadlo øidièe èi spolujezdce ji zmínìnou
kabelku, batoh èi taku. Pøirozenì si
(pokraèování na str. 3)
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(pokraèování ze str. 2)

pøední èást vozu neuzamknou a odeberou se vìnovat
vykládání nákupu z vozíku. Nìkdy u této èinnosti
i telefonují blízkým, napøíklad, e u jsou na cestì
domù. Takto zaneprázdnìný èlovìk na pøeplnìném
parkoviti nestaèí postøehnout, e se k pøední èásti
jeho vozu doslova pøiplíil pachatel, který si potichu
otvírá pøední dveøe a ze sedadel bere to, co mu nepatøí.
Tyto nemilé zkuenosti pøipraví èlovìka nejen
o dobrou náladu, ale mnohdy o velké finanèní èástky,
osobní vìci, klíèe od bytu, nìkdy i mobilní telefon,
platební karty a samozøejmì doklady. Kromì starostí
s pøípravou domácností na svátky, tak pøibývají i starosti s vyøizováním nových dokladù, výmìnou zámkù
dveøí v bydliti apod. Aby k tìmto událostem nedocházelo, snaí se moravskosleztí policisté apelovat
na veøejnost pomocí informaèní kampanì KDO s
KOHO, aby dbala základních zásad bezpeèného nakupování. S kampaní policisté navtíví spolupracující
obchodní domy na území Moravskoslezského kraje
v období od 23. listopadu do vánoèních svátkù. Budou
zákazníky informovat o zpùsobech bezpeèného nakupování a upozoròovat na rizikové situace, kterých pachatelé stále dokola vyuívají ke krádeím. Pro obèany mají policisté v rámci kampanì pøipraveny infor-

maèní letáky a plakáty, které budou umístìny viditelnì v obchodních domech, úøadech i na policejních
stanicích. Na nákupních plochách nìkterých obchodních domù budou ke slyení i pøipravené zvukové
spoty a samotní policisté budou mít bìhem svých preventivních akcí k dispozici i videoklip, který zachycuje reálné krádee.
Závìrem nezbývá, ne dodat: Nespoléhejte se na
to, e zrovna vám se nemùe taková situace pøihodit
a nenechte si vzít, co je vae! Bc. Miroslav Kotálek

Vánoèní koncert
duchovní hudby
Úèinkují:
Ostravské vánoèní kvinteto
v nedìli dne 18. 12. 2016 v 16.00 hod.
v kostele Prozøetelnosti Boí v enovì
Oznamujeme vem naim pacientùm, e z dùvodu dlouhodobé nemoci MUDr. Daòkové Sylvie bude zubní ordinace v mìsíci prosinci uzavøena. Bolestivé pacienty oetøí po domluvì v ranních hodinách MUDr.
Mazuch. Dìkujeme za pochopení a pøejeme vem krásné proití Vánoc.

Máte zájem o pejska?
3
Pitbull

5
Køíenec

1
Køíenec
labradora

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
ENOVSKÝ OBÌNÍK 12/2016  3

ivot ve mìstì

Informace z dìní ve mìstì
70  SETKÁNÍ JUBILANTÙ
16. listopadu probìhlo v prostorách základní koly
setkání naich spoluobèanù, kteøí v letoním roce do-

sáhli ivotního jubilea 70 let. Na setkání se dostavilo
34 jubilantù z celkového poètu 71 pozvaných.
Mnozí vyuili monost zapojit se do ukázkové hodiny hudební výchovy a prohlédnout si prostory koly. Ve kolní jídelnì èekaly
na jubilanty dìti s kulturním vystoupením a obèerstvení. Vedení mìsta odpovídalo na dotazy pøítomných, diskutovalo se o souèasných problémech mìsta
a vzpomínalo se na kolní
léta.
Pøi odchodu pøítomní
obdreli drobný dárek a zapsali se do pamìtní knihy
mìsta.
Ing. Jan Blaek, starosta

DÌTSKÉ HØITÌ  STARÁ KOLA
V kvìtnu letoního roku jste mìli monost v rámci veøejného projednání vybrat herní prvky, které budou
umístìny u Staré koly, v zámeckém parku a v klidové zónì. V areálu Staré koly ji byl mobiliáø umístìn,
a to i za finanèní podpory spoleènosti ArcelorMittal ve výi 135 tisíc Kè. V pøítím roce bychom chtìli
realizovat dalí èást projektu.
Ing. Jan Blaek, starosta

OBDRENÉ DOTACE
V listopadu mìsto obdrelo rozhodnutí o pøiznání dvou dotací.
Na realizaci pøístavby a nástavby základní koly obdríme z ministerstva financí pøíspìvek 14,718 mil. Kè
a na zpracování projektové dokumentace  modernizace sbìrného dvora  dostaneme z rozpoètu Moravskoslezského kraje 171 tis. Kè.
Ing. Jan Blaek, starosta
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Knihovna & enovské muzeum

Pracovní doba v mìsíci prosinci 2016
22. 12., 23. 12., 24. 12., 30. 12., 31. 12. bude zavøeno.
V mìsíci prosinci 2016 oslaví významná ivotní jubilea
tito enovtí obèané
B E L O R I T L A D I S L AV
B L A  K O VÁ J I Ø I N A
BRHÁÈEK ÈENÌK
BYSTØICKÁ JARMILA
È Á P O VÁ D A G M A R
D A N K O VÁ M I R O S L AVA
D U R Á K O VÁ J A N A
G E T V E R T S L AV O M Í R
HRONEC PETR
JAHODA FRANTIEK
JAROÍK RADOMÍR
J A R O  O VÁ J A R M I L A
J O  K O VÁ V Ì R A
K A R L E E O VÁ D A G M A R
K O L Á Ø O VÁ B O  E N A
K R O U P O VÁ M A R I E
K U B Í N E K M I R O S L AV
K VA S N I È K O VÁ J A N A
K Y  K A V Á C L AV
M U C H O VÁ M I L U  E
N A J VÁ R K O VÁ V Ì R A
NÁHLÁ MARIE
PALÍK KAREL
POLÁK PØEMYSL
P Ø Í VA R A P E T R
STØÍBNÝ RICHARD
S U C H Á È K O VÁ B O  E N A
 K U T O VÁ J I N D Ø I  K A
 O C H O VÁ D A G M A R
PETÍK LUDVÍK
 P E T Í K O VÁ J A N A
VEÈEREK MILAN
V O L N Ý O TA K A R
Z E L I N O VÁ J I Ø I N A
K Vaemu významnému ivotnímu jubileu
Vám pøejeme hodnì zdraví, tìstí a spokojenosti.
Poznámka k naí rubrice: Vechny oslavence v této spoleèenské rubrice
zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, e si
nìkterý jubilant nepøeje být v Obìníku uveden. To samozøejmì
respektujeme  poadavek na nezveøejnìní jména je vak nutno uplatnit
u redakèní rady (tel. 596 805 930) nebo na ohlaovnì (tel. 596 805 938,
596 805 941) nejpozdìji do 25. dne daného mìsíce, kdy dochází
k uzávìrce Obìníku. (SO / T. Klimasová)

V enovì na høbitovì tichým spánkem spí,
domù se nám nikdy nevrátí.
S kytièkou na hrob za Tebou chodíme,
modlitbou, vzpomínkou na Tebe poøád myslíme .

Dne 4. 12. 2016 uctíme ji
7. smutné výroèí, kdy nás navdy
opustil ná drahý manel, tatínek,
dìdeèek, ze, pan

Josef Rochl

ze enova,
který odeel ve svých 53 letech.

S úctou a láskou vzpomíná manelka Alena, dcera Radka
a syn David s rodinami a celá rodina.
Vem, kteøí spolu s námi vzpomenou, dìkujeme.

Dne 15. prosince 2016 vzpomeneme
20. výroèí úmrtí paní

Milady Goleòovské
S láskou vzpomínají dcera Ludmila
a vnuk s rodinou
Dne 24. prosince vzpomeneme
10. výroèí úmrtí pana

Miroslava Svobody
S láskou vzpomínají
manelka Dagmar a synové s rodinami

Dne 9. prosince vzpomeneme
1. výroèí úmrtí pana

Miroslava Sýkory
S láskou vzpomínají manelka, dcera
Vladislava s rodinou a syn Miroslav

Dìkujeme vem pøíbuzným, pøátelùm, sousedùm
a známým, kteøí se pøili rozlouèit s panem

Antonínem Tìleckým
Zároveò dìkujeme za projevenou soustrast
a kvìtinové dary.

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.

Zarmoucená rodina

Dne 9. prosince 2016 vzpomeneme
20. výroèí úmrtí pana

Bedøicha Poníila
S láskou vzpomínají
manelka Ludmila a syn s rodinou
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Komunální odpad 2016
Dne 26. 12. 2016 bude svoz
komunálních odpadù ve mìstì
enov, zajiovaný spoleèností
OZO Ostrava s.r.o., probíhat
bez omezení, jako by se jednalo o vední den.
Samostatnì pøistavované
kontejnery (VOK)
PROSINEC: 8. a 9.  krbeòská (u obch.), køi. V Drustvu x
Bøezová, ajarská x Nad Potokem,
U Garáí, Bøezùvka x Ke Stovkám
LEDEN: nepøistavují se
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 veli-

kosti);
 vyøazená kompaktní úsporná svítidla, záøivky, výbojky;
 nebezpeèné sloky komunálních odpadù od obèanù (laboratorní chemikálie, vyøazené léky, barvy a obaly zneèitìné od barev );
 separovaný odpad (sklo, papír, plasty);
 odìvy, obuv a textil;
 døevo (palety, nábytek, døevìné obaly, bedny, trámy, desky,
prkna, døevotøíska  surová, laminovaná nebo dýhovaná).
Tekuté odpady: uloit vdy do
uzavøených obalù, pokud mono
plastových lahví. U olejù a tukù z
kuchyní není nutné odstranit z
pøepálených tukù rozptýlené zbytky.
Nejsou pøijímány odpady
vzniklé ze stavební èinnosti 
napø. cihly, drobný beton, omítka,

kachlièky, zemina, kamení, keramické støení taky, asfaltová lepenka, izolaèní materiály, azbest,
skelná vata, umakart, sádrokarton, záchody, vany, umývadla, su
smíchaná s pøímìsemi plastu, papíru, døeva, skla ... a pneumatiky.
Otevírací doba PROSINEC 2016
Po, St, Pá: 12.00  16.00 hod.;
So: 9.00  12.00 hod.
19. prosince bude poslední provozní den sbìrného místa v roce
2016.
Otevírací doba LEDEN 2017
14. 1. sobota  od 9.00 do 12.00
hod.  pouze EEZ, TV, PC, NO
Harmonogram sbìru 2017 (VOK)
naleznete na web stránkách
mìsta enov v záloce odpady
(http://www.mesto-senov.cz/zivotniprostredi/harmonogram-sberu2014).

Z èinnosti samosprávy

48. schùze rady mìsta dne 1. 11. 2016 mimo
jiné:
 vzala na vìdomí zprávu komise kulturní a zprávu KPOZ
 vzala na vìdomí výsledky veøejno-správních
kontrol pøíspìvkových organizací
 schválila plán práce rady mìsta enov na rok
2017
 schválila digitální povodòový plán mìsta enov
 schválila poskytnutí dotace SK enov na úhradu
vody pro zalévání pozemku høitì ve výi 50 000 Kè
a uzavøení veøejnoprávní smlouvy o jejím poskytnutí
 schválila umístìní staveb a zøízení vìcných bøemen na pozemcích mìsta
 schválila plán inventur mìsta enov k 31. 12.
2016 a jmenovala ústøední inventarizaèní komisi
mìsta, pøíspìvkových organizací a dílèí inventarizaèní komise mìsta
 schválila rozpoètová opatøení è. 52  53/2016
17. zasedání zastupitelstva mìsta konané
dne 8. 11. 2016 mimo jiné:
 vzalo na vìdomí vydání Rozhodnutí o poskytnutí
dotace na akci Mìsto enov  Zvýení kapacity Z
enov
 schválilo závazný metodický pokyn k provádìní
zmìn rozpoètu v roce 2017
 schválilo rozpoètová opatøení è. 49, 54/2016
 schválilo poskytnutí dotace Moravskoslezskému
kraji na spolufinancování projektu Kotlíkové dotace
v Moravskoslezském kraji ve výi 72 770 Kè a uzavøení veøejnoprávní smlouvy o dotaci
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49. schùze rady mìsta dne 15. 11. 2016 mimo
jiné:
 rozhodla o pøijetí dotace na akci Mìsto enov 
Zvýení kapacity Z enov poskytnuté Ministerstvem financí ÈR ve výi 14 718 127 Kè
 schválila zveøejnit zámìr odprodeje neupotøebitelného majetku dle návrhu pøíspìvkové organizace
MìPOS, a to nákladního automobilu AVIA, typ D
100, speciální  nosiè kontejneru, vè. pøísluenství
tajem.

Zveøejnìní návrhu rozpoètu mìsta
na rok 2017

V souladu se zákonem è. 128/2000 Sb., o obcích a zákonem
è. 250/2000 Sb., o rozpoètových pravidlech územních rozpoètù, ve
znìní pozdìjích pøedpisù zveøejòuje mìsto enov 15 dnù pøede
dnem jeho projednání v zastupitelstvu mìsta dne 13. 12. 2016
Návrh rozpoètu na rok 2017
Pøíjmy
87 288 100 Kè
Výdaje
93 512 700 Kè
Financování
6 224 600 Kè
Návrh rozpoètu je zveøejnìn od 25. 11. 2016 do 13. 12. 2016
 na úøední desce MìÚ enov u Obecního domu,
 na webové adrese mìsta  www.mesto-senov.cz,
 ve vývìsních skøíòkách mìstských èástí,
 k dispozici na finanèním odboru MìÚ enov.
Z uvedených podkladù vyplývá, e rozpoètový schodek ve výi
6 224 600 Kè je rozpoètován ve financování zùstatkem prostøedkù
minulého období ve výi 4 200 000 Kè, èerpáním úvìru ve výi 10 450
100 Kè a kryje splátky pøijatého úvìru ve výi 8 425 500 Kè.
Pøipomínky k návrhu rozpoètu na rok 2017 mohou obèané uplatnit buï písemnì ve lhùtì od 25. 11. 2016 do 13. 12. 2016 nebo ústnì
na zasedání zastupitelstva mìsta dne 13. 12. 2016.
Mìstský úøad v enovì, finanèní odbor

MìÚ informuje

Zabezpeème vodomìry pøed zamrznutím
Výmìnu pokozeného vodomìru platí zákazníci, kteøí za nìj nesou odpovìdnost.
Pøed zimou a v jejím prùbìhu je kromì peèlivého zazimování zahrady a domu nutné se zamìøit také na to, jak zajistit pøed mrazem domovní vodomìr. Nepodceòujme tato opatøení.
Vyhneme se nepøíjemným situacím, které mohou mít kromì naeho pohodlí negativní dopad
také na nai penìenku.
Kroky, které je nutné podniknout, do znaèné míry
závisí na tom, kde je daný vodomìr umístìný. Pokud
je vodomìr umístìný ve venkovním prostoru v achtì, je potøeba zkontrolovat její peèlivé uzavøení tak,
aby nedocházelo ke zbyteènému prochlazování vnitøního prostoru achty. Pokud se potrubí a vodomìr
nacházejí v hloubce, kde mohou zamrznout, je nezbytné opatøit poklop tepelnou izolací. Je moné pouít napøíklad polystyren nebo minerální izolaèní vatu
 nikoliv vak skelnou, vysvìtluje vedoucí oddìlení
vodovodù spoleènosti SmVaK Ostrava Roman Bouda.
Pokud je vodomìr umístìn uvnitø nemovitosti, je
vhodné zabránit vystavení vnitøní instalace a vodomìru úèinkùm mrazu napøíklad vnìjí tepelnou izolací. Je potøeba zkontrolovat, zda nemùe mrazivý
vzduch pronikat k vodomìru napøíklad otevøeným,
pøípadnì rozbitým sklepním oknem. Teplota v daném
prostoru by se mìla dlouhodobì pohybovat nad bodem mrazu. Potrubí vnitøních rozvodù je vhodné obalit izolaèním materiálem.

K pokození vodomìru mùe dojít také v pøípadì,
kdy se nìkdo snaí zamrzlou vnitøní instalaci vèetnì
vodomìru rozmrazovat vysokou teplotou  napøíklad
horkovzdunou pistolí nebo otevøeným ohnìm. Tento
extrémní zásah vìtinou vede k tomu, e vodomìr
zùstane nefunkèní a je nutné ho vymìnit. Pokození
plastových èástí vodomìru vysokou teplotou pøi jeho
ohøevu je zjistitelné po jeho demontái, popisuje
Bouda.
Vechny vyjmenované pøípady pokození vodomìru mají negativní finanèní dopad na zákazníka, od
nìho spoleènost SmVaK Ostrava v daném pøípadì
vyaduje náhradu kody spoèívající ve výmìnì pokozeného vodomìru. Zákazníci toti plnì odpovídají za
jeho zabezpeèení. Celková èástka se pak odvíjí od aktuální prodejní ceny daného typu vodomìru a èasu
potøebného pro jeho montá. Pøesáhne vak èástku
2 000 korun.
Pøed zamrznutím je tøeba chránit také vodovodní
pøípojku. Základním faktorem je to, aby byla dodrena takzvaná nezámrzná hloubka, kde se doporuèuje
jako minimální krytí potrubí jeden metr, ve zpevnìných plochách a do 150 centimetrù. Kritickým místem jsou zde místa venkovních uzavíracích armatur,
místa se sníeným krytím (napø. pøechody vodních
tokù), soubìhy s potrubím deových kanalizací,
apod.
SmVaK  Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s.

Vyhláení 6. roèníku ankety Udìlování ocenìní mìstem ENOV
Rok 2016 se pomalu chýlí ke konci a tak je nejvyí èas
vyhlásit u estý roèník naí ankety Ocenìní za reprezentaci mìsta enova za rok 2016. Ta je od roku 2014
spojena i s udìlováním titulu Významná osobnost mìsta enov, který je doivotnì propùjèován obèanùm za celoivotní práci a pøínos pro nae mìsto. A kdo ví, tøeba
letos sociální a volnoèasová komise ve spolupráci s radou
mìsta udìlí dokonce titul nejvyí, tedy Èestné obèanství. Záleí to také na vás, milí spoluobèané. Pomozte
nám dobøe vybrat a nominujte kandidáty, o nich si myslíte, e si nìjaké výe uvedené ocenìní zaslouí.
To ve prostøednictvím formuláøe, který naleznete na
webových stránkách mìsta (http://www.mesto-senov.cz/formulare/spravni-odbor). Ten doruète na podatelnu enovského mìstského úøadu nebo zalete potou. Mezní termín
podání nominací je pátek 13. 1. 2017 do 13.00 hod. (v pøípadì podání na podatelnu mìstského úøadu). Na webových
stránkách mìsta enov si také mùete pøeèíst Pravidla
pro udìlování ocenìní mìstem enov, kde je ve potøebné
shrnuto.
Kadopádnì mùete nominovat áky, juniory i dospìlé,
jednotlivce èi kolektivy pùsobící jak na území mìsta enov,
tak i mimo nìj. A to ve z oblasti sportu a kultury (toto
pouze za rok 2016). A pak tedy i ty spoluobèany za jakýkoliv jiný, èasovì neomezený pøínos naemu mìstu. Co se
týká této oblasti, rád bych podotknul, e komise bude opìt
posuzovat i nominace z minulých let, které ocenìny nebyly. Nemusí se tedy opakovat.

Na slavnostním zasedání zastupitelstva mìsta v únoru
pøítího roku probìhne vyhláení výsledkù a ocenìní nejlepích, na které vás tímto srdeènì zveme. Pomozte nám
ocenit ty, kteøí si to zaslouí. Èasto se o nich neví a je to
koda! Dìkujeme.
Martin Vaculík  pøedseda komise

Evidence obyvatel
NEJMLADÍ OBÈÁNCI MÌSTA
Jan Novák
K narození dìátka srdeènì blahopøejeme.

ROZLOUÈILI JSME SE
Antonín Tìlecký, Irena Kobìrská,
Bohumila Holeèková, Jana plíchalová,
Marie Maláková, Antonín Fojcík,
Mária Nováková, Ilona Vránová
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
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PALAS DANCE  Mezinárodní taneèní kola pro dìti, mláde, dospìlé
V polovinì listopadu
jsme reprezentovali mìsto enov a Èeskou republiku na mezinárodní taneèní soutìi Super dance ve Lvovì na Ukrajinì.
Soutìe ve stylech street
dance, modern dance a
jazz dance se úèastnilo
na 54 souborù. Program
byl velmi nabitý. Úèastnili jsme se i s pøíspìvky
konferencí, organizovali
dva work shopy pro
Ukrajince a Poláky  ve
stylech disco dance uèila
Zuzka Holbeinová a rock
and roll vèetnì akrobacie
Josef Macura. Na zaèátku soutìe pøi pøedstavování poroty pøedal Josef
Macura finanèní dar, který se nám zde podaøil
zorganizovat,
zástupci
centra dìtí a mládee
Halièina panu Yaroslavu
Leskivovi. Prùbìh soutìe byl fantasticky dobøe
organizován a úroveò
soutìících byla velmi vysoká. V porotì zasedl
také Josef Macura. Bìhem soutìe jsme se seznámili s prací lektorù v

centru dìtí a mládee a
navtívili nìkolik praktických hodin. Vechny
praktické hodiny byly
opravdu na vysoké úrovni a urèitì by oslovily i
nae uèitele ZU i Z.
Soutìe jsme se zúèastnili se dvìma choreografiemi. Ve street dance
jsme obsadili bezkonkurenènì první místo a v
modern dance jsme skonèili na druhém místì.
Díky naí taneèní profesionalitì jsme získali nabídku vedení pracovních
semináøù na celonárodním ukrajinském setkání
uèitelù konzervatoøí a
dále spolupráci s taneèní
skupinou Ekrol z polského Lancuta.
Pokud i vy se chcete
stát reprezentanty nae-

ho mìsta, zveme vás na
konkurz talentù do pøípravky ve ètvrtek 12. ledna od 17.00 hod. Kromì
pohybové pøípravy se nauèíte styly street dance,
disco dance, latino a
show dance.
Pro dospìlé a mláde
je pravidelnì celoroènì
otevøen klub párových
tancù a klub sólových
tancù. Tak neváhejte a

pøipravte se na plesovou
sezónu.
Dìti samozøejmì i s
rodièi zveme na naeho
Mikuláe v nedìli 4. 12.
od 16.00 hod. v taneèní
kole a v nedìli 15. 1. na
makarní karneval od
16.00 hod.
Tìíme se na vás.
www.tspalas.com, fb:
Palas dance, tel.: 702 914
717

Senior klub enov
Jako kadoroènì i letos bychom Vám vem rádi popøáli hezké proití
závìreèných dní letoního roku a do toho nového roku 2017 pak hodnì
zdraví a sil.
V tomto èase vdy hodnotíme uplynulé dny a mìsíce, proto následující:
scházeli jsme se mìsíènì, na tìchto setkáních mìl kadý monost popovídat
si se známými, èlenové byli informováni o akci v následujícím èase, gratulovali jsme k narozeninám.
V prùbìhu roku jsme uskuteènili zájezd do Tropicu Hukvaldy, navtívili
jsme i vodní mlýn Kozlovice. Návtìva Archeoparku Chotìbuz vèetnì Rybího
domu se vem líbila a pøi návtìvì kozí farmy mìl kadý monost ochutnat
jejich výrobky a podle chuti si pak je i zakoupit.
Zúèastnili jsme se divadelního pøedstavení Zatrpklý pyroman, paní Kroèová z ostravského magistrátu nás informovala o sociální výpomoci seniorùm.
I letos jsme se bavili v Horních Bludovicích, Bruzovicích, Káòovicích, Luèinì,
Sedlitích a Václavovicích, jejich zástupci pak byli úèastni naeho setkání v restauraci
Lapaèka, naeho setkání se zúèastnili i zástupci Sobìovic.
Tuto akci zpestøili svým vystoupením áci nai základní koly pod vedením pana uèitele Martina Stoláøe, vem moc dìkujeme.
V prùbìhu roku mezi nás pøilo 5 nových èlenù, které jsme rádi mezi nás
pøijali, ale také jsme se rozlouèili se zakládajícím èlenem Senior klubu panem Jaroslavem Vaclavíkem, rozlouèili jsme se i s dlouholetou èlenkou paní
Josefou Boèkovou.
Závìrem bychom rádi podìkovali mìstskému úøadu, p. Marii Kuèerové 
vedoucí kolní jídelny, p. Radimu Zalejskému a jeho spolupracovníkùm
z restaurace Lapaèka, p. Irmì Sládkové  kvìtináøství a p. Martinì Andrisové  potraviny Lapaèka, pomohli nám v naí èinnosti.
Za Senior klub Emilie Daxnerová
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Skauti a skautky enov informují

Nejstarí obèan enova

SKAUTI A SKAUTKY BUDOU ROZDÁVAT BETLÉMSKÉ
SVÌTLO
Rozdávání Betlémského svìtla je tradice pocházející z Rakouska, která je ovem nyní známá i jinde ve
svìtì. Kadý rok jezdí skauti pro toto vzácné svìtýlko
zaehnuté v Betlémì, a rozdávají ho lidem jako symbol pokoje.
Letos si pro Betlémské svìtlo mùete pøijít opìt
na námìstí pøed nákupní støedisko, kde budou rozdávat svìtlo od 9 do 12 hodin skauti. Tentý den, tj.
24. 12. 2016, si mùete svìtlo od dívek z Elmana
vyzvednout po ranní mi svaté zaèínající v 7 hodin
v kostele Prozøetelnosti Boí.
Krásné a pohodové proití vánoèních svátkù
a astný rok 2017 pøeje skautské støedisko enov.

SKAUTKY Z ELMANA SE ZÚÈASTNILY HAVAJSKÉ
PÁRTY
Listopadová oddílovka skautek se nesla v duchu
párty na Havaji. Pøi vstupu do klubovny dívky obdrely náramky i welcome drinky, a ihned po zahájení
tancovaly. To ovem nebylo jedinou náplní této akce.
Zájemkynì si mohly vyrobit svou vlastní nápaditou
masku z havajského prostøedí, ale také si zahrát zábavné hry.
Za 2. oddíl Elmano napsala Anna Marenèáková 
Karot

Oznámení

Kalendáøe mìsta enov na rok 2017
v prodeji na podatelnì MìÚ nebo v knihovnì
 Cena 40 Kè.

Dne 10. 11. 2016 oslavil 98 let nejstarí obèan
enova pan Jindøich Folvarèný.
Jubilantovi pøili popøát hodnì zdraví a spokojenosti zástupci vedení mìsta a komise pro obèanské
záleitosti.
Pøi této pøíleitosti chceme touto formou podìkovat paní Bernatíkové za vzornou péèi o tatínka.
místostarosta

Upozornìní na provoz pokladny
na pøelomu roku 2016/2017

Dovolujeme si upozornit obèany, e ve ètvrtek
22. prosince (8 a 11.30 hod.) bude poslední den, kdy
bude otevøena pokladna pro obèany v roce 2016.
Od úterý 27. 12. 2016 do pátku 30. 12. 2016 bude
pokladna UZAVØENA. Zaèátek provozu pokladny
v lednu 2017 bude v pondìlí 2. 1. 2017.
Uzávìrka pøíspìvkù do lednového Obìníku
bude ji dne 12. 12. 2016.

Úøední dny a provozní doba mìstského úøadu v prosinci 2016

Úøední dny v prosinci 2016:
1. 12. 2016  ètvrtek  8.00  11.30 hod.
5. 12. 2016  pondìlí  8.00  11.30 hod., 12.30  17.00 hod.
7. 12. 2016  støeda  8.00  11.30 hod., 12.30  17.00 hod.
8. 12. 2016  ètvrtek  8.00  11.30 hod.
12. 12. 2016  pondìlí  8.00  11.30 hod., 12.30  17.00 hod.
14. 12. 2016  støeda  8.00  11.30 hod., 12.30  17.00 hod.
15. 12. 2016  ètvrtek  8.00  11.30 hod.
19. 12. 2016  pondìlí  8.00  11.30 hod., 12.30  17.00 hod.
21. 12. 2016  støeda  8.00  11.30 hod., 12.30  17.00 hod.
22. 12. 2016  ètvrtek  8.00  11.30 hod.  poslední úøední den v roce 2016
Zruen úøední den:
28. 12. 2016  støeda  provozní doba mìstského úøadu 8.00  13.00 hod.
29. 12. 2016  ètvrtek  provozní doba mìstského úøadu 8.00  13.00 hod.
V ostatních dnech  provozní doba mìstského úøadu 8.00  13.00 hod.
2. 1. 2017  první úøední den roku 2017.

Tajem.

Pozvání

Zveme obèany enova na zasedání
zastupitelstva mìsta, které se bude konat dne 13. 12. 2016 v zasedací místnosti Obecního domu, zahájení v 16 hod.
Z programu:
 Návrh rozpoètu mìsta pro rok
2017
 Èinnost finanèního výboru
 Èinnost kontrolního výboru
 Zpráva komise kulturní
 Zpráva komise sociální a volnoèasové
 Zpráva komise pro obèanské záleitosti
Blií informace a dalí projednávané
body budou zveøejnìny na úøední desce
a ve vývìsních skøíòkách mìsta enov.
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ivot ve mìstì / Inzerce

Kanalizace enov JIH k 12/2016

Váení obèané. Jeliko uplynul dalí rok provozování
splakové kanalizace v jiní èásti mìsta, dovolujeme si
zhodnotit stav a aspekty postupného napojování nemovitostí na tuto kanalizaci.
Jistì jste vichni zpozorovali, e oproti roku 2014 dolo
k podstatnému zlepení kvality povrchových i podzemních
vod v celé jiní lokalitì mìsta. V souèasné dobì je na kanalizaci napojeno 501 nemovitostí. Bohuel jsou mezi vlastníky nemovitostí i tací, kteøí napojení na kanalizaci k dnenímu dni nezrealizovali, i kdy mají k dispozici vekerá
potøebná povolení. Vichni, kteøí doposud nemají uzavøenou platnou smlouvu o odvádìní splakových vod, by si
mìli sáhnout do svìdomí a uvìdomit si, e svým poèínáním
znehodnocují okolí své nemovitosti a v mnoha pøípadech
i negativnì ovlivòují své sousedy, kterým vypoutìjí své
splaky na jejich pozemky. Samozøejmì se to netýká tìch,
kteøí øádnì provozují svou domovní èistírnu odpadních vod,
nebo svou vodotìsnou umpu øádnì vyváejí oprávnìnou
organizací.
Tímto sdìlením si dovolujeme vyzvat vechny, kteøí doposud nevyøeili odvádìní splakových vod ze svých nemovitostí zákonným zpùsobem, aby tak uèinili, pøípadnì kontaktovali MìÚ enov za úèelem sdìlení dalího postupu.
Váení obèané, vem, kteøí svou zákonnou povinnost ve
vztahu k nakládání se splakovými vodami splnili øádnì
a vèas, dìkujeme, naproti tomu vem, kteøí tak doposud
neuèinili, sdìlujeme, e k 1. 11. 2016 byl na místnì pøísluný stavební úøad pøedán seznam vech nenapojených nemovitostí k dalímu øeení. Mnozí z tìch, kteøí jetì nejsou
napojeni, ji obdreli písemné oznámení stavebního úøadu
o provedení kontrolní prohlídky.
Pøedmìtná stavba byla realizována pouze díky znaènému finanènímu pøispìní mìsta, SFP ÈR a Evropských
fondù, tudí je nai povinností splnit vekeré závazky plynoucí z této finanèní spoluúèasti.
Na základì èetných pøipomínek obèanù, kteøí ji jsou
delí dobu pøipojeni, zveøejòujeme v pøíloze seznam popisných èísel nemovitostí, které na kanalizaci doposud nejsou
pøipojeny. V pøedloeném seznamu jsou uvedeny vekeré
nemovitosti, u kterých je napojení na kanalizaci technicky
moné, bez ohledu na majetkoprávní vypoøádání kanalizaèní pøípojky umístìné na pozemku tøetí osoby. Kontrolu napojení nemovitostí na kanalizaci mají orgány mìsta pravidelnì na programu jednání. Mìsto bude i nadále pokraèovat ve výstavbì kanalizaèních øadù tam, kde to bude ekonomicky a technicky únosné.
David Nogol, referent odboru investic, MH a dopravy

Zednické a obkladaèské
práce

 koupelny, adaptace domù, fasády, krby, udírny.
Leden  kvìten 15% sleva.
Pavel Myák
K Sosni 40, Václavovice
tel.: 736 609 550

Dìkuji poctivému nálezci za doruèení kabelky
s doklady, která se nala na høbitovì. Kuchaø
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Seznam nenapojených nemovitostí k 12/2016

Pronajmu slunný byt v centru enova 44,6 m2.
Tel. 777 575 221.

Hledám prostory k pronájmu
ke stolaøské výrobì okolo 70  100 m2.
enov a blízké okolí.
Damec: tel. 608 455 337; petrdamec@seznam.cz
Maminka dvou dìtí  hledá: koupi / pronájem  bytu  domeèku,
èásti rodinného domu v enovì, popø. nejbliím okolí.
Jsem zamìstnaná, platím serióznì.
Prosím, nabídnìte, mám váný zájem. Tel.: 604 924 741. Dìkuji.

ivot ve mìstì

Divadelní pøedstavení Sborovna
Pøedstavení dominovala Urula Kluková a
Pavel Trávníèek. Dvì hodiny pratí herci bavili
enovské publikum.

Podìkování

Divadelní pøedstavení Sborovna v provedení hercù divadla Pavla Trávníèka zcela naplnilo v pátek
18. 11. 2016 v 18 hod. restauraci Horakùvka.
Diváci byli pøekvapeni hereckým obsazením
a moná i délkou trvání pøedstavení, co není vdy
pravidlem pro hostující soubory.

Za vechny èleny kulturní komise dìkuji milovníkùm
kultury za
úèast na akcích poøádaných kulturní komisí v
roce 2016 a do nového
roku pøejeme vem obèanùm mìsta enov hodnì
tìstí, zdraví a ivotního
optimismu.
Ing. Miroslava Nováková, pøedsedkynì kulturní
komise

Co nového v mateøské kole

Rekonstrukce
Bìhem léta a zaèátkem kolního roku probìhla v M
Lipová rozsáhlá rekonstrukce pavilonu A + krèku. Máme
novou støechu, rekuperaci vzduchu i zateplení a fasádu.
Do poøádku se také dala spojovací chodba.
Ráda bych upøímnì podìkovala vem, bez kterých by
nebyla ance v záøí otevøít oba pavilony. Poslední týden
pøed zahájením kolního roku to ve kolce vypadalo jako
v mraveniti a jen málokdo vìøil, e se pavilon A otevøe.
Velmi si cením nasazení vech svých zamìstnancù, kteøí
pracovali spoustu hodin dennì, aby pomohli s úklidem
a ostatními pracemi. Také dìkuji paní Dedkové a její firmì,
hasièùm naeho mìsta a v neposlední øadì zamìstnancùm
MìPOSu a panu øediteli Jasanskému, bez kterých by snad
rekonstrukce, díky neplánovanému stìhování pavilonù, ani
nezaèala. Dìkuji také vem rodièùm za trpìlivost a dodrování bezpeènosti pøi pohybu na stavbì. Jetì nás dalí práce èekají, ale letos máme hotovo a já jsem za sebe ráda, e
se do rekonstrukce budov mìsto enov pustilo.

Dùleité upozornìní pro rodièe
1. Upozoròujeme rodièe na novou zákonnou povinnost
vzdìlávání dìtí pøedkolního vìku a povinnost dostavit se
k zápisu ve spádové M, jinak se vystavují udìlení pokuty
a popøípadì dalímu etøení. Podrobnìjí informace budou
vyvìeny po novém roce na úøední desce a webu M (pro
kolní rok 2017/18 se jedná o dìti, které v tomto k. roce
dovrí vìku 6 let  nejpozdìji 31. 8. 2018).
2. Ve spolupráci se Základní kolou enov probìhne
12. ledna 2017 schùzka pro rodièe budoucích kolákù, kde
vám spoleènì povíme blií informace o zápisu do Z (
blií info v lednu).
PØEJI VEM KLIDNÝ KONEC ROKU A KRÁSNÉ
VÁNOCE
M. Michálková

Akce ve zkratce
Na obou pracovitích M se v souèasnosti pracuje na
údrbì zelenì, probíhají rùzná divadélka, planetária, èekají
nás napøíklad vánoèní besídky èi Hopsalín.
Obì kolky si uívají také návtìv v infrasaunì.
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Harmonogram sbìru odpadu na rok 2017
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Informace k zápisu spolkù

Od 1. 1. 2014, kdy nabyl úèinnosti zákon è. 89/
2012 Sb., obèanský zákoník (dále jen NOZ), jím byl
mimo jiné zruen zákon è. 83/1990 Sb., o sdruování
obèanù; právní øád nepøipoutí právní formu obèanského sdruení a obèanská sdruení vzniklá podle dosavadních pøedpisù se povaují za spolky podle NOZ
(§ 3045 odst. 1 NOZ).
Nová zákonná úprava se tak dotýká mimo jiné

obèanských sdruení a jejich organizaèních jednotek
oprávnìných jednat svým jménem a pro tyto organizace vyplývá z ní urèitá povinnost  zmìna, pøièem
by tato zmìna mìla probìhnout do 31. 12. 2016.
Podrobnìjí informace naleznete na webových
stránkách Ministerstva spravedlnosti, odkaz: justice.cz  Ministerstvo spravedlnosti  Pro veøejnost 
Informace k zápisu spolkù.
SO/Preinová

Informace  vyhláení dotaèního
programu pro spolky

Rada mìsta enov na své 50. schùzi dne 29. 11.
2016 schválila dotaèní program Podpora a rozvoj aktivit spolkù ve mìstì enov na rok 2017. Podrobnìjí
informace k tomuto programu (kompletní znìní dotaèního programu, formuláø ádosti a formuláø vyúètování dotace) naleznete na webových stránkách mìsta enov: http://www.mesto-senov.cz/ v sekci Úøední
deska, popø. v sekci Aktuality a Formuláøe.
Upozoròujeme, e dle vyhláeného dotaèního programu maximální výe poadované dotace v jednotlivém pøípadì (tj. v pøípadì jednoho adatele) je celkovì ve vech tøech oblastech ve výi 50 000 Kè.
SO/Preinová

Zahrádkáøi informují

VÝBÌR PENÌZ NA PRAHUMÌLNÍK 2017 BUDE
18. 12. 2016 OD 14.00 DO 14.30 HOD.
V DOMÌ ZAHRADKÁØÙ. BUDE SE VYBÍRAT
POLOVINA Z CENY. KDO CHCE ZAPLATIT
CELÉ, MÙE. DALÍ VÝBÌR PROBÌHNE
V BØEZNU 2017.

ZAHRÁDKÁØSKÝ
PLES 2017
11. ÚNORA 2017
Restaurace Na Lapaèce
od 19.00 hod.

Hudba  Duo Bolero
Program:
Taneèní ukázky Náhlý Martin +
Langerová Petra
Bolatiètí bobøi,
Kouzelnice vaková Iveta
Bohatá tombola l Vstupné
(s místenkou)  150 Kè l Obèerstvení
zajitìno
Objednávky vstupenek
na tel. 739 930 376
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Inzerce

Pøevezu, odvezu cokoliv dodávkou.
Levnì, rychle, kdykoliv.
Pomoc pøi vykládání, nakládání.
Tel: 775 722 522

Olga Zimonyiová 1.patro OD
DROGERIE dárkové balíèky
PAPÍRNICTVÍ  náplnì PILOT 43 Kè
ELEKTROSPOTØEBIÈE  BRAVO
ELEKTRO árovky, baterie, svítilny
TESCOMA vánoèní akce
elezáøství a domácí potøeby
PoPa 8.0017.00 tel.: 731 161 773

Prodej
vánoèních stromkù
Prodej zahájen dne 10. 12. 2016
enov, Tìínská 285
(vedle Hruky)

 jedle normanská
 smrk støíbrný a ztepilý
 borovice èerná
Nechte si svátky provonìt èerstvì
øezaným vánoèním stromeèkem.
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Inzerce

Samosbìr vánoèních stromkù

Vratimov  ul. Sezonní (vedle Armyland)
Prodej zahájen 14. a 23. 12.
Po  Pá 13.00  16.00
So  Ne 10.00  13.00
Nabízíme:
Smrk
350 a 450 Kè
Borovice 350 a 450 Kè
Jedle
450 a 600 Kè
Vìtve do vázy zdarma.

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

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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kolství

MÁME EKOTÝM

V tomto kolním roce
jsme zaloili tým ákù zastupujících tøídy prvního
i druhého stupnì naí koly.
Osmnáct dìtí spoleènì s panem uèitelem Tomáem Hukou má spoleèný cíl. Tedy,
podnikat kroky pro sniování ekologického dopadu koly a svého jednání na ivotní
prostøedí. irím cílem ekotýmu je získat pro kolu
prestiní titul Ekokola.

Jednou z prvních aktivit
ekotýmu byl teambuilding,
který mìl za úkol navázat
spolupráci a také potrénovat
dùleité týmové schopnosti a
dovednosti.
Patnáct èlenù naeho
ekotýmu tedy vyrazilo v doprovodu pana uèitele Tomáe Huky a paní uèitelky
Jany Tøosové do Klimkovic.
Pøímo vedle sanatoria
tady toti vyrostla úasná
Lesní stezka, kterou jsme
vyli spoleènì objevovat.

ZU Viléma Wünsche v enovì

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

Datum
5. 12. 2016
6. 12. 2016
7. 12. 2016
8. 12. 2016
9. 12. 2016
12. 12. 2016
13. 12. 2016
15. 12. 2016
16. 12. 2016
19. 12. 2016

Zaèátek
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Akce
Tøídní koncert
Tøídní koncert
Tøídní koncert
Tøídní koncert
Tøídní koncert
Tøídní koncert
Tøídní koncert
Tøídní koncert
Tøídní koncert
Tøídní koncert

1

Základní umìlecká kola
Viléma Wünsche v enovì
dìkuje zastupitelùm a vedení mìsta za spolupráci, firmì MìPOS za vstøícnost a
firmì Harok za sponzorské
dary.
Èlánek doprovázejí práce ákù studijního zamìøení
Multimediální tvorba, kterou vyuèuje paní uèitelka
Eva Malicherová.

Pedagog
Petr Miller, Soòa Nováková
Soòa Trèková
Vlasta Urbáková
Bohumila Uèníková
Bc. Martin Tome
Petr Kupka
Bc. Martin Tome
Karel Smyèek, Petr Pícha
David Papala
Bc. Monika Kozmonová

2

3

Vlasta Urbáková,
øeditelka koly

1  Claudia Karin Tichá, 13 let  Poryv vìtru  suchý pastel
2  Barbora Oanová, 13 let  Kvìt v
èerné a bílé  tempera
3  Vojtìch Halada, 14 let  fotografování prostorových objektù
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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