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Sport

ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

A máme prosinec! Mnozí z nás
sní o nekoneèných zasnìených
pláních, jiní zase vítají, e se svatý
Martin se svým bìlouem ponìkud
opozdil. Jen málokdo z nás si vak
uvìdomí, e tu hlavní výhodu
oproti jiným krajinám na svìtì
máme, a sice mír. Jak smutné, e
ani 21. století nedopøává vem lidem ít v míru.
Dnes naposledy budeme vzpomínat na váleèná léta, která krutì
poznamenala nejeden lidský osud
také v naem enovì. Bìhem roku
jsme si pøipomínali osudy malých i velkých lidí, jako tøeba
Ludvíka Svobodu, tragický osud
enovské rodiny Rottrù a tìstí jejich dcery Idy, odváné manele
Bystroòovy, dojemné pøíbìhy Karla Kreèmera, Mirka Pøeèka, Miloslava ebesty, Kristiny Bierzové,
K. Kupidlovského, manelù Drozdových aj. Také jsme zalistovali
vzpomínkami Karla Gaury a hovoøili s ijícími pamìtnicemi paní
Bedøikou Kottovou a Sylvou Urbancovou. A zdaleka jsme nevzpomnìli vechny, kteøí by si to zaslouili.
Dnes bych vám ráda závìrem
vyprávìla pøíbìh, který se stal,
vìøte nebo ne, v enovì, ale také

kdesi v Èechách. Dìj pøíbìhu je
takøka totoný a lií se pouze konkrétními detaily obou pamìtníkù.
Do básnì jej pøevyprávìla èlenka
Literárního klubu Petra Bezruèe,
kolektivního èlena Obce spisovate-

lù Praha, ve svém letoním almanachu.
Krásné proití dnù sváteèních,
lásku a pohodu v roce 2016, vám
vem, milí ètenáøi, z lásky pøeje
Simona Slavíková.

Balada o høíbìti
Vak náhle z kraje lesa hluk
vojákù se blíí pluk.
V domì vypukla panika,
nìmec s nìmcem utíká.
Ve starém domku pod strání
èas zpoznenáhla uhání..
Staøièká lípa u plotu, co pamatuje drahnì let
zve do stínu tì posedìt, bude ti krásnì vyprávìt.

Oba na jednoho konì sednou,
otoèí se jetì jednou,
pøesnì zacílí
by høíbì jednou ranou zabili.

Pamatuje dobu, kdy táta mùj
byl jetì kluk,
babièku jak astnì pláèe,
e válce zvoní umíráèek.

Po tváøi hocha
slaná slza stéká,
maminka v modré zástìøe
strká ho honem za dveøe.

Bydleli tehdy
v chalupì naí  ètyøi,
kùò, høíbì
dva nìmeètí oficíøi.

O tom co bylo dál, staøièká lípa vypráví
jak konec bylo bezpráví,
jak vojáci s hvìzdou rudou stateènì, smìle
vyhnali navdy nepøítele.

Se strachem sedli k veèeøi,
malý hoch vyklouzl ze dveøí,
s høíbátkem malým chtìl si hrát,
tak jako pøedtím mnohokrát.

Pohøbili høíbì pod lípou,
z chlapce je u kmet,
tak pøijïte si k nám posedìt,
lípa vám bude vyprávìt.

Simona Slavíková

Váení a milí spoluobèané!
Spokojené, láskou a porozumìním
naplnìné vánoèní svátky,
hodnì zdraví, tìstí a úspìchù
v novém roce 2016
Vám pøeje vedení mìsta
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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
4. 11.  Lavièku z areálu domu s peèovatelskou
slubou odcizil neznámý
pachatel, který svùj lup
pouívá nejspí pro své
potìení. koda zpùsobená mìstu a pøedevím
seniorùm ho vùbec netrápí.
12. 11.  Moné útìkové cesty provìøovali
policisté se stráníky z
dùvodu pohybu nebezpeèného pachatele v èásti
Volenství.
Nahláeno
bylo loupené pøepadení
s noem. Pøípad proetøuje Policie ÈR.
13. 11.  Vinou nerespektování vekerého dopravního znaèení dolo k
nehodì mezi osobním vozidlem a vlakem na eleznièním pøejezdu ul.
Datyòská. Jen okamik
dìlil øidièe od tragédie,
kdy staèil natìstí opustit své vozidlo. Na místì
zasahovali hasièi a policisté.
14. 11.  Záchranáøi
museli
pro
zhorený
zdravotní stav zasahovat
u dopravní nehody motocyklisty. Na vinì byl pobíhající pes, kterému se
øidiè snail vyhnout.
18. 11.  Nìkolik
okrasných rostlin odcizil
neznámý zlodìj z rodinného domu v èásti støed.
Zda kradl nìkdo na objednávku nebo pro svou
potøebu etøí Policie ÈR.
Krásné vánoèní svátky, spoustu úspìchù v
nadcházejícím roce a pøe-

devím klid a pohodu
vám pøejí stráníci Mìstské policie enov.
Zároveò dìkujeme za
podporu a spolupráci
vem, kterým není bezpeènost v naem mìstì
lhostejná.

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

dotaz, postøeh, kritiku,
stínost atd., mùete ji
zaslat písemnì na adresu: Mìstská policie enov, Radnièní nám. 300,
739 34 enov nebo na email:
mpolicie@mesto-senov.cz
Ing. R. Kulhánek, vel. MìP

Z èinnosti samosprávy

27. schùze rady mìsta dne 4. 11.
2015 mimo jiné:
 vzala na vìdomí plnìní rozpoètu
mìsta k 30. 9. 2015 a výsledky veøejnosprávních kontrol pøíspìvkových organizací na místì dle zákona o finanèní
kontrole
 schválila rozpoètová opatøení è. 56
 59/2015
 schválila Plán zimní údrby a
opatøení na sezónu 2015/2016 pro mìsto enov  místní komunikace, chodníky a prùjezdní úseky silnic
 schválila Harmonogram na r. 2016
sbìru, svozu a odstraòování objemných
odpadù a nebezpeèných sloek komunálních odpadù, vèetnì provozních podmínek sbìrného místa Na Sedlácích
 rozhodla o pøijetí úèelové neinvestièní dotace z rozpoètu MSK pro rok
2015 na zabezpeèení akceschopnosti
jednotky sboru dobrovolných hasièù a o
uzavøení smlouvy o poskytnutí dotace
 rozhodla o uzavøení darovací
smlouvy mezi MSK (jako dárcem) a
mìstem enov (jako obdarovaným) za
úèelem dovybavení jednotky SDH enov speciální technikou
9. zasedání zastupitelstva mìsta

Úøední dny v prosinci
2015

V dobì od 1. 12. 2015 do 21. 12. 2015
jsou úøední dny mìstského úøadu stanoveny následovnì:
Pondìlí: 8.00  11.30 hod., 12.30 
17.00 hod.; støeda: 8.00  11.30 hod.,
12.30  17.00 hod.; ètvrtek: 8.00  11.30
hod.
Následnì poslední úøední den v roce
2015: Pondìlí 28. 12. 2015: 8.00  11.30
hod., 12.30 17.00 hod.
23. 12. 2015  zruen úøední den
30. 12. 2015  zruen úøední den
31. 12. 2015  zruen úøední den
tajem.
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dne 10. 11. 2015 mimo jiné:
 schválilo Akèní plán investièních
akcí pro rok 2016 po doplnìní
 schválilo podání ádosti o poskytnutí dotace na MMT na akci Zvýení
kapacity Z enov a spolufinancování
akce v minimální výi 15 % z celkových
nákladù akce, pøípadnì zaèít tuto akci
z vlastních zdrojù
28. schùze rady mìsta dne 24. 11.
2015 mimo jiné:
 doporuèila ZMì schválit rozpoèet
na rok 2016
 vzala na vìdomí zprávu komise
sociální a volnoèasové
 schválila plán práce rady mìsta
enov na rok 2016
 schválila plán práce kulturní komise na rok 2016
 schválila rozpoètová opatøení è. 60
 61, 63  64, 66  67/2015
 schválila Plán inventur mìsta enov k 31. 12. 2015 a jmenovala ústøední inventarizaèní komisi mìsta a likvidaèní komisi pro vyøazování majetku
na rok 2016
 schválila poskytnutí dotace na tlakové kanalizaèní pøípojky
tajem.

Výbìrové øízení na
obsazení pracovního
místa stráník Mìstské
policie enov

Starosta mìsta vyhlauje výbìrové øízení na obsazení pracovního
místa stráník Mìstské policie
enov.
Místo výkonu práce: enov
Termín nástupu: dle dohody
Pro podání písemné pøihláky se
urèuje termín do 8. 1. 2016 do 12.00
hod. Blií informace na
www.mesto-senov.cz
tajem.

MìÚ informuje

Z dotazníkù ke strategii rozvoje mìsta

 pokraèování z minulého
Obìníku
V otázce è. 2 jste mìli monost
navrhnout konkrétní investièní
akce, které by mìlo mìsto realizovat co nejdøíve
 nejvíce námìtù  celkem 40 
se týkalo budování chodníkù ve
mìstì a jejich propojení s okolními
obcemi  ulice Václavovická, Petøvaldská, krbeòská, Volenská,
Dubová kolem rybníka, enovská.
 31 námìtù se týkalo oprava
údrby místních komunikací  zejména ulice krbeòské.
 30 námìtù se týkalo budování
stezek pro chodce, cyklisty, bruslaøe mimo runé silnice s pøemostìním pøes Rudnou, budováním míst
k posezení a klidových zón s lavièkami v parku a v okolí Volenského
rybníka.
 13 respondentù poadovalo
výstavbu drobných sportovi a
dìtských høi pro volnoèasové aktivity.

 13 námìtù poadovalo øeit
výsadbu a úpravu zelenì, èitìní
pøíkop podél cest, øeit separaci
odpadu a zákaz spalování odpadù.
 12 pøipomínek se týkalo øeení kanalizace v okrajových èástech
mìsta  ulice K Hájence, K Trati.
 11 pøipomínek preferovalo
modernizaci pøístupu k vlakovému
nádraí a napojení eleznièní stanice na autobusovou dopravu, odhluènìní eleznièní tratì.
Otázka è. 3 byla zamìøena na
vnímání nejvìtích problémù ivota ve mìstì, co nám nejvíce vadí
 67 respondentù vnímá jako
nejvìtí problém ivotní prostøedí,
konkrétnì èistotu ovzduí, nadmìrný hluk a pranost, pálení odpadu a trávy, nedostateèný úklid a
sekání trávy a údrbu zelenì v
okrajových èástech mìsta, nedostatek kontejnerù na separovaný a
smìsný odpad, nedostatek odpadkových koù a psí exkrementy na
chodnících.

Vyhláení 5. roèníku ankety
Udìlování ocenìní mìstem ENOV
Rok 2015 se pomalu chýlí ke konci,
a tak je nejvyí èas vyhlásit u pátý
roèník naí ankety Ocenìní za reprezentaci mìsta enova za rok
2015. Ta je od loòského roku spojena
i s udìlováním titulu Významná
osobnost mìsta enova, který je
doivotnì propùjèován obèanùm za celoivotní práci a pøínos pro nae mìsto. A kdo ví, tøeba letos sociální a volno-èasová 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 15. 1. 2016 do
13.00 hod. (v pøípadì podání na podatelnu mìstského úøadu). Na webových

stránkách mìsta enova 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
enova, tak i mimo nìj. A to ve z
oblasti sportu a kultury (toto pouze za
rok 2015). 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 loòského roku, 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

Upozornìní  Uzávìrka inzerce a èlánkù do Obìníku pro
mìsíc leden 2016 bude mimoøádnì do 15. 12. 2015.

 34 respondentù upozornilo na
patnou dopravní obslunost okrajových èástí  krbeò, imka, enovská, Datyòská, Lapaèka, Petøvaldská, napojení na vlak.
 27 respondentùm vadí vysoký
výskyt kamionové dopravy a nadmìrné dopravní zatíení zpùsobující pranost a hluk v oblasti ul.
Volenská, Václavovická, Lapaèka a
krbeòská, nedodrování rychlosti
jízdy.
 13 respondentùm vadí patný
stav místních komunikací, chybìjící chodníky a pøechody.
 8 respondentù pøipomínkovalo málo pracovních a podnikatelských pøíleitostí.
Otázkou è. 6 jsme zjiovali.
které typy obchodù ve mìstì postrádáte
 25 respondentù by uvítalo
vìtí prodejnu potravin s rozíøeným sortimentem, 9 cukrárnu, 5
obuv, 5 øeznictví, 4 papírnictví.
Otázkou è. 7 jsme zjiovali,
které zdravotní zaøízení ve mìstì
postrádáte
 14 respondentù by uvítalo ve
mìstì oèní ordinaci, 7 respondentù
vìtí poèet zubaøù, 6 respondentù
by pøivítalo v místì koní ordinaci.
Otázkou è. 11 jsme zjiovali,
které kulturní zaøízení ve mìstì
postrádáte, jaké jsou hlavní nedostatky v oblasti kulturního vyití
 10 respondentù postrádá ve
mìstì kino nebo kino-kavárnu, 4
respondenti upozornili na málo výstav, koncertù a pøednáek, 3 na
absenci prostor pro venkovní kulturní akce a letní kino.
Dalími otázkami bylo zjiováno, které sportovní zaøízení ve
mìstì postrádáte a jako jsou hlavní nedostatky v oblasti volno èasového vyití
 10 respondentù pøímo upozornilo na absenci bezpeèných cyklostezek a lávky pøes Rudnou, 8 pøipomínek se týkalo absence høi
pro rodiny s dìtmi, 4 námìty se
týkaly vybudování koupalitì, 3
kryté sportovní haly a minigolfu, 2
pøipomínky èastìjího konání akcí
jako je jarmark, kolotoèe, cirkus,
akce pro dìti.
Zpracovali:
J. Blaek, M. Vaculík, P. Slívová
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Ve støedu 18. listopadu 2015
probìhlo v prostorách základní
koly setkání naich spoluobèanù,
kteøí v letoním roce dosáhli ivotního jubilea 70 let. Pozvání pøijalo
37 z celkového poètu 61 jubilantù.
Pøed oficiálním zahájením setkání byla jubilantùm nabídnuta
monost prohlédnout si prostory
koly a seznámit se se souèasnými
moderními trendy výuky. Jubilanti
tak mohli zavzpomínat na kolní
lavice, tabule, køídy a houby ze
svého mládí, a porovnat je s poèítaèovým vybavením, interaktivními tabulemi, které dnes mají k
dispozici jejich vnuci èi pravnuci a
jejich uèitelé. Tohoto úkolu se

Co dokáí Herdulky aneb nìná krása
palièkované krajky
Dne 25. listopadu
2015 v 17 hodin probìhla

Setkání s jubilanty

ochotnì ujal pan uèitel Martin Vaculík.
Blahopøání jubilantùm a pøípitek pøednesl starosta mìsta Ing.
Jan Blaek, který rovnì pøítomné
seznámil s aktualitami ve mìstì,
organizováním oslav ivotních jubileí i se zajiováním slueb pro
seniory.
Hudební a pìvecké vystoupení
ákù koly pod vedením pana uèitele Martina Stoláøe vhodnì zpestøilo sváteèní atmosféru a vem se
náramnì líbilo.

Pøi drobném obèerstvení, které
zajistila kolní kuchynì, si jubilanti pøipomnìli své záitky ze kolních lavic a diskutovalo se o souèasných problémech mìsta, kdy na
dotazy zúèastnìných odpovídalo
vedení mìsta.
Pøítomní akci hodnotili kladnì.
Pøi odchodu se podepsali do pamìtní knihy mìsta a v upomínku
na spoleèné setkání obdreli drobný dárek. Více na:
www.mesto-senov.cz  fotogalerie.
T. Klimasová  pøedsedkynì KPOZ

Knihovna & enovské muzeum

v prostorách Staré koly
slavnostní vernisá, které se spolu s hlavními
aktérkami, paní Bohumilou Slívovou a paní Kate-
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øinou Pavlíkovou, úèastnilo také takøka sto enovských obyvatel. K
dobré pohodì hrála country kapela Cabalero.

Výstava potrvá do
konce mìsíce ledna 2016
a vichni jste srdeènì
zváni.
q

q

q

MìÚ informuje / Kultura

Mìsto enov Vás zve na
V mìsíci prosinci 2015 oslaví významná ivotní jubilea
tito enovtí obèané
J A R M I L A B E R N A T Í K O VÁ
J I Ø I N A B L A  K O VÁ
JOSEF BOBER
VILÉM BOÈEK
M A R I E B R A C H A C Z K O VÁ
J A N A C Y G O Ò O VÁ
OLDØICH HAROK
E VA H AV L Á S K O VÁ
M A R I E K E S S L E R O VÁ
J A R M I L A K O L A T O VÁ
VLADIMÍR KOLÁØ
E VA K U B Í K O VÁ
P AV L A L A P I  O VÁ
B O  E N A L A U B R O VÁ
V Ì R A L I È K O VÁ
IVO LIPINA
M A R TA L I P I N O VÁ
G E R L I N D A M I C H Á L K O VÁ
M I L U  E M U C H O VÁ
 T Ì P Á N P I N K A VA
I R E N A S E K E R O VÁ
JIØÍ SKUPNÍK
M A R I E S TA Ø I È N Á
B O  E N A S U C H Á È K O VÁ
Z D E N Ì K  E B E S TA
JOSEF TRNKA
M I R O S L AVA U R B A N O VÁ
P AV E L W O J T O Ò
V L A D I M Í R Z D V O Ø I LÝ
D A G M A R Z I E L E Z N I K O VÁ
E VA Z Í D K O VÁ

K vaemu významnému ivotnímu jubileu vám pøejeme
hodnì zdraví, tìstí a spokojenosti.
Poznámka k naí rubrice: Vechny oslavence v této spoleèenské rubrice
zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, e si
nìkterý jubilant nepøeje být v Obìníku uveden. To samozøejmì
respektujeme  poadavek na nezveøejnìní jména je nutno uplatnit
u redakèní rady (tel. 596 805 931) nebo na ohlaovnì (tel. 596 805 938,
596 805 941) nejpozdìji do 25. dne daného mìsíce, kdy dochází
k uzávìrce Obìníku. (SO / T. Klimasová)

Krásná léta s Tebou proitá nás budou stále provázet.
I kdy pøed 6 lety pøestaly hvìzdy pro Tebe svítit
a slunce høát, my vak budeme stále vzpomínat
Dne 4. 12. 2015 uplynulo 6 let, co
nás navdy opustil ná drahý manel,
tatínek, dìdeèek a ze, pan

Josef Rochl
ze enova.

S láskou a úctou vzpomínají
manelka Alena, dcera Radka a syn
David s rodinami a pøíbuzní.
Dìkuji vem, kteøí spolu s námi
vzpomenou.

Vánoèní koncert
duchovní hudby
Úèinkují:
pìvecký sbor Catena Musica
paní Vìra petíková
V nedìli 20. 12. 2015 v 16.00 hod.
v kostele Prozøetelnosti Boí v enovì
Vstupné dobrovolné

Evidence obyvatel
NEJMLADÍ OBÈÁNCI MÌSTA
Robin Touek, Alex Brda, Karolína Osovská,
Alex Zámeèník, Michal Horák,
Viktorie Michnová
K narození dìátka rodièùm srdeènì blahopøejeme.

ROZLOUÈILI JSME SE
Zdenìk Adámek, Milada Urbancová,
Marie Szromková, Libue Motáková,
Andìla Wawrzaczová, Kvìtue Kozlová,
Petr Samohýl
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
Dìkujeme vem pøíbuzným, pøátelùm sousedùm a známým,
kteøí se pøili rozlouèit s panem

Zdeòkem Adámkem
Zároveò dìkujeme za projevenou soustrast
a kvìtinové dary.
manelka Libue, syn a dcera s rodinou
Dne 25. prosince si pøipomeneme
nedoitých 90 let pana

Jana Kuchaøe

Kdo jste ho znali, vzpomeòte s námi.
S láskou vzpomínají
dcery Marie a árka s rodinami
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MìÚ informuje

H a r m o n o g r a m na rok 2016
sbìru, svozu a odstraòování komunálních odpadù,
vè. provozních podmínek sbìrného místa Na Sedlácích
mìsíc

*VOK
samostatnì

Leden

n e p ø i s t a v u j í se

Únor

11.  12. 2.

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

od 8. 2. pouze
objemné, elektro, nebez.
Po, Stø, Pá:
12.0016.00 hod.
So: 9.0012.00 hod.

Bøezen

10.  11. 3.

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

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

Duben

12.  13. 4.

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

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

Kvìten

12.  13. 5.

K Hájence x Dlouhá,
Ke Starému mlýnu, U Garáí,
ajarská x Nad Potokem,
U Alejského dvora

dtto

Èerven

9.  10. 6.

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

dtto

Èervenec

n e p ø i s t a v u j í se

dtto

Srpen

4.  5. 8.

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

dtto

Záøí

8.  9. 9.

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

Øíjen

6.  7. 10.

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

dtto

L i s t op a d

10.  11. 11.

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

30. 11.

poslední den sbìru bio (tráva, listí) v r. 2016

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

8.  9. 12.

krbeòská (u Horizontu), køi. V Drustvu x
Bøezová, ajarská x Nad Potokem,
U Garáí, Bøezùvka x
Ke Stovkám

19. 12.

poslední provozní den sbìrného místa v r. 2016

Prosinec

stanovitì

*sbìrné místo
Na Sedlácích

**høbitov

16. 1. (So)
9.0012.00 hod. pouze
EEZ/TV, PC, nebez.

dtto

1.  19. 12.
pouze objemné, elektro, nebez.
Po, Stø, Pá:
12.0016.00 hod.
So 9.0012.00 hod.

* Pouze pro potøeby fyzických osob  poplatníkù místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpadem
** Termíny pøistavení dle aktuální potøeby provozu høbitova, VOK se pøistavuje do areálu høbitova
Pro vechny typy nádob a druhy sbìrù a svozù platí zákaz ukládání:  odpadù vzniklých ze
stavební èinnosti;  pneumatik.
Sbìrné místo Na Sedlácích: Odpady objemné z domácností:  Odpady ze zelenì (tráva, listí); 
Nebezpeèné sloky komunálních odpadù;  Elektrická a elektrotechnická zaøízení.
Elektroodpad:  Drobné vyøazené elektro, baterie, monoèlánky;  Textil, odìvy, obuv;  Plast, papír, sklo.
Informace, reklamace apod.: MìÚ enov, úsek P, tel.: 596 805 955; e-mail: meu.senov@mesto-senov.cz;
prov. MìPOS, tel. 596 887 136, 737 168 759, e-mail: mepos@volny.cz
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MìÚ informuje

Hospodaøení s komunálním odpadem

Samostatnì pøistavované
kontejnery (VOK)
PROSINEC: 10. a 11. 12.  krbeòská (u Horizontu), V Drustvu
x Bøezová, ajarská x Nad Potokem, U Garáí, Bøezùvka x Ke
Stovkám.
LEDEN: n e p ø i s t a v u j í
se
Sbìrné místo komunálních
odpadù
ul. Na Sedlácích
Otevírací doba: P r o s i n e c
: Po  Stø  Pá 12.00  16.00 hod.,
So 9.00  12.00 hod.
19. prosince 2015 je poslední
provozní den sbìrného místa v
tomto roce.
Odbìr a uloení odpadù komunálních
v objemných z domácností
v elektro, baterie, monoèlánky
(nekompletní elektrospotøebièe)
v EEZ (kompletní spotøebièe a
elektrotechnika bez rozdílu velikosti),
v vyøazených kompaktních
úsporných svítidel, záøivek, výbojek
v nebezpeèných sloek komunálních odpadù od obèanù (chemikálie, vyøazené léky, obaly zneèitìné od barev atd.)
v separovaných odpadù (sklo,
papír, plasty)
v bio/trávy, listí, mìkkých èásti
rostlin
v odìvù, obuvi a textilu.
V y l o u è e n y jsou odpady
vzniklé ze stavební èinnosti, pneumatiky.
T e k u t é odpady: uloit
v  d y v u z a v ø e n ý c h
obalech, jedlé oleje pokud mono v
plastových láhvích. U olejù a tukù
z kuchyní  není nutné odstranit z
pøepálených tukù rozptýlené zbytky.
Separovaný odpad  plast:
pøed vhozením, prosím, zmenete
objem selápnutím. Výe uvedené
sluby pro komunální odpady jsou
urèeny p o u z e poplatníkùm
místního poplatku za provoz systému nakládání s komunálním odpa-

dem. Ostatní fyzické osoby, právnické osoby a koneèní prodejci
EEZ se sídlem v enovì i mimo
enov mají monost uloit EEZ ve
sbìrném místì bez omezení poètu
kusù. Sluba sbìrného místa u
stanovených druhù je b e z platná.

Domovní kompostéry
Kompostéry jsou i nadále k dispozici, v pøípadì vaeho zájmu,
pøihlaste se, kontaktujte úsek P
úøadu a dohodnìte si i termín pøevzetí (e-mail, telef., osobnì). Místem výdeje je pouze nádvoøí MìPOS, ul. Zámecká 27, enov.
Likvidace vod z bazénù
Vzhledem k dotazùm týkajícím
se likvidace a monému vyuití pouitých vod z bazénù, byl poádán
vìcnì a místnì pøísluný vodoprávní úøad v Ostravì o vyjádøení.
Sdìlení je obsáhlejí, proto ve
struènosti: vody z bazénù jsou vo-

dami odpadními. Nakládání s vodami odpadními øeí zákon è. 254/
2001 Sb., vodní zákon. V pøípadì,
e odpadní voda z bazénù má být
pouita k zavlaování pozemku,
jedná se o vypoutìní odpadní
vody do vod podzemních, a to podléhá povolení. Pøímé vypoutìní
odpadních vod do vod podzemních
je zakázáno. V pøípadì, e odpadní
vody z bazénu by byly vypoutìny/
odvádìny do vod povrchových,
podléhá toto rovnì povolení. Povolení na základì ádosti toho, kdo
chce vody z bazénu vypoutìt, vydává vodoprávní úøad. Odpadní
vody z bazénu lze odvádìt do kanalizace pro veøejnou potøebu, která je ukonèena èistírnou odpadních
vod nebo v místech, kde není vybudována kanalizace pro veøejnou
potøebu, je nutno øeit jejich likvidaci pomocí fekálního vozu a odvozem k nezávadné likvidaci na
ÈOV.
Stuchlíková, P

Zmìna tarifních podmínek MHD Havíøov
od 1. 1. 2016

Omezení platnosti èipové karty luté barvy pro obèany nad 70 let
vìku (bezplatná pøeprava)
Platnost kupónu pro bezplatnou pøepravu pro cestující nad 70 let
vìku (dritelé lutých èipových karet), který byl doposud nahráván na
tyto karty bez èasového omezení, bude od 1. 1. 2016 omezena pouze
na dobu 1 rok. Pøed uplynutím této lhùty se dritel karty dostaví s
èipovou kartou a dokladem totonosti do pøepravní kanceláøe ÈSAD
Havíøov na autobusovém nádraí, kde mu platnost kupónu pro bezplatnou pøepravu bude prodlouena opìt o 1 rok.
Stávající dritelé luté èipové karty si v termínu od 1. 1. 2016 do 31.
3. 2016 musí vyøídit nastavení èasové platnosti kupónu pro bezplatnou pøepravu na dobu 1 rok za stejných podmínek popsaných výe.
Od 1. 4. 2016 musí mít vichni dritelé tìchto karet stanovenou
èasovou platnost kupónu pro bezplatnou pøepravu.
Èipové karty, které nebudou do 31. 3. 2016 pøenastaveny na roèní
platnost budou následnì zablokovány  nepùjdou odbavit v autobuse
a cestující bude odbaven za peníze hotovì nebo z elektronické penìenky. Pøípadná odblokace karty bude moná v pøepravní kanceláøi ÈSAD
Havíøov na autobusovém nádraí.
Kontakt pøepravní kanceláøe:
Tel.: +420 596 411 455
E-mail: prepravnikancelarhav@3csad.cz
Provozní doba pøepravní kanceláøe:
Pondìlí  pátek 5.30  19.00 (pøestávka 9.00  9.30, 16.00  16.30)
Sobota 6.00  11.30 (pøestávka 9.00  9.30)
Nedìle 6.00  11.30 (pøestávka 9.00  9.30)
Mus., úsek MH a dopravy
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ivot ve mìstì

Podmínky dotaèního programu Podpora a rozvoj aktivit spolkù
ve mìstì enov na rok 2016

I. Název dotaèního programu
Podpora a rozvoj aktivit spolkù
ve mìstì enov na rok 2016 (dále
jen program).

 patologických jevù a podpora konání jednotlivých akcí za úèelem
vhodného a smysluplného doplnìní ivota obèanù enova.

tum podání na potì nebo datum
podání na podatelnì Mìstského
úøadu enov (dne 29. 2. 2016 do
17.00 hod.)

II. Vyhlaovatel programu,
poskytovatel dotace
Vyhlaovatelem programu a poskytovatelem dotace je mìsto enov (dále jen mìsto), Radnièní
námìstí 300, 739 34 enov, IÈ:
00297291.

V. Pøedpokládaný celkový objem
penìních prostøedkù
vyèlenìných v rozpoètu mìsta
na podporu stanoveného
úèelu:
Pøedpokládaný objem penìních prostøedkù na podporu stanoveného úèelu je stanoven ve výi
400 000 Kè a bude schválen Zastupitelstvem mìsta enov. Poskytnutí dotací a jejich koneèná výe jsou
podmínìny schválením penìních
prostøedkù v rozpoètu mìsta enov na rok 2016 zastupitelstvem
mìsta.

IX. Kritéria pro hodnocení
ádosti:
 ádost nesmí být v rozporu s
tímto programem,
 ádost nesmí být podána jakýmkoliv jiným zpùsobem (napø.
faxem nebo pouze e-mailem) nebo
být doruèena na jinou adresu,
 ádost musí být podána v daném termínu pro pøedloení ádostí,
 ádost musí být podána na
patøièném formuláøi, podepsána
vemi povinnými osobami a doloena vemi aktuálními kopiemi
povinných pøíloh1:
a) výpis ze spolkového rejstøíku, stanovy spolku
b) doklad o volbì nebo jmenování statutárního zástupce (pokud
bude dotaci vyøizovat povìøený zástupce, zároveò doklad osvìdèující
oprávnìní pro tohoto zástupce jednat jménem spolku ve vìci poskytování dotací, tj. podání ádosti,
popøípadì èerpání finanèních prostøedkù a jejich vyúètování)
c) smlouvy o zøízení bìného
úètu v nìkterém z penìních ústavù (popø. výpis z úètu ne starí 2
mìsícù)
 adatel nesmí mít k termínu
podání ádosti vùèi poskytovateli
neuhrazené finanèní závazky po
lhùtì splatnosti,
 v pøípadì poruení kritérií
bude ádost vyøazena a nebude posuzována.

III. Úèel, na který mohou být
penìní prostøedky
poskytnuty:
Dotace jsou penìní prostøedky
poskytnuté z rozpoètu mìsta, urèené k podpoøe aktivit spolkù. Èinnosti musí být realizovány v níe
uvedených oblastech:
I. Dotace na vlastní èinnost
(náklady spojené s obvyklou celoroèní èinností adatele vèetnì nákupu neinvestièního materiálního
vybavení nutného k jeho èinnosti);
II. Dotace na projekt (jednorázová akce zpravidla krátkodobého charakteru);
III. Dotace na údrbu a inovaci stávajících zaøízení (neinvestièní údrba, rekonstrukce a
obnova stávajících sportovi a jiných míst souvisejících s èinností
adatele).
Penìní prostøedky nelze poskytnout na:
 úhradu výdajù na pohotìní a
dary,
 úhradu leasingu osobních automobilù a dalího hmotného majetku,
 úhradu cestovních náhrad
vlastními auty,
 mzdy a jakékoliv finanèní odmìny organizátorùm akce (s výjimkou placených slueb, napø. honoráøù umìlcù).
IV. Dùvody podpory stanoveného
úèelu:
Cílem je systematická podpora
sportovních, volnoèasových, zájmových a výchovnì vzdìlávacích aktivit dìtí a mládee mìsta enov na
území mìsta za úèelem zlepení
vestranného rozvoje dìtí a mládee, zároveò jako prevence sociálnì
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VI. Maximální výe dotace
a kritéria pro stanovení výe
dotace:
Maximální výe celkové dotace
v jednotlivém pøípadì je 50 000
Kè. Hlavním kritériem výe dotace
je poèet registrovaných èlenù spolku, zejména èlenù ve vìku do 18
let, velikost cílové skupiny, kvalita
zámìru. Doplòujícími kritérii jsou
vykázané výsledky a finanèní nároènost dané aktivity.
VII. Vymezení okruhu adatelù:
Dotaèní program je urèen pro
spolky, poboèné spolky a zapsané
spolky, které mají sídlo a pùsobnost na území mìsta enov. O dotaci nemohou ádat politické strany a hnutí podle zákona è. 424/
1991 Sb., o sdruování v politických stranách a politických hnutích a právní subjekty zøízené
mìstem enov.
VIII. Lhùta pro podání ádosti:
Øádnì vyplnìná ádost o poskytnutí dotace, její vzor je pøílohou è. 1 tohoto programu, se vemi
pøílohami a v jednom vyhotovení
lze podat pouze doporuèenì potou
(adresa: Mìstský úøad enov,
správní odbor, Radnièní námìstí
300, 739 34 enov), nebo osobnì
na podatelnì Mìstského úøadu enov od 1. 1. 2016 do 29. 2. 2016.
Termínem podání se rozumí da-

X. Lhùta pro rozhodnutí
o ádosti:
O ádosti rozhodne Rada mìsta
enov na své schùzi nejpozdìji v
dubnu 2016 po doporuèení sociální
a volnoèasové komise. S výsledkem rozhodnutí rady mìsta budou
adatelé seznámeni jeho zveøejnì(pokraèování na str. 9)
1

doloení pøíloh se týká vech
adatelù, tj. i tìch, kteøí ji tyto
pøílohy pøedkládali v uplynulých
letech.

ivot ve mìstì

Podmínky dotaèního programu Podpora a rozvoj aktivit spolkù
ve mìstì enov na rok 2016

(pokraèování ze str. 8)

ním do 5 dnù po schválení na
úøední desce Mìstského úøadu enov a internetových stránkách
mìsta
enov
(www.mesto-senov.cz). Dále bude výsledek vyhodnocení ádostí zveøejnìn v Obìníku.
XI. Podmínky pro poskytnutí
dotace:
Splnìní a dodrení vech bodù
dotaèního titulu. Vyrovnání vekerých závazkù k rozpoètu mìsta,
tedy správnì a ve stanoveném termínu pøedloené vyúètování, pokud byly adateli v pøedchozím
roce poskytnuty penìní prostøedky. Finanèní vypoøádání dotace
musí být provedeno na tiskopise,
který je pøílohou è. 2 tohoto programu.
XII. Dalí podmínky:
 Program bude zveøejnìn od
26. 11. 2015 na úøední desce Mìstského úøadu enov, na úøední desce zpùsobem umoòujícím dálkový
pøístup, na internetových stránkách mìsta enov (www.mesto-senov.cz) a dále bude zveøejnìna informace v prosincovém Obìníku.
 Formuláø ádosti o poskytnutí dotace a program jsou k dispozici na správním odboru Mìstského
úøadu enov a internetových
stránkách mìsta enov.
 Jednotlivé ádosti zpracovává
komise sociální a volnoèasová ve
spolupráci se správním odborem
mìstského úøadu. Dotace jsou poskytovány jednorázovì nebo pøípadnì ve splátkách na pøísluný
kalendáøní rok, tj. rok 2016.
 S adateli, jejich projekty
budou radou mìsta schváleny, uzavøe mìsto enov prostøednictvím
finanèního odboru Mìstského úøadu enov veøejnoprávní smlouvu o
poskytnutí
dotace
(dále
jen
smlouva). V této smlouvì bude
mimo jiné stanoven úèel pouití
dotace, výe dotace a termín pøedloení vyúètování.
 Z prostøedkù dotace je mono
hradit i náklady, které pøíjemci do-

tace vznikly v souvislosti s naplòováním programu pøed rozhodnutím rady mìsta o poskytnutí dotace; nejdøíve k datu 1. 1. 2016.
 Penìní prostøedky musí být
vyèerpány nejpozdìji do 31. 12.
2016. Za splnìní úèelu èerpaných
penìních prostøedkù a za pravdivost i správnost závìreèného finanèního vyúètování zodpovídá
statutární zástupce adatele.
 V pøípadì nevyuití schválené
a poskytnuté dotace nebo nedodrení úèelu uvedeného v uzavøené
smlouvì musí být penìní prostøedky, pøípadnì jejich pomìrná
èást, vráceny zpìt na úèet mìsta
enov. Podmínky vrácení penìních prostøedkù stanoví pøísluná
smlouva.
 Vyúètování poskytnuté dotace
a prohláení o správnosti a pravdivosti
závìreèného
vyúètování,
vèetnì fotokopií dokladù souvisejících s dotací mìsta, je pøíjemce povinen pøedloit do dvou mìsícù po
ukonèení realizace projektu; vyúètování akcí s datem konání v listopadu a prosinci pøedloit do 11.
ledna 2017. Roèní vyúètování akcí,
jejich plnìní se uskuteènilo pøed
podpisem smlouvy, je pøíjemce povinen pøedloit poskytovateli v ter-

mínu do 1 mìsíce po obdrení dotace.
 Úsek právní a kontrolní
Mìstského úøadu enov po obdrení vyúètování provede kontrolu
správnosti pøedloených úèetních
dokladù a dodrení úèelovosti pouitých penìních prostøedkù, a to
v souladu se zákonem è. 320/2001
Sb., o finanèní kontrole, v platném
znìní.
 Na poskytnutí dotace není
právní nárok. adatelùm se pøedloené ádosti a projekty nevracejí.
 O vekerých zmìnách údajù
uvádìných v ádosti je adatel povinen informovat mìstský úøad
nejpozdìji do 7 dnù od jejich vzniku.
XIII. Pøílohy:
Pøíloha è. 1 Tiskopis ádosti o
poskytnutí dotace
Pøíloha è. 2 Tiskopis vyúètování dotace
Kontaktní osoba: Ing. Blaena
Preinová, Správní odbor, Mìstský
úøad enov, Radnièní námìstí 300,
739 34 enov, tel. 596 805 941, email: bpreinova@mesto-senov.cz
Tento program byl schválen Radou mìsta enov na její 28. schùzi
dne 24. 11. 2015.

Upozornìní pro zájemce
o Kotlíkové dotace

Moravskoslezský kraj pøipravuje vyhláení výzvy k pøedkládání
ádosti projektu Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji. Pøedpokládaný termín zveøejnìní výzvy je 18. prosince 2015 s pøíjmem
ádostí od 1. února 2016 do 29. dubna 2016.
Kotlíkové dotace jsou urèeny pro fyzické osoby na výmìnu zdroje
vytápìní v rodinných domech. Podporována bude výmìna stávajících
nevyhovujících kotlù na pevná paliva s ruèním pøikládáním. Tyto
mohou být nahrazeny plynovým kondenzaèním kotlem, tepelným
èerpadlem, kotlem na pevná paliva emisní tøídy 5+ nebo instalací
solárnì termických soustav.
Vedení mìsta enov ve spolupráci s pracovníky Krajského úøadu
Moravskoslezského kraje poøádá semináø pro obèany  adatele o
tzv. kotlíkové dotace. Schùzka se uskuteèní dne 16. 12. 2015 v 16
hodin v budovì MìÚ enov, zasedací místnost, 2. patro.
Podrobnìjí informace k této problematice naleznete na stránkách mìsta v sekci kotlíkové dotace.
Ing. Petra Slívová, referent odboru investic, MH a dopravy
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MìÚ informuje

Aktuální informace ze sociální oblasti

Pøíspìvek na mobilitu
Dritelé prùkazu ZTP nebo
ZTP/P, kterým byl v roce 2015 vymìnìn prùkaz OZP, si mohou do
31. 1. 2016 poádat na Kontaktním pracoviti ÚP ÈR v Ostravì o
pøíspìvek na mobilitu. V pøípadì,
e si o pøíspìvek na mobilitu nepoádají, probìhne poslední výplata
pøíspìvku na mobilitu v lednu
2016.

Parkovací prùkaz
Parkovací prùkaz O7 se vystavuje na Magistrátu mìsta Ostravy,
odboru dopravnì správních èinností, 30. dubna 635/35, Moravská Ostrava. O prùkaz si mohou poádat
dritelé prùkazu ZTP nebo ZTP/P s
výjimkou osob starích 18 let, kterým byl prùkaz ZTP pøiznán z dùvodu úplné nebo praktické hluchoty. Pro více informací mùete kontaktovat pana Martina Malchara,
DiS., tel.: 599 444 510 z oddìlení
evidence silnièních vozidel, odboru
dopravnì správních èinností, Magistrátu mìsta Ostravy.
Kontaktní pracovitì
Úøadu práce ÈR v Ostravì
V roce 2015 probìhlo stìhování
Kontaktních pracovi ÚP ÈR v
Ostravì. Jednotlivá pracovitì najdete:
 oddìlení pøíspìvku na
péèi a dávek pro OZP  30. dubna 3130/2d, Moravská Ostrava,
 oddìlení státní sociální
podpory  30. dubna 3130/2c, Moravská Ostrava,
 oddìlení hmotné nouze 
30. dubna 3130/2c, Moravská Ostrava,
 oddìlení zprostøedkování
zamìstnání  30. dubna 3130/2c,
Moravská Ostrava.
Opatrovnictví a omezení
ve svéprávnosti
U osob, které byly pøed 1. 1.
2014 omezeny nebo zbaveny zpùsobilosti k právním úkonùm, musí
pøísluný okresní soud nejpozdìji
k 31. 12. 2016 rozhodnout o omezení svéprávnosti. V pøípadì, e
nebude ve stanovené dobì rozhodnuto, osoba nabude úplné svéprávnosti.
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Dávky dùchodového pojitìní
Od ledna 2016 bude pevná èást
penzí zvýena o 40 Kè, tedy ze souèasných 2 400 Kè na 2 440 Kè.
Pravdìpodobnì v dubnu 2016 bude
vem dùchodcùm vyplacen jednorázový pøíspìvek ve výi 1 200 Kè.
ÈSSZ zasílá osobám v pøeddùchodovém vìku informaèní dopis, kde jsou uvedeny doby pojitìní, které jsou vedeny na ÈSSZ.
Jsou zde vysvìtleny druhy dob dùchodového pojitìní a výpoèet dùchodového vìku. V pøípadì nesrovnalostí v dobách dùchodového pojitìní je potøeba doloit na ÈSSZ
doklady prokazující dobu pojitìní.
Dopis má pouze informaèní charakter a nelze ho povaovat za ádost o starobní dùchod.
ÈSSZ pøipravila pro své klienty
dùchodovou kalkulaèku pro
orientaèní výpoèet starobního
dùchodu. Na jednom místì si mùete sami spoèítat orientaèní výi
dùchodu nebo stanovit dùchodový

vìk. Pøesný výpoèet dùchodu se
zohlednìním vech rozhodných
skuteèností provádí ÈSSZ a na
základì øádnì uplatnìné ádosti u
okresní správy sociálního zabezpeèení podle místa trvalého bydlitì.
Blií informace naleznete na internetových
stránkách
ÈSSZ
www.cssz.cz.
Získání podrobnìjích informací
Sociální poradenství v enovì
zajiuje Magistrát mìsta Ostravy,
odbor sociálních vìcí, zdravotnictví
a vzdìlanosti. Na sociální pracovnici Bc. anetu Kroèovou, DiS.,
se obèané mohou obracet v
dobì konzultaèních hodin kadé první pondìlí v mìsíci na
Mìstském úøadì v enovì, pøípadnì si sjednat schùzku na
tel.: 599 443 853, 734 395 987
nebo e-mailem:
zkrocova@ostrava.cz, pøípadnì
prostøednictvím
pracovníkù
mìstského úøadu.

Zveøejnìní návrhu rozpoètu mìsta
na rok 2016

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 8. 12. 2015

Návrh rozpoètu na rok 2016
Pøíjmy
80 577 300 Kè
Výdaje
87 049 400 Kè
Financování
6 472 100 Kè
Návrh rozpoètu je zveøejnìn
od 20. 11. 2015 do 8. 12. 2015
 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
6 472 100 Kè je rozpoètován ve financování zùstatkem prostøedkù
minulého období ve výi 10 409 100 Kè a kryje splátky pøijatého
úvìru ve výi 3 937 000 Kè.
Pøipomínky k návrhu rozpoètu na rok 2016 mohou obèané
uplatnit buï písemnì ve lhùtì od 20. 11. 2015 do 8. 12. 2015 nebo
ústnì na zasedání zastupitelstva mìsta dne 8. 12. 2015.
Mìstský úøad v enovì, finanèní odbor

ivot ve mìstì

Volejbalový turnaj enovských organizací 2015

Rok s rokem se seel a úderem ètvrté hodiny odpolední se 5. listopadu 2015 v tìlocviènì Z enov a
pøilehlých prostorách kolní jídelny rozbìhl tradièní
volejbalový turnaj. Vichni se na tento den moc tìíme, protoe spojit sportovní zápolení v tomto krásném odvìtví a zároveò mít monost vidìt pøátele a
popovídat si s nimi u bohatého obèerstvení, patøí
k velmi oblíbeným událostem spoleèenského ivota u
nás ve mìstì. Letos se turnaje zúèastnilo pìt týmù 
uèitelé Z enov, MìÚ enov, hasièi enov, SRPD a
áci Z enov. Po nìkolikaleté pauze bylo do turnaje
opìt zaøazeno drustvo ákù místní koly, které
v soutìi zanechalo opravdu skvìlý dojem. Doufám,
e budu hovoøit i za ostatní, ale letos jsem mìl pocit,

Jak Elmano nezmoklo

e sportovní úroveò la zase o nìco vý, a co je jetì
daleko dùleitìjí, vekerá zápolení probìhla v pøátelském prostøedí a duchu fair play. Mimo jiné jsme
na místì mohli zhlédnout tøeba bojový tanec Haka,
nìkolikrát byly vidìt boje do posledního míèe v rozhodujících setech, èi jsme mohli ochutnat spoustu dobrotek, které si pro nás organizátoøi pøipravili. V souvislosti s tímto bych chtìl i touto cestou podìkovat
tøeba zamìstnancùm kolní jídelny za pomoc s pøípravou obèerstvení, panu starostovi za poskytnutí
toho správného pitného reimu, vem ostatním, kteøí
jakýmkoliv zpùsobem na pøípravì akce participovali,
a v neposlední øadì vem týmùm, bez kterých by
turnaj nebyl turnajem. Take zase za rok a tìlocviènou zní Per to
tam.
Martin Vaculík
Poøadí turnaje:
1. SRPD Z ENOV
4. HASIÈI ENOV
2. UÈITELÉ Z ENOV
5. MìÚ ENOV
3. ÁCI Z ENOV
Nejlepí hráè turnaje: David Mienkina.

Skauti a skautky enov informují

Psal se 21. listopad a dvaatøicet
holek z Elmana se vydalo na výpravu
do Beskyd.
Pøedpovìï poèasí se netváøila nijak pøíznivì, proto jsme se vybavily
plátìnkami, zimními bundami a termoskami s teplým èajem.
Vlakem jsme dojely do Bocanovic,
odkud jsme pìky putovaly do interaktivního ekologického centra Ursus v
Dolní Lomné. Natìstí se dé nedostavil, dokonce ani vítr. Jen v dáli na
vrcholcích Beskyd jsme vidìly snìhovou pokrývku. V záitkovém centru
nás kromì svaèiny èekala spousta zajímavých her a aktivit zamìøených na
beskydskou pøírodu.
Mladí holky prozkoumaly i venkovní zahradu plnou prùlezek. Poèasí
nám pøálo a nezmokly jsme ani cestou
zpìt, co bylo pro vechny pøíjemné
pøekvapení.
Za Elmano Marie Tomisová 
Májinka

4. oddíl: Spaní v klubovnì

V pátek 6. listopadu jsme se seli u
nového høitì za Starou kolou, abychom se zúèastnili jeho slavnostního
otevøení, které nám udìlalo velkou radost. Poté, co jsme si høitì prohlédli,
jsme se odebrali do klubovny, kde jsme
zjistili, e jsme se na chvíli ocitli v pohádce O Èervené Karkulce. Vlastnoruènì jsme vyrobili dáreèky pro babièku a vydali se na straidelnou cestu
lesem k babièèinì chatì. Sice jsme se
trochu báli, ale nakonec jsme doli a
k cíli. Veèer jsme si zahráli pár her a
pak zalehli do spacákù, v nich jsme
se koukli na pohádku, a li spát.
Vichni jsme si pøespání v klubovnì s
Èervenou Karkulkou uili a u se tìíme na dalí spoleèné chvíle.
Za 4. oddíl Michaela Zákolná  Pipi

v Betlémì, místì narození Jeíe Krista. Pøedávání køehkého plamene svìtla se díky skautským organizacím odtud rozíøilo do dalích zemí, a to nejen v Evropì.
Betlémské svìtlo budou na tìdrý
den skauti rozdávat i v enovì. Od 9
do 12 hodin si pro nìj lidé mohou pøijít pøed nákupní støedisko na Radnièním námìstí. K dispozici budou svíèky
v papírovém kalíku, nebo je moné si
pøinést i vlastní lampièku. Plamen
Betlémského svìtla se bude rozdávat i
po ranní mi svaté (která je v 7 hodin)
pøed kostelem Prozøetelnosti Boí.
Radostí naplnìné Vánoce
i celý rok 2016 pøeje skautské
støedisko enov.

Skauti budou rozdávat
Betlémské svìtlo
V roce 1986 vznikla v Rakousku
mylenka íøení pøedvánoèního pokoje
a míru v podobì svìtélka zaehnutého
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Senior klub enov
Èas rychle bìí a ji je tady
doba kdy hodnotíme, informujeme,
dìkujeme a pøejeme.
V tomto roce ná klub uskuteènil akce, se kterými vás nyní rádi
seznámíme, uskuteènili jsme zájezd do pevnosti Køelov, Lotic a
ZOO Olomouc. Spoleènou dovolenou jsme uskuteènili v Penzionu
ance Nová Ves  Frýdlant nad
Ostravicí, opìt probìhla v pohodì,
spokojeni byli vichni. Bavili jsme
se v Horních Bludovicích, Bruzovicích, Kaòovicích, v Klubu dùchodcù Luèina, Sedlitích, Vaclavovicích a i na naem setkání v mìsíci
záøí na tomto setkání vystoupili
áci Z se svým pásmem pod vedením p. uèitele Stoláøe, vem se to
líbilo, dìkujeme.
Beseda s p. Miroslavem Kaèorem byla velmi zajímavá, zástupci
Asociace obèanských poraden Èeské republiky nás informovali

o bezpeènosti seniorù, bylo to pouèné.
V øíjnu jsme shlédli pøedstavení Amatérského divadla z Dolních
Datyò s názvem Tak se ilo.
V pøítím roce uskuteèníme v
kvìtnu prohlídku TROPIC zahrady na Hukvaldech vèetnì prohlídky Vodního mlýnu.
V èervenci si prohlédneme Archeopark, Rybí dùm a kozí farmu.
V záøí proijeme spoleèný týden
ve Velkých Karlovicích  Soláni,
koncem mìsíce probìhne tradièní
setkání s okolními kluby dùchodcù, které pak v prùbìhu roku navtívíme na jejich setkáních.

Zápis do 1. tøídy

Zápis dìtí do 1. roèníku probìhne dne 27. ledna 2016 od 8.00 do
17.00 na Z enov, Radnièní
námìstí 1040.

Pozvání  evangelický kostel v enovì

24. 12. 2015  22.00 hod.  tìdroveèerní bohosluba  zveme
vechny k oslavì narození Jeíe Krista
25. 12. 2015  9.30 hod.  Boí hod vánoèní  v programu také
dìti
27. 12. 2015  9.30 hod.  bohosluby slova
1. 1. 2016  9.30 hod.  novoroèní bohosluba
Pøeji pokojné dny  tìpán Marosz

SRDEÈNÌ VÁS ZVEME NA

PØEDVÁNOÈNÍ KONCERT
PÍSNÌ ZAZNÍ V PODÁNÍ
ENSKÉHO PÌVECKÉHO SBORU ÁRKA z.s.
Z HORNÍ SUCHÉ
Jako hosté vystoupí áci ZU Pavla Kalety z È. Tìína
a ZU Leoe Janáèka z Havíøova

V SOBOTU 12. 12. 2015 v 16.00 HODIN
V EVANGELICKÉM KOSTELE V ENOVÌ
Diriguje: Dagmar Heroutová
Kytarový doprovod: Jaroslav Hole
Úvodní slovo: Milena Tvardíková
Vstupné dobrovolné
www.sarka-hornisucha.estranky.cz
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Plánujeme besedu zamìøenou
na nae pouèení.
I letos dìkujeme Mìstskému
úøadu, p. Zalejskému a jeho spolupracovníkùm z restaurace Lapaèka, p. Irmì Sládkové  kvìtináøství, p. Martinì Andrisové  potraviny Lapaèka a p. Janu Kuchaøovi
 fa HANÝZ, jetì jednou dìkujeme ákùm za vystoupení a vìøíme,
e nám zpøíjemní setkání i v pøítím roce.
Závìrem pøeji vem hezký závìr letoního roku a v tom pøítím
hodnì zdraví, spokojenosti a pohodu.
Emilie Daxnerová

K zápisu se dostaví rodièe s
dìtmi, které se narodily v období
od 1. 9. 2009 do 31. 8. 2010.
K zápisu je nutný rodný list dítìte
a obèanský prùkaz.
Pro odklad povinné kolní
docházky je zapotøebí vyjádøení pedagogicko-psychologické
poradny a vyjádøení odborného lékaøe (dìtského lékaøe).
Rodièe mohou pøi zápisu oznaèit budovu koly, kterou by chtìli
upøednostnit. Øeditelství koly si
vak vyhrazuje právo na rozhodnutí o zaøazení dítìte na jednotlivé
budovy (Radnièní nám. 1040 nebo
Tìínská 286).
Na budoucí prvòáèky se ji tìí
paní uèitelky i áci koly.
Upozornìní:
Ve kolním roce 2016/2017 budou na naí kole Z enov, Radnièní námìstí 1040 (vèetnì odlouèeného pracovitì  Tìínská 286)
otevøeny 3 tøídy 1. roèníku. Poèet
ákù v jedné tøídì bude z dùvodu
omezené kapacity 26.
Dìti budou pøijímány podle
tìchto kritérií:
1. Dítì má trvalý pobyt v enovì (zákon 561/2005 Sb.).
Doplòující kritérium (v pøípadì
volných míst).
2. Starí sourozenec je ji
ákem koly.
3. Vèasnost podání ádosti o
pøijetí k základnímu vzdìlávání.
øeditelství koly

ivot ve mìstì

Orelský míèek

OREL Jednota enov uskuteènila v sobotu 14. listopadu 2015 turnaj ve stolním tenise Orelský míèek, a to ji 20.
roèník. Byl souèástí Dne sportu pro kadého se soutìemi ve sportovní vestrannosti. Obì èásti akce byly urèeny pro
vechny vìkové kategorie. Za nejlepí výkony byli odmìnìni a ocenìni tito úèastníci:

Sportovní vestrannost

pøedkolní
1. Kubík Kutáè

mladí ákynì
1. Helena Drozdová
2. Barbora Jaroová
3. Markéta Koudelková
starí áci
1. Ondøej Kaiser

mladí áci
1. Vojtìch Herman
2. David Kaiser
3. Filip Ohrádka
mladí ákynì
1. Barbora Jaroová
2. Markéta Koudelková
3. Adriana Kollárová

Stolní tenis

dorostenky, eny
1. Kateøina Koudelková
2. Bronislava Václavková
3. Libue Ohrádková

dorostenky, eny
1. Sáa Koláøová
2. Libue Ohrádková
3. Kateøina Koudelková
dorost, mui
1. Radovan Ott
2. Libor Botur
3. Jaromír Gryboò

mladí áci
1. David Pokorný
2. Vojtìch Herman
3. Filip Ohrádka

dorost, mui
1. Jaroslav Petr
2. Radovan Ott
3. Martin Kutáè

Na závìr dìkujeme vem, kteøí organizaènì zajistili prùbìh celého Dne sportu a Orelského míèku.
Pøejeme vám krásné a poehnané svátky vánoèní a do nadcházejícího nového roku 2016 hodnì porozumìní, zdraví,
pohody, Boího poehnání a tìstí. A rádi vás uvidíme na naich akcích v pøítím roce.
Orel jednota enov

Zahrádkáøi informují
l Výbor ZO Èeského zahrádkáøského svazu v enovì pøeje vem
èlenù ZO a obèanùm mìsta enov
hodnì tìstí zdraví, osobní spoko-

Podìkování

Místní skupina ÈÈK v enovì dìkuje vem, kteøí bìhem letoního roku darovali obleèení
pro azylový dùm ve FrýdkuMístku. Tato sbírka pokraèuje i
nadále a bude probíhat i po celý
pøítí rok. Mùete darovat tyto
vìci: pánské bundy, rifle, mikiny, trièka, ponoky, ály, èepice,
rukavice, svetry a prádlo. V
mením mnoství sbíráme i obleèení pro eny a dìti a nádobí.
Pokud budete vyøazovat nepotøebné, ale jetì pouitelné
obleèení, obrate se, prosím, na
paní Evu Uxovou, na tel. èísle
739 665 669, která obleèení
odebírá a postupnì pøedává azylovému domu ve Frýdku-Místku. Prosíme, aby obleèení bylo
èisté a zabalené.
Jetì jednou dìkujeme vem
dárcùm, kteøí do sbírky pøispìli
a tak pomohli potøebným spoluobèanùm.
MS ÈÈK v enovì

jenosti a úspìchù v ivotì v roce
2016.
Budeme se tìit na setkání s
vámi pøi akcích v roce 2016 a rádi
pøivítáme nové èleny do naich
øad. Informace na tel: 739 930 376.
Za výbor ZO ÈZS  pøedseda
Jan Lampart
l Tak jako kadoroènì pøipravujeme ZAHRÁDKÁØSKÝ PLES,
který se uskuteèní 13. února 2016
v sále restaurace Na Lapaèce od

19.00 hod. Bude pøipraven program a bohatá tombola. Vstupné
150 Kè. Blií informace o místenkách a pøedprodeji bude v lednovém Obìníku. Rádi pøivítáme pøíspìvky do tomboly od místních firem  reklama na internetu  zahradkarisenov.cz.
Tìíme se na setkání s vámi a
pøíjemnou zábavu tak, jako kadoroènì. Informace na tel.: 739 930
376.
Výbor ZO ÈZS enov
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Palas dance  mezinárodní taneèní kola pro dìti, mláde, dospìlé
Veèery jsou dlouhé a pomalu se
nám probouzejí èerti a dalí posvátné bytosti z roèního spánku.
Pøi této pøíleitosti jsme pro dìti
pøipravili VELKOU MIKULÁSKOU NADÍLKU S PROGRAMEM v sále enov Lapaèka, a to v
nedìli 6. 12. od 16.00 hod. Místo si
rezervujte vèas v restauraci Lapaèka nebo v taneèní kole. Pro
dìti pøipravte mikuláský dárek s
popisem jména. Dárek dostanou
také od andìla.
A zároveò máte poslední monost vyuít naí jedineèné nabídky
MEZINÁRODNÍHO TANEÈNÍHO SILVESTRA v Polsku v Tarnowskich górach. Je urèen vem co
opravdu chtìjí tanèit a nìèemu se
pøiuèit. Vyuèují skvìlí lektoøi z

Brazílie, Èech a Polska. Nauèíte se
salsu, batchattu, zouk, kizomba,
jive, pop, swing apod. Kadý veèer
tématická párty. Pøíjemné ubytování a strava. Jedineèná zábava v
latinskoamerických rytmech.
A pro vechny, kteøí se rádi hýbou ve skvìlých latinskoamerických rytmech a dalích taneèních
stylech jako pop, disco, country
máme otevøený KLUB KONDIÈNÍHO TANCE se sólovými i skupinovými choreografiemi pro dospìlé i mláde vdy v pondìlí na
Z enov v 18.00 a v pátek od
18.30 hod. v taneèní kole. Tanèíme celoroènì, staèí se jen pøidat.
Staèí si vyzkouet a ji po tøech
lekcích vám zaruèujeme výrazné
zlepení kondice.

KLUB TANCE PRO PÁRY
dospìlé i mláde otevíráme v dalím bìhu ve støedu 9. 12. od 17.00
hod. pro zaèáteèníky a od 19.00
hod. pro mírnì pokroèilé. Pokud
vám termín nevyhovuje, mùete si
objednat a vyuít i jiný termín
podle vaí potøeby.
V lednu u máme pro vechny
malé i velké pøipravený TANEÈNÍ KARNEVAL opìt v sále na Lapaèce v nedìli 24. 1. od 16.00 hod.
Nejen tanec, ale i fantastické soutìe o ceny a tombola jsou pøipraveny pro vechny.
Tìíme se na vás. Za Palas dance Josef Macura, pøedseda spolku.
www.tspalas.com, fb: Palas dance,
tel: 702 914 717

Nový domov pro seniory a domov se zvlátním reimem Dùstojnost

Obecnì prospìná spoleènost
Dùstojnost v souèasné dobì provádí rekonstrukci objektu v obci Nýdek, který se brzy stane domovem
pro ty, kteøí hledají kvalitní a finanènì dostupné pobytové
sluby sociální péèe.
Domov je situovaný v pøíjemném prostøedí, obklopený horami,
v obci Nýdek. Okolní hory zaruèují
léèebnou terapii na lidskou psychiku a rùzná respiraèní onemocnìní.
Obyvatelùm domova budou zajitìny sluby sociální, zdravotní a
také oetøovatelská péèe. Pro zájemce jsou k dispozici jedno a
dvoulùkové komfortnì vybavené
pokoje. Mohou zde být umístìni
jednotlivci, ale také manelské
páry.
Cílovou skupinou pro domov pro seniory budou zájemci
od 65 let vìku s pøiznaným starobním nebo invalidním dùchodem
a se sníenou sobìstaèností.
Cílovou skupinou pro domov se zvlátním reimem budou osoby se staøeckou, Alzheimerovou demencí a jinými demencemi, s pøiznaným starobním nebo
invalidním dùchodem od 35 let
vìku.
Úhrady za poskytování sociálních slueb upravuje zákon è. 108/
2006 Sb., o sociálních slubách, v
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platném znìní a vyhláka è. 505/
2006 Sb., v platném znìní. Maximální výe úhrady za poskytování
sociálních slueb v domovech pro
seniory a v domovech se zvlátním
reimem èiní 210 Kè dennì za ubytování. Tato èástka v sobì zahrnuje úklid, praní a drobné opravy
loního a osobního prádla a ehlení. Maximální výe úhrady za celodenní stravu èiní 170 Kè dennì,
vèetnì provozních nákladù souvi-

sejících s pøípravou stravy.
Provoz domova bude zahájen na jaøe roku 2016, ale ádosti o umístìní se pøijímají ji nyní.
Více informací na webových stránkách www.dustojnost.cz, kde je
také monost staení ádosti o poskytnutí sociální sluby.
Kontakt:
PhDr. Beáta Koòaøík Bakoová
Tel.: 773 989 376; e-mail:
beata.bakosova@dustojnost.cz

45. výroèí kynologické organizace

V listopadu 2015 oslavíme 45 let zaloení naí Základní kynologické organizace v enovì.
Udrovat a zvelebovat celý areál, také klubovnu, mùeme jen
díky dotaci Mìsta enov a grantùm, které jsme obdreli od skupiny
ÈEZ a spoleènosti ArcelorMittal. Tímto bychom jim vem chtìli podìkovat.
Za vechny èleny naí organizace dìkuje výbor ZKO enov.

ivot ve mìstì

ZU Viléma Wünsche v enovì informuje

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

Podìkování

Základní umìlecká kola Viléma Wünsche v enovì dìkuje zastupitelùm a vedení mìsta za spolupráci, firmì MìPOS za vstøícnost a nadstandardní sluby a firmì Harok za sponzorské dary.
Vlasta Urbáková,
øeditelka koly

Den
St
St

Datum

Zaèátek

Akce

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

2. 12. 2015
9. 12. 2015

17.00
17.00

Tøídní koncert
Tøídní koncert

Po 14. 12. 2015

17.00

Tøídní koncert

Út
St
Pá
Po
Út
St

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00

Tøídní koncert
Tøídní koncert
Tøídní koncert
Tøídní koncert
Tøídní koncert
Tøídní koncert

15. 12. 2015
16. 12. 2015
18. 12. 2015
21. 12. 2015
19. 1. 2016
20. 1. 2016

1  Ornament
Aneta Zettlitzová  14 let
2  Mùj ochránce
Zuzana Pavlíková  11 let
3  Ornament
Veronika Èíková  15 let

1

2

3

Setkání dìtí s myslivci aneb Budulínku dej mi hráku

Dne 22. 10. 2015 se opìt setkaly dìti tøí mateøských
kolek (enov-Lapaèka, Václavovice, enov-Lipová) s myslivci z Václavovic na lovecké chatì Ve Forotì 464.

Hlavním programem byla ukázka výcviku loveckých
psù, poslunost, ovladatelnost, aport, vleèka s divokou kaèenou nebo baantem. Dìti se dozvìdìly spoustu zajímavých informací o lesních zvíøátkách a spolu s myslivci si
zahráli pohádku O Budulínkovi. Dìti vidìly, e i lika
mùe být nebezpeèná (nejen nemocí vztekliny) a jen dìdeèek s houslièkami a babièka s bubínkem mohou Budulínka
zachránit.
Cílem setkání bylo pøiblíit
dìtem ivot zvìøe v lese, jejich
ochranu a pomoc v dobì zimního
strádání. Celá akce i ukázka rùzných hlasových projevù jelena v
øíji  troubení  se dìtem moc
líbila.
Zpracoval: Ing. Ivan Hoch,
pøedseda MS Václavovice
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Inzerce
n Prodám originál støení nosiè na Peugeot 307 
málo pouívaný, uzamykatelný. Cena 900 Kè. Tel.:
604 337 291.
n Prodám velmi zachovalý koèárek fialové barvy 
trojkombinace po jednom dítìti. Tel.: 605 175 707.

n Prodám zastøeení na oválný bazén. Oprava
nutná. Dohoda. Tel.: 737 453 270.
n Prodám vertikální típaèku na døevo POWERLOG. Síla típacího klínu 6T. Nastavení výky desky
stolu 540, 750 a 1050 mm. Prùmìr polen do 350 mm.
Dále prodám nosný pøeklad YTONG 300 x 249 x 2249
mm, nepouitý. Cena 2 500 Kè. Tel.: 732 705 457.
n AKCE prosinec  1x sauna za 200 Kè pro dva.
Tel.: 777 313 341; www insaunasenov.wbs.cz.
n Pronajmu novì vybavenou kanceláø s vlastním
sociálním zaøízením v centru enova. Informace na
tel. 777 575 221.

Mìsto enov, správní odbor  úsek sociální péèe:

Kdo daruje spací pytel a zachovalé zimní
pánské boty (vel. 9). Dìkujeme.

Kontakt: Mìstský úøad enov, Radnièní námìstí 300,
správní odbor, dv. è. 208, tel. 596 805 942.

OLYMAR  domácí potøeby a elezáøství
1. patro OD, enov, Radnièní námìstí 30

novì i papírnictví
elektrospotøebièe BRAVO
elektro  árovky, prodluovaèky, baterie
TESCOMA noe 50% BIANCO
tel.: 731 161 773
PoPá 8.00  17.00
v
v
v
v

Prodej vánoèních stromkù
Prodej zahájen dne

10. 12. 2015

enov, Tìínská 285 (vedle Hruky)
l
l

VINOTÉKA

Jedle normanská

Smrk støíbrný a ztepilý
l

Borovice èerná

Nechte si svátky
provonìt èerstvì
øezaným vánoèním
stromeèkem
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na Lapaèce

od ledna 2016
pøemístìna
na

NÁMÌSTÍ V ENOVÌ
(bývalá budka papírnictví)

Prov. doba:

POPÁ
9.00  17.00
SO
8.00  11.00
NE
zavøeno
Budu se tìit na Vai návtìvu.

Inzerce

Potøebujete uklidit Vá byt
èi dùm?

Staèí jen zavolat
775 27 27 62

ÚKLIDY
DOMÁCNOSTÍ

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

Obchodní místo ÈP, a.s., Klegová Ivana, tel: 776 790 159
Radnièní nám. 30, enov (budova nákupního støediska)

POVINNÉ RUÈENÍ COMFORT + zdarma
AS POHODA Super (novinka)

(asistenèní sluby: odtah porucha i nehoda  servis v ÈR
urèený klientem, naøízený odtah, vybití akumulátoru,
vyprotìní, defekt pneu, nedostatek a zámìna PH, zamrznutí, náhradní vozidlo 5 dnù a dalí)

VOLEJTE: 775 27 27 62
www.uklidy-morava.cz

inzerce
kontaktujte:

tel. spojení:

p. KOSÒOVSKÝ

HAVARIJNÍ POJITÌNÍ

774 249 570

Nové pojitìní GAP (kryje rozdíl mezi poøizovací a obvyklou cenou vozidla)
HAVARIJNÍ POJITÌNÍ HAV 6+ (pro vozidla do 100 tis.)
Havarijní pojitìní pro vozidla starí 6 let.
Výpoèet ceny moný i telefonicky.

Otevírací doba

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

JUDr. Marcela orièová

(schùzku mono domluvit individuálnì)
Po, St 8.30  11.30 14.00  17.00
Út 13.00  15.00 Èt 13.00  17.00

Právní záleitosti

Pá 8.00  11.00

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

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

ARBOR MORAVIA
DOPRAVA v obci ZDARMA *

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

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

* pøi odbìru nad 9 prms
Petøvald, Klimova 1878, tel. 605 248 998, 596 542 098
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SK enov (SK)  kopaná informuje

ÚDAJE
Z FOTBALOVÉHO
PODZIMU 2015,
ROÈNÍKU *2015/2016*

KRAJSKÝ PØEBOR MS KFS 
MUI SK:
Drustvo muù je po podzimní èásti na 15. místì ze 16 týmù.
Nejúspìnìjím støelcem je Zbynìk Bednáø se 7 góly. Prùmìrná
návtìvnost na domácí utkání
muù je 175 divákù.
Drustvo dorostu hraje mìstský pøebor Ostravy, po podzimní
èásti je na 4. místì ze 13 týmù.
Nejvíce branek dorostu vstøelili Filip Koál 14, Jakub Smetana 12,
Michal Stehlík 9.
Starí áci hrají krajskou soutì a zatím jsou na 10. místì z 12
drustev. Støelcem týmu je Filip
Slíva se 7 góly.

Mladí áci hrají také krajskou soutì, zatím jsou na 6. místì
z 12 drustev. Nejvíce gólù vstøelili Filip Moskal 17, Jiøí Vita 15,
Vojtìch Herman 8.
Pøípravka hraje Mìstskou
soutì Ostravy, støelcem drustva
je Dalibor Badoek se 16 góly, který je nejlepím støelcem soutìe.

Dìkujeme fanoukùm za celou
podzimní sezónu 2015. Pøejeme
vem pøíjemné proití posledních
dnù roku 2015, krásné Vánoce a
ve nejlepí v roce 2016.
Více na
www.sksenovfotbal.wbs.cz
SK ENOV
 KOPANÁ

Podìkování MS Èeského èervené køíe v enovì
V
letoním
roce spoleènost
ArcelorMittal
Ostrava poskytla
zamìstnanecký
grant
místní
skupinì Èeského
èerveného køíe
v enovì. Poádáním o grant
tak zamìstnanec
spoleènosti podpoøí tu neziskovou organizaci,

trava a vem zaangaovaným lidem za poskytnutí
daru.
Dìkujeme také èlenùm místní skupiny ÈÈK za
podporu a za pomoc s celou realizací.
Za místní skupinu ÈÈK,
Eva Uxová a Jiøina Tøísková.

na její èinnosti se aktivnì podílí.
Místní skupina obdrela dar v hodnotì 20 000 Kè.
Za získané prostøedky jsme zakoupili zdravotní materiál pro handicapované a dlouhodobì nemocné èleny.
Pøedání darù probìhlo za úèasti zástupcù spoleènosti ArcelorMittal a zástupcù èlenù MS ÈÈK. Kadý
z obdarovaných èlenù byl mile pøekvapený a zároveò
velmi vdìèný.
Proto i my dìkujeme spoleènosti ArcelorMittal Os-

Mìsíèník Mìstského úøadu v enovì, periodický tisk územního samosprávného 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 Anna Stachovská.
Adresa: Mìstský úøad, Radnièní námìstí 300, enov, tel.: 596 805 931. E-mail: meu.senov@mesto-senov.cz,
http://www.mesto-senov.cz. IÈ 00297291. Grafická úprava, technická redakce a sazba: firma VMCG, Vanìèek Milo  Computer Graphics.
Tisk: Tiskárna HAROK, enov. Inzerci pøijímá MìÚ enov, správní odbor  do 25. dne v mìsíci. Prodejní cena Obìníku 11, Kè.
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