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ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

Pøíroda obléká podzimní aty
a co si budeme nalhávat, pro mnohé z nás je to po úmorném tropickém létu pøíjemná zmìna. Co se
zatím nemìní, je nae úvodníkové
vzpomínání na váleèná léta, ale
i to se spolu s ubíhajícím rokem
blíí ke svému konci. V minulém
èísle jsme si prostøednictvím vzpomínek pana Karla Gaury, pøipomenuli také jméno enovského uèitele
p. Kupidlovského. A právì jemu,
milí ètenáøi, bude patøit nae
dnení povídání.
Pan Kupidlovský se narodil 16.
èervna roku 1909. Rodièe mu dali
do vínku krásné a neobvyklé jméno Kornelius. Po studiích na uèitelském ústavu nastoupil na místo

uèitele v Dolních Bludovicích. V
roce 1931 byl odveden a následnì
vykonával základní vojenskou
slubu, pøi které zvládl také kolu
pro dùstojníky pìího vojska v záloze v Koicích. V roce 1933 byl
povýen na podporuèíka a v roce
1938 na poruèíka.
Jeho pùsobení v enovì se datuje rokem 1936, kdy uzavøel manelství se sleènou Ludmilou karabelovou, za kterou se pøistìhoval
do enova, kde získal místo uèitele
na tehdejí mìanské kole.
Za branné pohotovosti a mobilizace vykonával funkci velitele èety
Pìího pluku 76 v Bánské Bystrici.
V dobì okupace se pøihlásil do odboje, byl vybrán a vykonával funk-

Fotografie z roku 1941 (poskytl Ing. S. Hruka)

Sport

ci obvodního velitele tajné organizace Obrana národa. Dne 2. èervence 1942 byl zatèen ostravským
gestapem. Po celé øadì výslechù
byl soudem v Breslau odsouzen
k trestu smrti, na který ve velmi
drastických podmínkách èekal celé
ètyøi mìsíce. Pøes vekerý psychický nátlak zùstal nezlomen a obnovou soudního procesu byl jeho
trest zmìnìn na doivotí. Z Breslau byl pøeveden na práce v kamenolomu ve Volau u Breslau. Odtud
byl spolu s dalími vìzni pøevezen
do Papenburgu  Bergermoru, kde
pøi práci v raelinitích mìli svùj
ivot vichni dokonèit. Vìzòové zde
umírali ve velmi drastických podmínkách. Otevøení druhé fronty
znamenalo zmìnu, pøesun na vinice u Výmaru, na odklizovací práce
do Kolína nad Rýnem, Essenu a
pochodem smrti do Aichachu
u Dachau, kde dolo k tolik oèekávanému osvobození.
Do vlasti a posléze do enova
se na kost vyhublý Kornelius  o
váze 38 kg  vrátil v èervnu 1945.
Od roku 1946 se opìt vìnoval své
pùvodní uèitelské profesi a také se
vrátil ke svému koníèku, kterým
byla sportovní achová èinnost v
novì zaloeném achovém oddílu
Sokol enov. Po válce byl povýen
do hodnosti kapitána v záloze.
Pan Kupidlovský byl bezesporu
jedním z nevedních hrdinù, kterého nezlomila ani vidina trestu
smrti èi nelidské podmínky koncentraèního tábora. Uvìdomujeme
si, milí ètenáøi, jak je bájeèné, e
mùeme ít v míru?
Krásné podzimní dny
vám
pøeje
Simona
Slavíková.
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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
3. 9.  Díky poctivosti
dìtí místní koly nepøila
o své osobní doklady a
hotovost ena, kterou
vrácený nález velmi potìil. Podìkování patøí i rodièùm nálezcù za výchovu.
6. 9.  Na kole do obchodu pøijel, avak ne
staèil nakoupit, kolo mu
nìkdo zcizil. Neznámému
zlodìji nejspí napomohlo
i nedbalé zabezpeèení
majetku. Staèilo pouze
nasednout a odjet.
12. 9.  Pod vlivem tìkavých látek ohrooval
provoz a své zdraví mladý mu na ul. Ostravské.
Spolupráci se stráníkem
se bránil a pøipadalo mu
naprosto normální vbíhat
pod jedoucí vozidla. Nejvìtí péèi mìl o svou plechovku toluenu.
16. 9.  A pøíli dùvìøoval pokynùm navigace
polský øidiè kamionu,
který v úzkých ulièkách
mìsta sjel do pøíkopy. S
vyprotìním pomohli hasièi, kteøí museli asistovat s tìkou technikou u
pøeèerpání do náhradní
cisterny. K ekologické
kodì natìstí nedolo.
17. 9.  Váná dopravní nehoda na Lapaèce zablokovala prùjezd na
Frýdek na nìkolik hodin.
Prvotní pomoc zranìným
poskytli svìdci, následnì
zasahovali profesionálnì
hasièi a RZS. Doprava
musela být po dobu události odklonìna.

19. 9.  Hláení o
støelbì a prchajícím mui
s kapucí dostali stráníci
i policisté souèasnì. Z prvotnì nebezpeèné akce se
vyklubala nevinná dìtská hra. I za takových situací vak musí policisté
postupovat nanejvý obezøetnì.
19. 9.  Pìstmi a nadávkami øeili své spory
dva mui v místní restauraci. V jejich dalím
poèínání jim zabránili

stráníci s policisty. Svou
vinu sehrál i vypitý alkohol.
24. 9.  Nakupovat
bez placení se rozhodl
mladý mu z Havíøova,
jeho dalí oblíbenou èinností je konzumace drog
veho druhu. Pøestoe se
pokouel pøed hlídkou
zmizet, byl dopaden a
pøedán Policii ÈR.
Mìstská policie má
zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného pro-

støedí 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

25. schùze rady mìsta dne 7. 9. 2015
mimo jiné:
 vzala na vìdomí zprávu komise
dopravní, komise rozvoje mìsta a investic a komise bezpeènosti
 vzala na vìdomí plnìní pøíjmù ze
sdílených daní a danì z nemovitých
vìcí za mìsíce 1  8/2015
 schválila aktualizovaný poøadník
adatelù na umístìní do Domu s peèovatelskou slubou, platný na období od
1. 10. 2015 do 30. 9. 2016
 schválila smìrnice è. 2/2015 Obìh
úèetních dokladù a è. 4/2015 Zásady sestavení a pouívání rozpoètu
 schválila èasový harmonogram
projednávání rozpoètu mìsta na rok
2016 a metodiku tvorby návrhu rozpoètu
 schválila rozpoètová opatøení è.
42, 44  46/2015
 schválila umístìní staveb a zøízení
vìcných bøemen na pozemcích mìsta
 rozhodla o poøadí uchazeèù pro veøejnou zakázku Svoz odpadu pro mìsto enov

8. zasedání zastupitelstva mìsta dne
22. 9. 2015 mimo jiné:
 vzalo na vìdomí zprávu o èinnosti
rady mìsta, zprávu komise bezpeènosti,
komise dopravní, komise rozvoje mìsta
a investic a komise ivotního prostøedí
 schválilo rozpoètová opatøení è. 34,
38, 43, 47, 49/2015
 schválilo smlouvu o dílo (smìsný
odpad) a smlouvu o dílo (tøídìný odpad)
mezi mìstem enov a OZO Ostrava
s.r.o., vítìzným uchazeèem veøejné za-
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kázky Svoz odpadu pro mìsto enov
 schválilo Dodatek è. 1 k pøíkazní
smlouvì na výkon èinnosti TDI a koordinátora BOZP pro stavbu Kanalizace
enov sever  rozíøení kanalizaèní
sítì se spoleèností Mott MacDonald
CZ, spol. s r.o.
 schválilo Dodatek è. 2 ke smlouvì
o dílo na veøejnou zakázku Kanalizace
enov sever  rozíøení kanalizaèní
sítì mezi mìstem enov a spoleèností
COMMODUM, spol. s r.o., který sniuje cenu díla o 1 264 074,16 Kè
 schválilo smlouvu o poskytnutí
podpory ze SFP v rámci Operaèního
programu ivotní prostøedí na akci
Opatøení pro zajitìní energetických
úspor objektu MìPOS ve vlastnictví
mìsta enov
 rozhodlo koupit nemovitou vìc do
vlastnictví mìsta enov  pozemky pod
MK (MK ajarská, Na imce, Èalounická, Støední)
 rozhodlo o vyøazení pouité movité
vìci cisternové automobilové støíkaèky
Tatra 815 CAS 32 a bezúplatném pøevodu do majetku obce Kobeøice
 rozhodlo o poskytnutí dotace a
uzavøení smlouvy o poskytnutí dotace
mezi mìstem enov a MSK v rámci realizace projektu Nákup dopravních
automobilù pro JPO
 rozhodlo poskytovat z rozpoètu
mìsta dotace fyzickým osobám/domácnostem na výmìnu starých zdrojù vytápìní za nové ekologiètìjí zdroje tepla
ve výi maximálnì 5 % celkových uznatelných výdajù vypoètených v rámci
OPP
tajem.

MìÚ informuje

Hospodaøení s komunálním odpadem

Samostatnì pøistavované
kontejnery (VOK)
ØÍJEN: 8. a 9. 10.  Pod odkem, Pod Køiovatkou, Okruní,
køi. V Drustvu x Nová
LISTOPAD: 11. a 12. 11.  Václavovická (u ÈD), køi. Vráclavská
x Na Farském, K Haltýøùm, Stará
petøvaldská, Lapaèka (u obch.)
PROSINEC: 10. a 11. 12.  krbeòská (u obch.), køi. V Drustvu
x Bøezová, køi. ajarská x Nad
Potokem, U Garáí, køi. Bøezùvka
x Ke Stovkám
Sbìrné místo komunálních
odpadù
ul. Na Sedlácích
Otevírací doba: Øíjen: Po, Stø,
Pá 14.00  17.45 hod., So 9.00 
12.00 hod. Listopad: Po, Stø, Pá
12.0016.00 hod, So 9.00-12.00
hod. Prosinec: 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. Harmonogram na
r. 2016 bude zveøejnìn nejpozdìji
v lednovém Obìníku r. 2016 a na
internetových stránkách mìsta.
30. listopadu je pro letoní
rok posledním dnem sbìru bioodpadù ve sbìrném místì Na
Sedlácích.
Odbìr a uloení odpadù komunálních:
 objemných z domácností
 elektro, baterie, monoèlánky
(nekompletní elektrospotøebièe)
 EEZ (kompletní spotøebièe a
elektrotechnika bez rozdílu velikosti),
 vyøazených kompaktních
úsporných svítidel, záøivek, výbojek
 nebezpeèných sloek komunálních odpadù od obèanù (chemikálie, vyøazené léky, obaly zneèitìné od barev atd.)
 separovaných odpadù (sklo,
papír, plasty)
 bio/trávy, listí, mìkkých èásti
rostlin
 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.

enov mají monost uloit EEZ ve
sbìrném místì, bez omezení poètu
kusù. Sluba sbìrného místa u
stanovených druhù je b e z platná.

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 odpadem. Ostatní fyzické osoby, právnické osoby a koneèní prodejci
EEZ se sídlem v enovì i mimo

Domovní kompostéry
Kompostéry jsou ji dodány, jejich výdej bude probíhat prùbìnì
v mìsíci øíjnu. Postupnì budou
vichni adatelé o domovní kompostéry kontaktováni (e-maily, telef., SMS) s termíny pro jejich vyzvednutí. Místem výdeje je nádvoøí MìPOS, ul. Zámecká 27, enov.
Stuchlíková, P

Oznámení o zámìru mìsta

Mìsto enov, zveøejòuje podle ustanovení § 39 odst. 1 zákona è. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zøízení), ve znìní pozdìjích pøedpisù a na základì rozhodnutí
zastupitelstva mìsta dne 22. 9. 2015 z á m ì r
prodat pozemky
 p. è. 3053/2, o výmìøe 22 m2, jeho souèástí je stavba garáe (v èásti Podlesí,
vjezd z ulice Na iroké, dostupnost 150 m od autobusové zastávky enov  kola
Podlesí, je uívána od roku 1962, nutná údrba),
 p. è. 3053/3, o výmìøe 64 m2,
ve zapsané u Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracovitì
Ostrava na listu vlastnictví è. 1 pro katastrální území enov u Ostravy a obec enov.
Minimální kupní cena: 51 000 Kè
Blií informace k výe uvedeným nemovitostem vám budou poskytnuty
na Mìstském úøadì v enovì, kanc. è. 207, Ing. Preinová, tel. 596 805 941 nebo
e-mail: bpreinova@mesto-senov.cz.
Zájemci o koupi nemovitostí se mohou k tomuto zámìru vyjádøit a podat své
nabídky do 18. 11. 2015.
V souladu s § 39, odst. 1 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní a na
základì rozhodnutí Zastupitelstva mìsta enov ze dne 22. 9. 2015 zveøejòuje mìsto
enov svùj z á m ì r
pronajmout pozemek s garáí
parcelní èíslo 3053/2, k.ú. enov u Ostravy, druh pozemku  zastavìná plocha
a nádvoøí, v èásti Podlesí, vjezd z ulice Na iroké. Dostupnost cca 150 m od
autobusové zastávky enov-Podlesí  kola.
Výmìra garáe je 22 m2. Gará je uívána od roku 1962 a je nutná její údrba.
Pøístup a pøíjezd ke garái pøes pozemek parc. è. 3053/1, k.ú. enov u Ostravy
(vlastník mìsto enov) bude zajitìn ve vlastní smlouvì.
Zájemci se mohou k zámìru vyjádøit a pøedloit své nabídky na odbor investic,
MH a dopravy Mìstského úøadu enov, Radnièní námìstí 300, 739 34 enov
do 18. 11. 2015.
Blií informace poskytneme na Mìstském úøadì v enovì, odbor investic, MH
a dopravy, kanceláø è. 210, telefon 596 805 943, email: meu.senov@mesto-senov.cz
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Máte zájem o pejska?

1

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

2

3

4

Vítìzství enovských hasièù

V sobotu 26. 9. 2015 se nai hasièi úèastnili 2.
roèníku soutìe O pohár starosty mìsta Votice ve
vyproování osob z havarovaných vozidel. Nae
drustvo zvítìzilo ve sloení: Vít Borový, Ondøej Ïatka, Mgr. David Polák a Ing. Martin Tesaø a navázalo
tak na úspìchy z roku 2013, kdy obsadili 2. místo.
V letoním roce soutìilo jetì jedno drustvo
mladích enovských hasièù, které sice nestihlo zákrok v èasovém limitu, ale s ohledem na jejich vùbec
první úèast v této soutìi a zájem i elán s jakým se
do soutìe zapojili, ukazuje, e v enovì vyrùstá
nová skupina mladých lidí se zájmem o nároènou ha-
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Zahájení
eleznièní stavby

Tra 321 Opava východ  Ostrava Svinov 
Èeský Tìín, úsek Ostrava-Kunèice  Havíøov
 stavební úpravy eleznièní
infrastruktury
a odstranìní propadù
traové rychlosti.
Termín zahájení stavby: 1. 10. 2015
Zhotovitel
stavby:
SKANSKA SK a.s., závod
eleznièné stavitelstvo,
Krajná 29, 821 04 Bratislava.
Silnice dotèené uzavírkou: II/478  Datyòská,
III/4701  Václavovická
Podrobnosti k uvedené stavbì budou zveøejnìny v termínu od 5. 10.
2015 na internetové adrese: http://www.mestosenov.cz/rubrika/aktuality
Mus., úsek MH a dopravy

sièskou práci. Zcela jistì tak o Lukái Lebdukovi,
Tomái Goreckém, Michalu Hradilovi a Martinu Barboriakovi jetì uslyíme.
Blahopøejeme a dìkujeme za vzornou reprezentaci
mìsta.
vedení mìsta

MìÚ informuje / Kultura

Kam za kulturou, zábavou a sportem

ENOV  Knihovna & enovské muzeum
Otevírací doba: Po 8.00  12.00 hod., 13.00  17.00
hod.; Út, Èt, Pá 13.00  17.00 hod.; So 8.00  11.00 hod.

V mìsíci øíjnu 2015 oslaví významná ivotní jubilea
tito enovtí obèané
B O  E N A B E D N Á Ø O VÁ
JINDØICH BERNAT Í K
P AV E L B O R O V Ý
M I R O S L AV B Ø E N E K
I R E N A B U J O K O VÁ
JIØÍ ÈERKOVSKÝ
ROBERT ÈRESNAR
M A R T A G R O C H O L O VÁ
B O  E N A J I R G L O VÁ
M I R O S L AV K L I M E 
E VA K O   Á L O VÁ
S T A N I S L AV K R O È E K
M A R I E K U C H A Ø O VÁ
M A R C E L A N O H E L O VÁ
Z D E N K A O T Y P K O VÁ
JAN PASTRÒÁK
A N N A P AV L A C K Á
J A R O S L AV P I S K O Ø
JIØÍ POKORNÝ
E L I  K A P O L Á K O VÁ
RADOMÍR POLEDNÍK
J O S E F S O VÁ K
HEDVIKA STØÍBNÁ
J A R M I L A  L A C H T O VÁ
J A R O S L AV V Á C L AV Í K
A L E N A V E È E R K O VÁ
M A R TA V I A Z A N I C O VÁ
MARTA WIEJOWSK Á

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
na ohlaovnì tel. 596 805 938 nebo na tel. 596 805 941 nejpozdìji
do 25. dne daného mìsíce, kdy dochází k uzávìrce Obìníku.
(SO / T. Klimasová)

Komise pro obèanské záleitosti

Dovolujeme si poádat manele, kteøí v roce 2016
oslaví výroèí Zlaté nebo Diamantové svatby (50 a 60
let trvání manelství) a jejich manelství NEBYLO
uzavøeno v enovì, aby tuto informaci vèas poskytli
aktivistovi KPOZ ze svého okolí nebo matrikáøce
mìstského úøadu, aby mìli zástupci mìsta monost
enovským obèanùm k tomuto jubileu osobnì poblahopøát.

Jubilejní svatby  obøad

Informujeme, e pro manele, enovské obèany,
kteøí oslaví výroèí Zlaté nebo Diamantové svatby,
i nadále platí nabídka mìsta, uspoøádat k tomuto
významnému jubileu bezplatný slavnostní obøad
v prostorách obøadní sínì.
Blií informace k obøadùm a volných termínech
podá zájemcùm (nebo jejich rodinným pøísluníkùm)
matrikáøka mìstského úøadu.
T. Klimasová/SO

Ve dnech 5. 10. a 11. 10. probìhne také v naí knihovnì týden knihoven. Pro ètenáøe je pøipravena amnestie
na ztracené knihy, upomínky a jiné høíchy. Od pondìlí
5. 10. 2015 bude vstup do muzea celý týden zdarma.
Dne 21. 10. 2015 probìhne v prostorách Staré koly
pøednáka badatele a spisovatele Milana Zacha Kuèery na
téma jeho knihy Nejvìtí tajemství tøetí øíe, za kterou
v roce 2013 obdrel cenu E. E. Kische za literaturu faktu.
Téma je nyní velmi aktuální v souvislosti s nálezem zlatého vlaku v Polsku. Pøednáka má zaèátek v 17 hod.

Zemøel autor enovského znaku pan Jiøí Louda
Pan Jiøí Louda se narodil 3. 10. 1920, byl uznávaným
svìtovým heraldikem a také autorem naeho státního znaku a prezidentské vlajky. Byl èlenem Mezinárodní heraldické akademie (Académie Internationale d´Heraldique) se
sídlem v enevì, èlen Britské heraldické spoleènosti (Heraldry Society) v Londýnì, èlen Society of Heraldic Arts,
èlen Francouzské heraldické spoleènosti (Société Francaise
d´Héraldique et sigillographie) a èlen Heraldické komise
èeského Parlamentu. Svou pohnutou ivotní pou ukonèil
dne 1. 9. 2015.
Je ctí, e byl také autorem naeho enovského znaku,
který byl dne 15. èervence 1993 nai obci udìlen parlamentem Èeské republiky.
Dne 2. øíjna 2015 jsme vzpomenuli
nedoitých 95. narozenin naí maminky
a babièky, paní

Boeny Durákové
S láskou vzpomínají
dcery a sestra s rodinami
Èas plyne a vzpomínky zùstávají.
Dne 22. øíjna 2015 vzpomeneme smutné výroèí,
kdy nás pøed rokem navdy opustil pan

Jindøich Koál
S láskou vzpomíná
manelka Marie s rodinou

Dne 21. øíjna 2015 vzpomeneme 15 let,
kdy nás navdy opustila paní

Marie Kalová
Kdo jste ji znali, vzpomeòte s námi ...
Vzpomíná
dcera Marie s rodinou
Dìkujeme vem pøíbuzným, kamarádùm a spoluákùm,
kteøí se pøili rozlouèit s panem

Milanem Molínkem
Zároveò dìkujeme za projevenou soustrast a kvìtinové dary.
manelka Boena, dcery s rodinami
a sestra Zdeòka s rodinou
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Cvièení sloek Integrovaného záchranného systému

V pátek 11. 9. 2015
probìhlo na silnici I/11
na pomezí Havíøova a
enova taktické cvièení
sloek integrovaného záchranného systému. K
zinscenované hromadné
dopravní nehodì 6 aut
byli pøivoláni pøísluníci
PÈR, profesionální zdravotníci, dvì profesionální
jednotky hasièù, nae

jednotka
dobrovolných
hasièù, pøísluníci Mìstské policie Havíøov a enov. lo o cvièení, které v
praxi provìøilo vechny
sloky integrovaného záchranného sytému, kde
cílem bylo zvládnout vyprotìní, oetøení a pøesun vìtího poètu zranìných do Nemocnice s poliklinikou v Havíøovì.

Probíhající opravy
a rekonstrukce v enovì
Zateplování budov mìsta
V listopadu budou dokonèeny energetická úsporná opatøení na tøech mìstských budovách.
Ve zdravotním støedisku jsou ji vymìnìna okna a prosklené vstupní stìny, probíhá zateplení støechy a fasády,
v øíjnu bude provedena povrchová úprava fasády a osazeny
klempíøské prvky. Nakonec bude provedena oprava soklu.
V budovì mìstského podniku slueb budou navíc oproti
rozsahu prací na ZS vymìnìna garáová vrata, opraven
komín a provedena výmìna venkovního schoditì.
Nejrozsáhlejí práce jsou provádìny na budovì Obecního domu. Z dùvodu znaèného zatékání do objektu a nutnosti provedení dodateèné izolace, jsou nastavovány vechny
krovy, je provádìna nová konstrukce støeního plátì,
v prostorách poty byla mìnìna okna, objekt je zateplován,
je provádìna úprava kotelny a prostor nad ní.
Zateplením tìchto tøi budov zdaleka nekonèí zajitìní
úspor energií, jak nám ukládá souèasná legislativa. Nyní
pøipravujeme projektovou dokumentaci na energetická
opatøení v obou budovách mateøské koly, tak abychom
zaèátkem pøítího roku mohli poádat o dotace i na tyto
objekty. V dalích letech bychom chtìli zateplovat i objekty
základní koly, hasièárny a základní umìlecké koly.
Oprava høitì u Staré koly
V záøí byla zahájena oprava høitì u Staré koly. Prvnì
byly odstranìny náletové keøe, zastaralé herní prvky, èást
nefunkèního opocení a byl odstranìn stávající povrch. Po
opravì odvodnìní plochy a vyrovnání podkladu bude osazena umìlá tráva s køemièitým pískem. Na tomto povrchu o
rozmìru 15 x 22 metrù bude mono hrát volejbal, nohejbal,
basketbal, soft tenis i fotbálek. Práce by mìly být dokonèeny do konce øíjna a to vèetnì nového oplocení kolem høitì.
Tento projekt je realizován za finanèní podpory ArcelorMittal. V dalích letech bychom chtìli pokraèovat v rozíøení
høitì i pro rodièe s dìtmi.
Rekonstrukce pomníku
V záøí byla rovnì zahájena oprava Pomníku padlých.
Dotace, kterou jsme získali z Ministerstva obrany, pokryje
ze 70 % náklady na opravu bronzové sochy, podstavce a
úpravy nejbliího okolí sochy. Práce by mìly být dokonèeny 28. øíjna, kdy kolem 21 hodiny probìhne u pomníku
akce Zvony pro Rovereto.
starosta mìsta
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Mìl jsem monost sledovat zásah pøímo na
místì s èleny Krizového
tábu Moravskoslezského
kraje a pozorovateli sloek IZS. Nae jednotka
vyproovala
zranìné
osoby ze dvou aut s pomocí hydraulických nástrojù, poskytovala pomoc zranìným pøikládáním krèních límcù, páteøních desek a pøedávala je
zdravotníkùm. Mezi zranìnými a zaklínìnými
osobami mìli nai dobrovolníci i cizince hovoøící

anglicky a rusky, nebo
tøeba tìhotnou enu.
Vechny tyto nástrahy
zvládli nai dobrovolní
hasièi na výbornou, stejnì jako nai mìsttí
stránici pomoc organizování dopravy. Cvièení
ukázalo, e nae jednotka
SDH je svým vybavením,
pøístupem a znalostmi
platným èlenem IZS. Dìkuji vem naim osobám,
které se zúèastnily zásahu, za nasazení a profesionální pøístup.
starosta mìsta

Základní kola enov

Organizace kolního roku 2015/2016
Období kolního vyuèování ve kolním roce 2015/2016
zaèalo ve vech základních kolách v úterý 1. záøí 2015.
Vyuèování bude v prvním pololetí ukonèeno ve ètvrtek 28.
ledna 2016. Období kolního vyuèování ve druhém pololetí
bude ukonèeno ve ètvrtek 30. èervna 2016.
Podzimní prázdniny pøipadnou na ètvrtek 29. øíjna
a pátek 30. øíjna 2015.
Vánoèní prázdniny budou zahájeny ve støedu 23. prosince 2015 a skonèí v nedìli 3. ledna 2016. Vyuèování zaène
v pondìlí 4. ledna 2016.
Pololetní prázdniny pøipadnou na pátek 29. ledna
2016.
Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou podle sídla koly stanoveny v naem okrese na 22. 2.  28. 2. 2016.
Velikonoèní prázdniny pøipadnou na ètvrtek 24.
bøezna a pátek 25. bøezna 2016.
Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. èervence
2016 do støedy 31. srpna 2016.
Období kolního vyuèování ve kolním roce 2016/2017
zaène ve ètvrtek 1. záøí 2016.

Evidence obyvatel
NEJMLADÍ OBÈÁNCI MÌSTA
Amálie Agnes Èechová
K narození dìátka rodièùm srdeènì blahopøejeme.

ROZLOUÈILI JSME SE
Anna Volná, Ludmila Kocurková,
Jarmila Tomisová, Emil amu, Josef Kouník
Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou upøímnou
soustrast.
DÙLEITÉ! ádáme tímto rodièe novorozencù, aby po
obdrení matrièního dokladu oznámili narození svého dìátka pøedloením rodného listu na ohlaovnì.
n Pozùstalé si pak dovolujeme poádat o vèasné oznámení úmrtí svého rodinného pøísluníka, pokud k úmrtí
nedolo v naem mìstì.
Dìkujeme  T. Klimasová / SO

ivot ve mìstì

enovtí skauti a skautky informují

Zahajovací výprava Agentù
V pátek 18. záøí smeèka vlèat zahájila nový skautský
rok výpravou. Chlapci se seli u Staré koly, kde naloili
stany a náøadí na dvoukolové vozíky a vyli na nedalekou louku, na které letos v èervnu Agenti zasadili svùj
strom  ginkgo. Nejprve musela vlèata postavit stany.
Nováèci se uèili od starích vlèat, jak se takové stany
staví, jak se rozdìlává oheò i jak si pøipravit prut na
opékání pekáèkù. Na konci dne se nováèci nauèili zpívat veèerku a potom vichni zalehli do stanù, nìkteøí
úplnì poprvé v ivotì. Ráno si kluci vyzkoueli, e snídanì, kterou si pøipraví sami, chutná dvojnásob. Pak
následoval hlavní bod výpravy  zakopání zprávy o vzniku 1. smeèky vlèat, na kterou se vichni úèastníci podepsali. Pøestoe nìkteøí dreli rýè poprvé v ruce, vichni
se k tomu hrnuli. Na konci výpravy vytvoøili Agenti na
louce v blízkosti ginkga nové ohnitì. Kameny vylovili
v Luèinì a kadý si svùj kámen podepsal. Potom zbývalo
u jen sbalit stany a spìchat ke Staré kole, kde u na
dìti èekali rodièe.
Za 1. smeèku vlèat Agenti Karla Tomisová
Elmano se rozrostlo
Øada nových tváøí pøila zaèátkem záøí do dívèího
skautského oddílu Elmano. S nováèky se vichni zaèali

enovské maminky s dìtmi
se opìt setkávají ve Staré kole

Zaèátkem podzimu se po prázdninách otevøela
klubovna Èervánek pro maminky s dìtmi na mateøské dovolené. Setkáváme se v pøátelské atmosféøe kadé úterý v èase od 9.30 do 12.00 hod.
v prostorách Staré koly. Spoleènì s dìtmi zpíváme a tancujeme s kytarou, tvoøíme, vyuíváme
didaktických her a pomùcek èi se inspirujeme
Montessori nebo lesní pedagogikou. Maminky se
èasto ptají, s jak starým dítkem mohou pøijít.
Rozhodnutí necháváme na vás. Pøijïte se podívat
a uvidíte sami. Aktivity jsou sice zamìøeny pro
dìti asi od osmi mìsícù, ale souèástí setkávání je
také povídání maminek nad álkem kávy èi èaje.
Zkrátka volná zábava. Aktuální informace se
o nás dozvíte na www.cervanek.cz, ale urèitì nezapomeòte pohodlné domácí obleèení, pøevleèení
pro dìti nebo zástìrku na tvoøení. Za detivého
poèasí plátìnky a gumáky. Naim nápadùm se
meze nekladou :-).
Za Èervánek Andrea Liolia

seznamovat u na zahajovací oddílové schùzce, kam pøilo kolem padesáti lidí. Spoleènì si zahráli seznamovací
hru, v parku pátrali po døevìné lilii (co je znak skautù)
a taky byli svìdky scénky, kdy pejsek s koèièkou kuchtili
dort. Dívky mohly dort z prapodivnì kombinovaných surovin i ochutnat. Cílem letoního roku bude za rùzné
hry sbírat suroviny na dort, který upeèou dìti na konci
roku. Snad lépe, ne pejsek s koèièkou. Bìhem roku se
dìti dozví nejrùznìjí zajímavosti o jídle, ale i tøeba
o plýtvání jídlem nebo chudobì.
V záøí svìtluky a skautky navtívily tradiènì také
takzvanou Liánovou louku. V øíjnu je pak èeká víkendová výprava do Olomouce.
Za Elmano Marie Tomisová  Májinka
Výlet na kolech 4. oddílu
V sobotu 12. záøí jsme si dali o pùl deváté ráno sraz
u zdravotního støediska v poètu tøinácti dìtí a ètyø dospìlých. Vydali jsme se na kolech pøes Horní Datynì
a Øepitì smìrem do Paskova a odtud do Vratimova
a zpìt do enova. Po cestì nám sluníèko svítilo do zad a
høálo nás. I pøes malé technické potíe jsme si výlet
vichni uili a v poøádku dorazili zpìt do enova.
Za 4. oddíl Marie Prýmusová  Maja
Jedenáctka jede!
Kluci z jedenáctky nezùstávají pozadu! Svùj skautský rok jsme zahájili dvoudenní výpravou, na které jsme
mezi sebe pøijali deset nových skautù. Bìhem akèní bojové hry jsme na výpravì dohromady sestavili spoleènou
skautskou lilii, která se stala souèástí naí zcela nové
klubovny. Tu jsme po delí dobì doladili a doufáme, e se
v ní budeme rádi scházet celý rok.
Za 11. oddíl Enter Stanislav Kyka
Støediskový výroèní oheò
U výroèního ohnì se v sobotu 19. záøí selo okolo
ètyøiceti enovských skautù. Nìkteøí z nich pùsobili ve
skautském støedisku pøed lety, nìkteøí pùsobí aktuálnì.
Vichni si popovídali a zavzpomínali u spoleèného grilování. Poté byla monost si prohlédnout nové klubovny
ve Staré kole. K veèeru èekala úèastníky tipovací hra
zamìøená na historii a souèasnost skautingu v enovì.
Výroèí pìtadvacet let od znovuobnovení skautského
støediska jsme oslavili, dalí výroèní oheò nás tedy èeká
za pìt let.
Za skautské støedisko enov Marie Tomisová 
Májinka
(pokraèování na str. 8)

Zahrádkáøi informují

Výbìr penìz na Valaské Klobùky  vánoèní jarmark  probìhne 24. 10. 2015 od 14.00
do 14.30 hod. v domì zahrádkáøù.
Prosíme o vèasný pøíchod.
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(pokraèování ze str. 7)

enovtí skauti a skautky informují

Josef Rajdus (Joa)
(1922  2015)
Vdy jsem se øídil pøedevím
heslem: Jednou skautem  navdy
skautem.
Jako kadý rok jsme strávili
i letos první tøi týdny prázdnin na
Skautském táboru Èeladná. Tentokrát ale na nás èekalo velké pøekvapení. Pøijel tam toti za námi
pan Josef Rajdus, zakladatel enovského skautingu. Sice u to byl
starí pán, ale byl plný ivota. Na
pohled byl velice milý.

Vedení naí koly získalo grant
v rámci výzvy MMT è. 56. Díky
tomuto grantu bude podpoøena výuka cizích jazykù a ètenáøská dovednost.
Tímto jsme získali jedineènou
pøíleitost zorganizovat studijnìvzdìlávací pobyt. Byly jim hrazeny
i vstupy.
Projekt slouí pro podporu výuky jazykù a byl opravdu velkou
motivací pro vybrané áky, protoe
pobyt a výuka v cizí zemi je tou
nejefektivnìjí formou. Tento pobyt ve Velké Británii byl urèen pro
áky 7. a 8. roèníku, kteøí byli vybráni podle prospìchu, chování a
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Vedoucí svolali nástup, aby se
nám mohl pan Josef osobnì pøedstavit. Asi hodinu nám vyprávìl
pøíbìhy ze svého mládí a ze skautského ivota. Bohuel po hodinì
musel odjet. Byl to pro mne pøíjemný záitek, urèitì na celý ivot.
JOSEF RAJDUS  Joa  se
narodil 29. 9. 1922 v enovì ve
Slezsku. V roce 1935 vstoupil do
skautského oddílu pod vedením
svého uèitele Pravoslava Popa 
Faraa.
V bøeznu 1939 se stal spoluzakladatelem skautského oddílu

Zájezd do velké Británie
reprezentace koly. S dojmy a záitky z Hastings v období 5. a
11. 9. vás chceme seznámit prostøednictvím jedné z prací zúèastnìných ákù.
Mgr. Helena Sumarová,
Mgr. Karla Poláková
Anglie
Zúèastnila jsem se studijnìvzdìlávacího pobytu v Anglii a
konkrétnì v krásném mìstì Hastings. Ubytováni jsme byli v anglických rodinách. Rodina byla velmi hodná a dobøe se o nás starala.
Ráno jsme odcházeli do koly,
kde probíhaly lekce anglického ja-

v enovì. Dne 4. 11. 1940 byl gestapem zabaven vechen oddílový
majetek a skaut prakticky pøestal
existovat.
V roce 1995 u zase jako skaut
se Joa zúèastnil expedice na Jamboree v Drontenu.
Pan Josef Rajdus pracoval ve
Vítkovických elezárnách. Byl enatý a mìl syna. Bohuel letos
v záøí pan Josef Rajdus ve vìku
nedoitých 93 let zemøel.
Jsem moc rád, e jsem se s panem Rajdusem mohl setkat.
Pavel Proke 9.C

zyka pod vedením zkuených anglických lektorù. Ve tøídì nás bylo
jen 12, proto se nám lektoøi více
vìnovali. Na závìr jsme získali
certifikát výuky.
Odpoledne jsme jezdili na výlety. Navtivili jsme napøíklad Hastings Castle, Dover Castle, Smuggler Caves, pirátskou vesnièku
Rye, mìsteèko Battle a také jsme
byli v Sea Life center, vidìli jsme
útesy Seven Sisters.
Pøi zpáteèní cestì jsme navtívili hlavní mìsto Anglie Londýn.
V Londýnì se mi nejvíc líbil Buckihgam Palace a Big Ben. Také
jsme vidìli napøíklad Houses of
Parlament a London Eye. Nakoupili jsme suvenýry pro sebe, pro
rodinu a pøátele.
Tento zájezd se mi moc libil,
ráda bych se do Anglie znovu podívala. Myslím, e se má angliètina
hodnì zlepila a také jsme navtívila spoustu krásných míst.
Moc tímto dìkuji své kole
a uèitelkám, e mì vybrali na tento zájezd.
Adéla Bedøichová

ivot ve mìstì

TOM Klubka v Karibiku!
Kdo by nesnil o tom,
stát se aspoò na chvíli pirátem nebo pirátkou a
prázdniny zaèít v bojovém duchu. enovským
tomíkùm se toto pøání
splnilo a uili jsme si
spousty pirátské zábavy
v podobì ètrnácti dnù na
iroké Nivì.
Cesta tam byla dlouhá, ale pøesto do tábora
dorazily hned ètyøi lodì v
èele s kapitány. A to Kapustòáci, Batpiráti, Modøí draci a Vládci moøí.
Hned první veèer jsme
shlédli stínové divadlo,
kde jsme se dozvìdìli o
dávné legendì a o bozích.
Bojovali jsme se silnou
konkurencí, získávali zla-

to a rudu. Èekaly na nás
tìké zkouky, bohové
byli krutí a nemilosrdní,
pøipravili si spoustu pøekáek, ale my piráti jsme
zpívali nai hymnu a zùstali silní. Vydávali jsme
se na dlouhé cesty, pøeèkali jsme noc plnou nástrah na stezce odvahy a
ani na nae starí kapitány se nezapomnìlo a èekala je tvrdá zkouka,
kdy je unesli druzí piráti daleko od tábora, svázali jim oèi a ruce, zanechali v lese a pomocí indicií se museli dostat
zpìt do tábora. Dokonce i
pøes nepøíznivé poèasí
jsme zdolali horu Pradìd,
i kdy to odnesli nejvíc
nae boty. Nìkteøí piráti
se dobrovolnì zúèastnili
dvoudenního pøespávání
v lese. Museli si sbalit
jen potøebné vìci a vyrazit vstøíc dobrodruství.
Vichni se nám pak vrátili zdraví a úsmìvem na
tváøi. Táboru se nevyhnuly ani obèasné bouøky, které s naimi stany
poøádnì zamávaly, ale i
ty jsme hrdì pøeèkali a
nepøekvapila nás ani tou-

lavá lika, která si dìlala
chutì.
V dalích dnech jsme
si plnili aludky výborným jídlem, zpívali a
hráli na kytaru, uívali si
velkých táborových her.
Na konci tábora na nás
èekala velká vodní bitva.
Nìkteøí z nás se zdokonalovali v boji s meèi a
kopím, soutìili, jiní zas
v umìní, kdy jsme vyrábìli masky, perky veho
druhu, zdobili nae kajuty. V drama krouku nám
nae kapitánka Tereza
Pastròáková pomohla i s
pirátským pøíbìhem, který jste mohli shlédnout
letos na enovském Jarmarku. Poslední veèer

jsme se dostavili na tajný
pirátský snìm, kde se
ukázalo, který ze ètyø
týmù ukoøistil nejvíc
rudy. Nakonec nás vechny porazili Batpiráti. Vítìzství jsme pak oslavili
na pravé pirátské diskotéce.
Jestli jste tedy dostali
chu se k nám pøidat, tak
neváhejte a navtivte
nae schùzky, kouknìte
na
nae
webovky
www.klubka.com, kde se
o nás mùete dozvìdìt
víc a pøijïte si uít
spousty zábavy a dobrodruství! Budeme se tìit!
Za Klubku 
Aneta Pìsòová
a Honza Pastròák

Palas dance
 mezinárodní taneèní kola pro dìti, mláde, dospìlé

Od 24. do 26. srpna jsme
pøijali delegaci z centra dìtí
a mládee ze Lvova na
Ukrajinì. Setkání se odehrávalo v duchu rozvíjení
mezinárodní
spolupráce.
25. 8. jsme se úèastnili setkání se zástupci Moravskoslezského kraje, magistrátu
Ostrava, øediteli støedisek
volného èasu a generálním
øeditelem
soukromých
støedních kol. Na naí první schùzce lo pøedevím
o poznání nabízených moností spolupráce mezi centry dìtí a mládee u nás a na
Ukrajinì a vyuití støedisek

volného èasu ve spolupráci
se kolou.
Poslední víkend v srpnu
jsme vystoupili na enovském jarmarku.
Pro vechny, kteøí se
rádi hýbou ve skvìlých latinsko-amerických rytmech
a dalích taneèních stylech,
máme otevøený klub kondièního tance se sólovými
i skupinovými choreografiemi pro dospìlé i mláde.
Tìíme se na vás. Za Palas dance Josef Macura,
pøedseda spolku.
www.tspalas.com; fb: Palas dance
tel.: 702 914 717
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Inzerce
l Prodám velký mandl vhodný do rodinného
domu, cena 2000 Kè. Tel.: 732 144 785  dopoledne, je
zapotøebí zajistit odvoz.
l Koupím dùm, parcelu, chatu. Prosím, nabídnìte.
Tel./SMS 608 370 379.

inkam

l Prodej vèelího medu od vèelaøe z oblasti CHKO
Pálava. Skvìlý kvìtový a tmavý lesní  150 Kè/kg.
Tel.: 739 419 164.
l Pronajmu tøípokojový byt v enovì na køiovatce. Nejlépe dlouhodobì. Tel.: 603 228 675.

www.MINIBUSEM.com

Prodáváme plotové komponenty, sloupky,
pletiva, obklady.
Provádíme výkopy pásovým mini bagrem
Kubota.
Nabízíme podsypový materiál na kanalizace, elektro kabeláe apod. Cena pro obèany
enova a pøilehlého okolí pouze za odvoz.
Kontakt: 777 278 904

v osobní pøeprava osob a zboí, oslavy, svatby,
letitì, nákupní centra ... + pøívìsný vozík, nosiè kol

www.BAZARSENOV.cz

v nové i pouité sportovní potøeby letní, zimní,
fitness, vodní, dìtské ... kola, lye, brusle, stany,
sedaèky ...
v výkup, komisní prodej

Dalí sluby
v ruèní mytí a èitìní automobilù kvalitní kosmetikou
v pùjèovna autodoplòkù a cyklodoplòkù

Tel.: 603 731 635

enov, Zahradní 583; e-mail: lipinatomas@seznam.cz

ARBOR MORAVIA
DOPRAVA v obci ZDARMA *

MILÍ SOUSEDÉ, OTEVØELI JSME PRO VÁS PRODEJNU KRMIV A POTØEB
PRO CHOVATELE I ZAHRÁDKÁØE V ENOVÌ
(PRODEJNA BÝVALÉHO ELEZÁØSTVÍ, HNED VEDLE POTRAVIN U PEPY)
ul. BØEZOVÁ 494; PO  PÁ: 817.30, SO: 8  11.30 hod.
TEL: 731 215 934
Zde najdete vekerý sortiment pro vae domácí èi hospodáøská zvíøata,
i zahrádkáø si zde najde své od semen, hnojiv, zemin, aktuální sazenièky,
atd.
n Máme i E-SHOP tzv. internetový obchod pod názvem MONTYPET.CZ
pøes který si mùete dìlat své objednávky z pohodlí domova.

n

DENNÍ ROZVOZ ZBOÍ PO CELÝ DEN
Dáváme 100% garanci na vekerý sortiment i GRANULE pro psa!!!
Rozváíme a k Vám domù SENO, SLÁMU, MULÈ, TÌRK
Pøijïte nás navtívit a UPLATNIT SI SLEVOVÝ KUPÓN
AKCE PRO MÌSÍC ØÍJEN
SLUNEÈNICE ÈERNÁ 18,50 Kè/1 kg n PENICE 550 Kè/100 kg + DOVOZ
ZDARMA n MACEKA 11 Kè/ks n CHRYZANTÉMA OD 75 Kè/ks


ZDE ODSTØIHNÌTE PRO UPLATNÌNÍ SLEVY



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

Prodejna krmných smìsí
Fa  Zápalka

enov (naproti bývalého závodu VOKD), Závodní 641

Provozní doba:
Po  Pá od 12 do 18 hodin
Tel.: 739 857 610
Nabízí  granule pro psy, pro koèky
pamlsky pro Vae mazlíèky
nudle pro drùbe, které se jen namoèí,
nemusí se vaøit.
Rozvoz do 15 km zdarma.

Platí
od 1. 10.
do 10. 11.
2015
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Fa Zápalka

Nabízí prodej palivového døíví.
Objednávky  tel.: 739 857 610

Inzerce

Topení za polovinu
a topná sezóna se blíí

 Tepelná èerpadla vzduchvoda
 Vhodné i pro Vá dùm s radiátory
 Nemusíte mít ádné zateplení
 Mùete ponechat stávající kotel
 Zvládne topení, bojler, bazén ...
 Konzultace a cenová nabídka zdarma
Jiøí Vrlík, 739 34 enov, Petøvaldská è. 1509
tel.: 603 179 972
www.tepelna-cerpadla-vrlik.cz

BARVY LAKY TOM
poboèka enov

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

Tento mìsíc akce:
PRIMALEX PLUS 15+3 kg cena 439 Kè
HET KLASIK 15+3 kg
cena 469 Kè
JUPOL CLASSIC 15 l (25 kg)cena 549 Kè
HET KLASIK COLOR  vechny odstíny (4 a 8 kg) 299 Kè
IZOBAN 5 kg  649 Kè (barva na beton, rùzné odstíny)
LUXOL palisandr 3 l  399 Kè
MÁME NEJNIÍ CENY NA TRHU! Pøi nákupu nad 700 Kè pivo zdarma!

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

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

Domácí potøeby a elezáøství
Radnièní námìstí  1. patro  tel. 731 161 773

 ELEKTRO SPOTØEBIÈE  BRAVO
 ÈESKO DOMÁCÍ POTØEBY  kvalita
 TESCOMA  akce 20 % kadý mìsíc
 ELEZÁØSTVÍ  rýèe, pilky, høebíky
 ELEKTRO  baterky, zvonky, árovky

Latinskoamerické tance

pro zaèáteèníky i pokroèilé
kadou nedìli
Latinskoamerické tance pro páry (od 17 hod.)
Latinskoamerické tance pro jednotlivce (od 18 hod.)
od 18. øíjna (10 lekcí/800 Kè)
gymnastický sál, Z enov
pøihláení na: 732 349 087; martin.nahly@seznam.cz
Tìí se na Vás lektor: Martin Náhlý

DROGERIE

Radnièní námìstí 30  1. patro OD nad Hrukou
Po  Pá 8.00  17.00 hod.

DUIÈKY

Velký výbìr svíèek na høbitov od 14 Kè
Olejová náplò do svíce od 12 Kè
Èistiè na náhrobky s houbièkou 65 Kè

Kosmetika enov na zdravotním støedisku,
je po kompletní rekonstrukci.
Nabízím KOSMETICKÉ SLUBY, MODELÁ
NEHTÙ, PERMANENTNÍ MAKE-UP.

Margarita Butorová  tel.: 608 875 354

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

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.
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ivot ve mìstì

Stavba kanalizaèních
øádù byla dokonèena,
nyní probíhá odstraòování drobných vad a nedodìlkù nebránících uívání stavby. Magistrát mìsta Ostravy provedl závìreènou kontrolní prohlídku stavby a kolaudaèní
souhlas vydá po odstranìní nedostatkù, pøedevím v geometrickém zamìøení stavby, které dodává zhotovitel  firma
Commodum, spol. s r.o.
Napojování na veøejnou
kanalizaci a podávání ádostí o dotaci a výpomoc
bude moné a po zprovoznìní kanalizace a pøedání projektu a územního souhlasu s vaí soukromou kanalizaèní pøípojkou (vyøizuje a pøedává mìsto, k pøevzetí budete vyzváni zprávou
SMS nebo telefonicky).
Vzhledem ke zmìnì
osoby
stavbyvedoucího
ádáme obèany, aby své
pøípadné
nároky
na
úpravu vlastních soukromých pozemkù dotèených
výstavbou
kanalizace,
opravu drenáí pokozených výstavbou kanalizace pøípadnì jiných kod,
uplatnili u zhotovitele 
firmy Commodum  stavbyvedoucí Tomá Fròka,
tel. 777 356 300,
e-mail: tomas.frnka@
commodum.cz
a tento svùj poadavek
SDÌLILI MÌSTU ENOV
Ing. Pavel Knop-Kostka,
SMS 730 102 796,
e-mail: pknopkostka@
mesto-senov.cz
abychom mohli splnìní
oprávnìných poadavkù
kontrolovat.
Upozoròujeme,
e

Kanalizace enov  Sever

pøed zaèátkem stavby
byla poøízena podrobná
pasportizace (fotodokumentace) vech ulic a

okolních
nemovitostí,
proto bude oprávnìnost
nárokù obèanù posuzována dle dokumentace sta-

vu pøed zahájením stavebních prací.
Ing. Pavel Knop-Kostka,
odbor investic

Den s lukostøelbou v Èeladné-Pstruí

Den záitkù a rekordù, a to pro celou rodinu:
taková byla základní
idea, jak proít aktivnì
pìkný sluneèný den v
pøíjemném, takøka horském prostøedí  Skiareál Opálená v ÈeladnéPstruí dne 12. 6. 2015.
Dùleitým
momentem
pro lukostøelce ze enova
bylo, e byli pøizváni organizátorem akce jako

hlavní partneøi, a tak po
dlouhém èase nìkolika
let dolo v ÈR k obnovení lukostøelecké soutìe
v dálkovém dostøelu (limitem bylo omezení nátáhové síly luku na 28 liber).
Støílelo se do ideálního protisvahu a vítìzem
se stal domácí hromotluk
a klasický beskydský horal Petr Mikeska (viz foto

 lutý dres), který vìkem veterán dostøelil 190
metrù a porazil dalího
urostlého,
podstatnì
mladího chasníka, enovského Robina Hooda
Hegedüse o dobrých 10 m
(modrý dres).
Nicménì program byl
velmi pestrý: discogolf,
kolobìky, horská kola
(testování nejmodernìjích elektrokol KTM na
sjezdovce), horské bugíny
apod. Ovem celodenní
program
zakonèovala
opìt lukostøelba s ukázkou lukostøeleckých dovedností mladých enovských závodníkù a obrovský zájem pøíchozích
dìtí, které trpìlivì stály
dlouhou frontu (viz druhé foto), aby si vyzkouely støelbu z luku.
Frantiek Hegedüs,
SKL

Mìsíèník Mìstského úøadu v enovì, vychází v první dekádì mìsíce, reg. è. MK ÈR E 12336. Redakèní rada:
starosta Ing. Jan Blaek, místostarosta Ing. Antonín evèík, tajemník Ing. Marie Kotrová, správní odbor Anna Stachovská.
Adresa: Mìstský úøad, Radnièní námìstí 300, enov, tel.: 596 805 931. E-mail: meu.senov@mesto-senov.cz,
http://www.mesto-senov.cz. IÈ 00297291. Grafická úprava, technická redakce a sazba: firma VMCG, Vanìèek Milo  Computer Graphics.
Tisk: Tiskárna HAROK, enov. Inzerci pøijímá MìÚ enov, správní odbor  do 25. dne v mìsíci. Prodejní cena Obìníku 11, Kè.
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