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O LIDECH V BESKYDECH

Podzim pøinesl chladná rána,
detivá odpoledne, ale také spoustu barev a snad k nám pøivane
i babí léto. Pojïme si spoleènì zalistovat v knize pana Anderleho
O lidech v Beskydech.

Mnozí z nás propadli kouzlu vynálezu, o kterém se zaèalo mluvit
na poèátku minulého století. Od
tìch dob se mluvící krabièka neboli televize dostala snad do kadé
domácnosti. Je dnes pro nás samozøejmostí a dávno ji pøedèily dalí
úasné vynálezy. Leè musely se
i v naich krajích najít moudré
hlavy, aby ve fungovalo, jak je potøeba. O jedné takové hlavì si
dnes budeme povídat, a sice o Ing.
Stanislavu Novosadovi.
Kdy se zemní stroje poprvé
zakously do urèeného místa na jejím vrcholu, pøilo pøekvapení.
Zdálo se, e hora je dutá  Televizní vysílaè na vrcholu Lysé hory
je neustále pøedmìtem zájmu tisícù fotografù. Není to tím, e by byl

Lysá hora

nejkrásnìjí. Pøíèinou je to, e stojí
na legendami opøedené nejvyí
hoøe Beskyd.
Jakkoliv se to dnes zdá paradoxní, teprve v sedmdesátých letech minulého století se zaèal
v této zemi roziøovat druhý program Èeskoslovenské televize.
Lysá hora byla vybrána pro výstavbu jednoho z vysílaèù. Stavbu
projektoval Ing. Arch. J. Trnka
z praského Projektového ústavu
dopravních a inenýrských staveb
(PÚDIS). Vlastní stavba byla svìøena podniku VOKD Ostrava.
Jeho pracovníci v první fázi vybudovali z Krásné  Papeova témìø
devítikilometrovou komunikaci na
vrchol a zaèali hloubit základy
hlavní budovy vysílaèe, z její støechy èní do celkové výe 78 metrù
anténní nosiè s laminátovým nástavcem. Jene pøi hloubení základù se zem otevøela zpùsobem, který nikdo neèekal. Pùvodní projektový zámìr, podle nìho mìly
základy vysílaèe spoèívat na pìti

betonových pásech, nebylo moné
realizovat, protoe se pøi výkopu
základù na jiním svahu Lysé objevila odluèná trhlina jako souèást
velkého sesuvu. V tu chvíli (v roce
1975) se z Lysé ozvalo velice mohutné SOS. Vedení PÚDIS muselo
povolat odborníka. Natìstí nebyl
zrovna v Peru èi na jiné zahranièní
taci, ale doma v Beskydech. A tak
byl pøizván ke konzultaci Ing. Stanislav Novosad, asistent a ák legendárního zakladatele èeskoslovenské geologie Profesora Quida
Záruby (18991993). Inenýr S.
Novosad, zanícený odborník a pøíznivec inenýrské geologie, dohlédne z okna svého rodinného domu
v Metylovicích mimo jiné také na
vrchol Lysé hory. Problém stavby
televizního vysílaèe tenkrát vyøeil, jakkoliv to nebylo jednoduché.
Dne 1. bøezna 1980 bylo z vysílaèe
na Lysé hoøe zahájeno pravidelné
vysílání druhého programu tehdejí Èeskoslovenské televize. Vysílaè
slouí a snáí mnohdy velice nároèné øádìní pøírodních sil. Tyèí se
východnì od vrcholu Lysé hory
v nadmoøské výce 1313 metrù,
k ní musíme pøipoèíst jetì 78
metrù jeho vlastní výky.
V dobì, o které jsme si dnes povídali, bylo v enovì necelých pìt
tisíc obyvatel, kteøí vlastnili 1064
televizorù.
Kdy se tedy v dobì podzimních
plískanic necháte bavit televizí,
vzpomeòte na vechny ty moudré
hlavy, kterým vdìèíme za to, e
tomu tak je.
Z knihovny vás zdraví a krásné
dny pøeje
Simona
Slavíková
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Mìstská policie
hlásí
ZÁSAHY  INFORMACE
ZPRAVODAJSTVÍ

Pøímé tel. èíslo:
604 128 113
PÈR Vratimov:
604 127 288
Tísòová linka:
156
E-mail:
mpolicie@mesto-senov.cz
Http:
www.mesto-senov.cz
2. 9.  Zápach unikajícího plynu vylekal procházející obèany po ul.
Lipová. Jak se následnì
zjistilo, lo jen o drobnou
závadu na zaøízení u rodinného domu, která byla
ihned havarijní slubou
odstranìna.
3. 9.  Strach z nezvané návtìvy nahlásila ve
veèerních hodinách ena
z Podlesí. Vimla si mue
procházejícího zahradou
k jejímu domu. Po pøíjezdu policie a stráníkù vylo najevo, e jde jen o
silnì podnapilého mue,
který se ztratil.
6. 9.  Jak si kdo ustele ... Leící cyklista u cesty právem vzbudil u projídìjícího øidièe obavu o
jeho zdraví. Stráníci
vak zjistili, e mladého
mue pøemohla únava a
posledních sto metrù k
domovu ji bylo nad jeho
síly.
7. 9.  Oznámení se
zranìním o dopravní nehodì na ul. Frýdecká pøijali vechny sloky IZS.
Pøedjídìní v nepøehledném úseku tam nezvládl
øidiè osobního vozidla.
Na místì byla zranìnému poskytnuta první pomoc a následnì byl pøevezen do nemocnice.
8. 9.  Couvání nezvládl øidiè pøi výjezdu z
areálu základní koly.
Nepozorností zpùsobil pomìrnì vysokou kodu na
bránì a sobì problémy

pøi øeení s dopravní policií.
17. 9.  Opakovanì øeili pìstmi svùj spor mladíci na køiovatce v èásti
Podlesí. Stráníky byli
uklidnìni. Ten nejagresivnìjí pøedán k doøeení policii ÈR.

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

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

Ing. R. Kulhánek, vel. MìP

(Ne)bezpeèné parkování
Období
dovolených
pro vìtinu z nás ji
skonèilo a nezbylo nic jiného, ne se vrátit do zabìhnutých kolejí kadodenního shonu.
Pro vìtí komfort a
monost rychlé mobility
mnoho lidí vyuívá motorová vozidla, která se
vak také stávají objektem zájmù pachatelù
trestné èinnosti. Zpùsoby
provedení vloupání do
vozidel a odcizení v nich
uloených vìcí, a tedy
nápaditost
pachatelù
jsou mnohé, mají vak
i shodné pøíèiny a znaky,
na které je potøeba upozornit.
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Zpùsob první
Zaparkované vozidlo
na parkoviti, pøípadnì
na jiném místì, které je
k tomuto urèeno. Pachatel si vozidlo nejprve vizuálnì prohlédne a zjistí,
zda se uvnitø nachází jakýkoliv pøedmìt jeho zájmu. Pokud ve vozidle
nìco takového zaregistruje, po malé chvíli se k
vozidlu vrátí a bìhem nìkolika vteøin provede do
vozidla vloupání, vìc odcizí a z místa èinu odchází. Majitelé vozidel by urèitì nemìli spoléhat na
to, e své zavazadlo ve
vozidle dobøe schovali, a
toto pøece nemùe být

dle jejich názorù nijak vidìt. Notebooky, fotoaparáty, mobilní telefony pøípadnì dalí zavazadla
nejsou v bezpeèí pod sedadly, v pøihrádkách palubních desek ani pod kobereèkem zavazadlového
prostoru. Vechna tato
místa
pachatelé
této
trestné èinnosti dobøe
znají a témìø vdy je prohledají. O tom, e bychom svá zavazadla nemìli nechávat bez dozoru
v prosklených interiérech
vozidel, tedy není pochyb. A to ani v podzemních garáích samotných
nákupních center. Nejen,
e nám pachatel zpùsobí
kodu na odcizených vìcech, ale také zpravidla
vdy dojde k pokození
vozidla. Nejèastìji k rozbití sklenìné výplnì, kterou pachatel rozbije páèením, napøíklad roubovákem o rám dveøí, èím
dojde také k pokození
samotných dveøí, tìsnìní
okna a také k pokození
(pokraèování na str. 3)

MìÚ informuje

(Ne)bezpeèné parkování

(pokraèování ze str. 2)

interiéru vozidla støepy skla. Dalí
moný zpùsob je vypáèením zámku dveøí, èím opìt dochází k pokození vozidla a dalím finanèním
výdajùm za jeho opravu. Co je
podstatné v tomto pøípadì zmínit,
je samotné parkování na rozsáhlých parkovitích nákupních center. V tomto pøípadì bychom nemìli nikdy své, jak u cenné vìci
nebo napøíklad jen drobnosti bez
hodnoty, vkládat do zavazadlového
prostoru a po zaparkování. Mìli
bychom vdy myslet na to, e ji
pøi této èinnosti nás mohou pachatelé sledovat a tímto chováním jím
dáváme podnìt k tomu, aby si právì nae vozidlo vyhlédli. V pøípadì
nutnosti uschování vìcí, tyto dáme
do zavazadlového prostoru jetì
pøed samotným pøíjezdem na parkovitì. Nikdy také nespoléháme
na to, e od vozidla odcházíme jen
na nìkolik minut. Na toto doplatil
majitel vozidla v Ostravì-Hrabùvce, který se ke svému vozidlu vrátil asi po deseti minutách a zjistil,

e do jeho vozidla bylo provedeno
násilné vniknutí právì pøes rozbité okno a z vozidla mu byla odcizena mimo jiné finanèní hotovost
pøesahující èástku 300 000 korun.
Zpùsob druhý
O obdobnou èástku pøila v
dubnu letoního roku øidièka vozidla zn. Rolls Royce, která zaparkovala pøed nákupním centrem v
Moravské Ostravì. Zde se vak
zpùsob provedení od pøedchozího
liil. Pachatel v tomto pøípadì vozidlo nepokodil. Tím se dostáváme k druhému zpùsobu odcizení
vìcí z vozidel, který vak také není
ojedinìlý. Pachatelé vyuívají stresu a shonu nakupujících. Zamìøí
se na nakupujícího, který se vrací
z obchodu zpìt ke svému vozidlu s
vozíkem plným nákupu, telefonuje, pøípadnì se vìnuje svým dìtem. Ne zaène svùj nákup vkládat do vozidla, a u na zadní sedadla nebo do zavazadlového prostoru, odloí si pøíruèní taku, kabelku nebo jiné osobní zavazadlo
na jiné místo ve vozidle, a tomuto

se pak ji nevìnuje. Pachatelé dokáí bez povimnutí k takto odloeným vìcem pøistoupit a z vozidla je odcizit. Je bláhové si myslet,
e se nic nemùe stát, e se pøece
u vozidla pohybujeme a máme své
vìci pod kontrolou. V tìchto pøípadech sice nedochází k pokození
vozidel, ale kody odcizením mohou být také velmi vysoké, jak je
patrné z výe uvedeného pøípadu.
Nejen na rizika spojená s uloenými vìcmi ve vozidlech v dobì jejich
parkování, upozoròuje preventivnì
informaèní kampaò Krajského øeditelství policie Moravskoslezského kraje Kdo s koho, kterou policisté apelují na irokou veøejnost,
aby dbala základních zásad bezpeèného chování.
Pomocí informaèních plakátù,
letákù, zvukových spotù a obrazových záznamù zachycujících samotné krádee, policisté veøejnost
seznamují také s riziky spojenými
s nakupováním ve velkých nákupních centrech.
Policie ÈR

Máte zájem o pejska?
3
NO  hnìdoèerný

1
Køíenec
labradora
5
køíeneèek

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

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

navíc mìsto enov nabízí jednorázovou finanèní odmìnu pro ty, kdo
si pøevezmou pejska odchyceného
na katastru enova do domácí
péèe.
Není nám v psím útulku patnì, máme zde i své kamarády, ale
doma je doma!!!
Pomozte pejskùm nalezeným
nebo odchyceným v enovì najít
nový domov.
Starosta mìsta
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Z  Adaptaèní pobyt 2016
Nae kola kadoroènì organizuje adaptaèní pobyt pro novì
vzniklé kolektivy estých roèníkù.
Ani letos tomu nebylo jinak.
V pondìlí 12. 9. nezasedlo do kolních lavic 86 ákù a 6 pedagogù,
ale odjeli do areálu koly v pøírodì
v Prostøední Beèvì.

Pøipraven byl pro nì nabitý program zahrnující prvky osobnostnì
sociální výchovy a celý pobyt jistì

zpestøila návtìva spoleènosti
Young life Ostrava se svými aktivitami.
Za tým AP Lenka Fukalová

Spoleènì jsme zde strávili tøi
slunné dny. áci se v mimokolním
prostøedí seznámili nejen s novými
spoluáky, ale také se svými tøídními uèiteli, výchovným poradcem
i metodikem prevence naí koly.

Vítání prvòáèkù aneb kola zaèíná

prvòáci i letoní devááci, tedy nejmladí
i nejstarí áci koly.
Paní øeditelka, starosta i místostarosta
dodávali odvahu vem pøítomným dìtem
i rodièùm k úspìnému vzdìlávání, které
potrvá devìt let.
Dìti se seznámily se svou tøídní uèitelkou a spoluáky. Dostaly spoustu zajímavých a uiteèných dárkù, aby bylo jasné, e
u je to tak  velká cesta zaèíná.

Ve ètvrtek 1. záøí 2016
nastal ten velký den. V doprovodu svých rodièù pøili prvòáèci poprvé do koly.
Vzhledem k probíhající
rekonstrukci koly probìhlo slavnostní uvítání v
sálu restaurace na Horakùvce.
Pøivítat je pøili loòtí
4  ENOVSKÝ OBÌNÍK 10/2016

MìÚ informuje

Kam za kulturou, zábavou a sportem
enov
V mìsíci øíjnu 2016 oslaví významná ivotní jubilea
tito enovtí obèané
BEDNAØÍK JAN
B E D N Á Ø B O H U S L AV
B E D N Á Ø O VÁ B O  E N A
BIERZA JAN
B O L K O VÁ R U T H
B R D O VÁ H A N A
DOBE FRANTIEK
DVORSKÁ VÌRA
Ï U R È O V I È O VÁ  Á R K A
H E L L S T E I N O VÁ L Y D I E
J A N TA È O TA K A R
J A S I O K O VÁ M A Ø Í M A G D A L E N A
KARAS ZDENÌK
K L A K L O VÁ D A G M A R
KUBINA BOHUMIL
K U S Á K V L A D I S L AV
L E R C H J A R O S L AV
M Y N Á Ø O VÁ M A R I E
N A J VÁ R E K PAV E L
O N È O VÁ D R A H U  E
O T Y P K O VÁ Z D E N K A
PA N TÁ K F R A N T I  E K
SAKMAR JAN
S L Í VA J O S E F
S L Í V O VÁ E VA
S L Í V O VÁ E VA
 P E T Í K O VÁ B O H U S L AVA
T VA R D K O VÁ M A R I E
U X O VÁ E VA
V I C H E R O VÁ L I B U  E
ZYCH OLDØICH
K Vaemu významnému ivotnímu jubileu
Vám pøejeme hodnì zdraví, tìstí a spokojenosti.
Poznámka k naí rubrice: Vechny oslavence v této spoleèenské rubrice
zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, e si
nìkterý jubilant nepøeje být v Obìníku uveden. To samozøejmì
respektujeme  poadavek na nezveøejnìní jména je vak nutno uplatnit
u redakèní rady (tel. 596 805 930) nebo na ohlaovnì (tel. 596 805 938,
596 805 941) nejpozdìji do 25. dne daného mìsíce, kdy dochází
k uzávìrce Obìníku. (SO / T. Klimasová)

Spoleèenská rubrika pro vás
Do ní mùete pøináet blahopøání, podìkování,
oznámení nebo vzpomínku na své blízké.
Pro velikost rámeèku 8,5 x 3 cm jsou stanoveny
ceny: 1 foto + text 150 Kè, 2 fota s textem 180 Kè,
pouze text bez foto 100 Kè. Uzávìrka pøíspìvku je
stejná jako pro inzerci, tj. 25. dne v mìsíci,
na správním odboru  podatelna.

Knihovna & enovské muzeum
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.

Havíøov

Kino Centrum (velký sál)
8. 10.  17.45 hod.  Richard Wagner: Tristan
a Isolda  nová inscenace. Pøímý pøenos z Metropolitní opery v New Yorku.
Kulturní dùm Radost
13. 10.  3. 11.  19.00 hod.  7. roèník Mezinárodního varhanního festivalu VOX ORGANI.
KD Petra Bezruèe (velký sál)
20. 10.  19.00 hod.  CHLAP NA ZABITÍ  Francis
Veber  Francouzská komedie.

Ostrava

Slezsko-ostravský hrad
8.  9. 10.  9.00 hod.  Hradní hodokvas  pro
vechny jedlíky a fanouky dobrého jídla a pití spojená s tradièním lidovým jarmarkem zamìøeným
na jídlo, pití a tradièní øemesla s tím spojená.
19. 10.  9.00 hod.  Slavnost dýní a straidel 
prùvod rozmanitých straidel.
SO/ Iva Sommerlíková

Evidence obyvatel
NEJMLADÍ OBÈÁNCI MÌSTA
Marie Tomisová, Daniel Frenko, Vít Jurda,
Ella Tomáková
K narození dìátka srdeènì blahopøejeme.

ROZLOUÈILI JSME SE
Jarmila Bystroòová, Libor Dalihod,
Anna Rohlová, Jana ebestová,
Miroslava Køivda
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

Miroslavem Køivdou
Zároveò dìkujeme za projevenou soustrast
a kvìtinové dary.
Zarmoucená rodina
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Veøejná výzva
MÌSTO ENOV, RADNIÈNÍ NÁMÌSTÍ 300, 739 34 ENOV
Tajemnice Mìstského úøadu enov vyhlauje veøejnou výzvu na obsazení pracovního místa v rámci
Mìstského úøadu enov:
Druh práce: úøedník na úseku úèetní evidence:
 vede úèetní evidenci mìsta vèetnì PAP (pomocné
analytické evidence)
 sestavuje úèetní závìrku
 zajiuje elektronické zasílání státních výkazù
do CSÚIS za mìsto
 zajiuje vekeré úkony spojené s obìhem úèetních dokladù
 zpracovává inventarizaci majetku a závazkù
mìsta
 pøipravuje podklady pro daòová pøiznání a kontrolní hláení
Zaøazení: odbor finanèní
Místo výkonu práce: Mìsto enov  Mìstský
úøad enov, Radnièní námìstí 300, enov
Platové zaøazení: 9. platová tøída (dle naøízení
vlády è. 564/2006 Sb., o platových pomìrech zamìstnancù ve veøejných slubách a správì, ve znìní pozdìjích pøedpisù)
Pracovní pomìr: na dobu neurèitou
Nástup: 1. 12. 2016, pøípadnì dle dohody
Pøedpoklady: dle § 4 zákona è. 312/2002 Sb.,
o úøednících územních samosprávných celkù a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù
Poadované vzdìlání:
 støední vzdìlání s maturitní zkoukou
 výhodou zkouka zvlátní odborné zpùsobilosti
pøi finanèním hospodaøení územních samosprávných
celkù a jeho pøezkumu (obecná èást a zvlátní èást)
Jiné poadavky:
 nutná praxe v oblasti úèetnictví, a to nejménì
3 roky (pøi nesplnìní této podmínky bude zájemce
vyøazen)
 dovednost práce s PC (Microsoft Word, Microsoft
Excel, Internet a dalí)

 organizaèní schopnosti, samostatnost, komunikativnost, asertivita, schopnost jednat s lidmi, ochota
dále se vzdìlávat
 morální bezúhonnost
Zájemce podá písemnou pøihláku, která
musí obsahovat:
 jméno, pøíjmení a titul zájemce
 datum a místo narození zájemce
 státní pøíslunost zájemce
 místo trvalého pobytu zájemce
 èíslo obèanského prùkazu nebo èíslo dokladu
o povolení k pobytu, jdeli o cizího státního obèana
 e-mailovou adresu a telefonní èíslo zájemce
 datum a podpis zájemce
K pøihláce se pøipojí tyto poadované doklady:
 ivotopis s údaji o dosavadních zamìstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech
 výpis z evidence Rejstøíku trestù ne starí ne
3 mìsíce, u cizích státních pøísluníkù té obdobný
doklad osvìdèující bezúhonnost vydaný domovským
státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloí se bezúhonnost èestným prohláením
 ovìøená kopie dokladu o nejvyím dosaeném
vzdìlání
Lhùta pro podání pøihláky: doruèit do 10. 10.
2016 do 10.00 hod.
Pøihláky a výe uvedené materiály zalete
v obálce oznaèené VEØEJNÁ VÝZVA  FINANÈNÍ ODBOR na adresu:
Mìstský úøad enov, Radnièní námìstí 300, 739
34 enov nebo doruète osobnì na podatelnu mìstského úøadu (Mìstský úøad enov, Radnièní námìstí
300, 739 34 enov)
Vyhlaovatel si vyhrazuje právo veøejnou výzvu
i bez uvedení dùvodù kdykoliv v jejím prùbìhu zruit
nebo nevybrat ádného ze zájemcù.
V enovì, 8. 9. 2016
Ing. Marie Kotrová,
tajemnice Mìstského úøadu enov

Z èinnosti samosprávy

15. zasedání zastupitelstva mìsta dne 5. 9. 2016 mimo jiné

 vzalo na vìdomí postup prací pøi realizaci stavby Zvýení kapacity Z enov
 vzalo na vìdomí pøíslib zhotovitele k podepsání dodatku è. 1 k výe uvedené akci s termínem dokonèení stavby 25. 10. 2016
44. schùze rady mìsta dne 7. 9. 2016 mimo jiné:
 vzala na vìdomí zprávu komise dopravní a zprávu komise rozvoje mìsta a investic
 vzala na vìdomí zprávu Základní umìlecké koly Viléma Wünsche, p.o.
 vzala na vìdomí zápisy komisí rady mìsta
 schválila aktualizovaný poøadník adatelù na umístìní do Domu s peèovatelskou slubou v enovì, platný na období od 1. 10. 2016 do 30. 9. 2017
 schválila èasový harmonogram projednání rozpoètu mìsta na rok 2017 a metodiku tvorby návrhu rozpoètu na rok 2017

45. schùze rady mìsta dne 14. 9. 2016 mimo jiné

 rozhodla uzavøít smlouvu o dílo se spoleèností OSBAU s.r.o. na akci Pøístavba garáe a energetické úspory objektu poární zbrojnice enov
 doporuèila ZMì schválit Dodatek è. 1 smlouvy o dílo na veøejnou zakázku M enov  zajitìní úspory energií, M Lipová se spoleèností BDSTAV
MORAVA, s.r.o.
tajem.
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MìÚ informuje

Volby do zastupitelstev krajù a Senátu Parlamentu
Èeské republiky konané ve dnech 7. a 8. øíjna 2016
OZNÁMENÍ
o dobì a místì konání voleb
do zastupitelstev krajù a Senátu Parlamentu Èeské republiky
Starosta mìsta enov dle § 27 odst. 1 zákona è. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajù a o zmìnì
nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù a dle § 15 odst. 1 zákona è. 247/1995 Sb., o volbách do
Parlamentu Èeské republiky a o zmìnì a doplnìní nìkterých dalích zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù
oznamuje:
1. Volby do zastupitelstev krajù a Senátu Parlamentu ÈR se uskuteèní:
dne 7. øíjna 2016 od 14.00  22.00 hodin a
dne 8. øíjna 2016 od 8.00  14.00 hodin.
Pøípadné druhé kolo voleb do Senátu se uskuteèní
dne 14. 10. 2016 od 14.00 hod. do 22.00 hod. a
dne 15. 10. 2016 od 8.00 hod. do 14.00 hod.
2. Místem konání voleb do zastupitelstev krajù a senátu Parlamentu ÈR pro okrsky è. 1, 2, 3 a 4 jsou
místnosti pro hlasování umístìné v Základní kole enov, Radnièní námìstí 1040, I. pavilon.
Èíslo
okrsku

Volièi bydlící v oblasti  ulice

1

Bøezùvka, Dìlená, Dolní, Dominova, Frýdecká, Jiní, Ke Starému mlýnu, Ke Stovkám, Klidná, K
Pískovinì, K ajaru, K Trati, Nad Kurty, Nad Lapaèkou, Na imce, Na utrovinì, Okruní,
Oøechová, Rodinná, Rovná, Øadová, Stará cesta, Strmá, Svìtlá, krbeòská, Tichá, Topolová, U
Høitì, U Lapaèky, U Lesa, Uzavøená, Venkovská, Vìtrná, V Úvozu, Záblatí, Zelená

2

Bartovická, Boèní, Datyòská, Hranièní, Katanová (è. p. 251; 666; 705; 710; 748; 788; 790; 894;
952; 1157; 1218; 1238; 1378), Ke Statku, K Haltýøùm, Kostelní, Mezní, Moruová, Na Farském,
Nad Potokem, Na Hrázkách, Na Kopci, Na Výsluní, Okrajová, Polní, Pod Èechem, Pod Køiovatkou, Pøíèná, Sousedská, ajarská, enovská, Tìínská (è. p. 707; 721; 833; 895; 912; 945; 1313;
1413), U Zahrádek, Václavovická, Vráclavská, Ve Stri, Volenská, Zahradní, Závodní, U Nádraí

3

Do Dìdiny, Hasièská, Hlavní, Radnièní námìstí, Katanová (è. p. 3; 215; 342; 667; 687; 693; 722;
723; 729; 762; 771; 792; 818; 863; 864; 865; 866; 867; 868; 903; 991; 992; 1055; 1065; 1084; 1103;
1121; 1212; 1240; 1290; 1343; 1373; 1415; 1416; 1427; 1439), K Insuli, Kolmá, Krátká, Lipová,
Nad Dolinou, Na Sedlácích, Na iroké, Obecní, Pod kolou, Prostøední, Slepá, Sokolská, Tìínská
(è. p. 236; 286; 501; 599; 601; 603; 623; 629; 715; 760; 921; 922; 984; 1048; 1161; 1232; 1248; 1257;
1258; 1277), U Kaple, U Mlýna, U kolky, Vilová, Zámecká, Za Pomníkem

4

Bøezová, Èalounická, Dìdièná, Dlouhá, K Hájence, K Potoku, Lesní, Místní, Nad Olinou, Na
Pøervalinì, Na Spojce, Na Výspì, Nová, Osadní, Petøvaldská, Pod odkem, Polní, Provaznická,
Rolní, Smrková, Soubìná, Spodní, Stará petøvaldská, Støední, Tìínská (è. p. 14; 62; 198; 285;
332; 374; 395; 407; 445; 447; 454; 488; 489; 490; 491; 495; 497; 498; 500; 550; 653; 698; 739; 810;
852; 967; 977; 994; 1113; 1164; 1192; 1197; 1234; 1262; 1356; 1495; 1499; 1570; 1645; 1672; 1750;
1802; 12E) U Alejského dvora, U Garáí, U Panelárny, U Rybníkù, Úzká, V Drustvu, V Poli,
Ztracená, obèané z è. p. 1267 (areál v Petøvaldì)

3. Volièi bude umonìno hlasování poté, kdy prokáe svou totonost a státní obèanství Èeské republiky
(platným obèanským prùkazem, cestovním pasem ÈR).
4. Kadému volièi budou dodány nejménì 3 dny pøede dnem voleb do zastupitelstev kraje a do Senátu
Parlamentu ÈR hlasovací lístky. Ve dnech voleb voliè mùe obdret hlasovací lístky i ve volební místnosti.
V pøípadì konání 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ÈR obdrí voliè hlasovací lístky ve volební místnosti
ve dnech voleb.
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MìÚ informuje / ivot ve mìstì

Samostatnì pøistavované
kontejnery (VOK)
ØÍJEN: 6. a 7.  Pod odkem,
Pod Køiovatkou, Okruní, V
Drustvu x Nová
LISTOPAD: 10. a 11.  Václavovická (u ÈD), køi. Vráclavská x
Na Farském, K Haltýøùm, Stará
Petøvaldská, Lapaèka (u obch.)
Sbìrné místo komunálních
odpadù
ul. Na Sedlácích
Odbìr a uloení odpadù komunálních
 objemné odpady z domácností,
 elektro, baterie, monoèlánky,
 EEZ (kompletní spotøebièe a

Komunální odpad 2016
elektrotechnika bez rozdílu velikosti),
 vyøazená kompaktní úsporná
svítidla, záøivky, výbojky,
 nebezpeèné sloky komunálních odpadù od obèanù (laboratorní chemikálie, vyøazené léky, barvy a obaly zneèitìné od barev ),
 separovaný odpad (sklo, papír, plasty),
 bio/tráva, listí, mìkké èásti
rostlin,
 odìvy, obuv a textil,
 døevo (palety, nábytek, døevìné obaly, bedny, trámy, desky,
prkna, døevotøíska  surová, laminovaná nebo dýhovaná).
Tekuté odpady: uloit vdy do
uzavøených obalù, pokud mono

plastových lahví. U olejù a tukù
z kuchyní není nutné odstranit
z pøepálených tukù rozptýlené
zbytky.
Nejsou pøijímány odpady
vzniklé ze stavební èinnosti 
napø. cihly, drobný beton, omítka,
kachlièky, zemina, kamení, keramické støení taky, asfaltová lepenka, izolaèní materiály, azbest,
skelná vata, umakart, sádrokarton, záchody, vany, umývadla, su
smíchaná s pøímìsemi plastu, papíru, døeva, skla ... a pneumatiky.
Otevírací doba øíjen 2016
Po, St, Pá: 14.00  17.45; So:
9.00  12.00 hod.

PROÈ JE DOBRÉ TØÍDIT BATERIE?

e jsou baterie malé a nevyplatí se jimi zabývat? Velká chyba!
Pouité baterie a akumulátory nesprávnì vyhazované s bìným odpadem mohou vánì ohrozit ivotní
prostøedí. Po èase se z nich uvolòují kodlivé látky,
které mohou zneèistit pùdu nebo spodní a povrchové
vody. Tìké kovy obsaené v bateriích mají prokazatelnì kodlivý vliv i na lidské zdraví. Prostøednictvím
recyklace se zdraví nebezpeèné materiály podaøí za
chytit a omezit jejich negativní
dopady. Správným tøídìním baterií navíc napomáháme k jejich
opìtovnému vyuití. Z vybitých
baterií se získávají kovy, pøípadnì i plasty a dalí suroviny. Èím více vybitých baterií
se do recyklaèního procesu dostane, tím ménì pøírodních zdrojù je nutno vytìit k výrobì nových.

Stalo se ji tradicí, e prázdninové
støedy jsou vyhrazeny desetidílnému seriálu turnajù Grand Prix enov. Letos ji
probìhl mimoøádnì úspìný 7. roèník. Zúèastnilo se rekordních 43 hráèù a také
znaènì narostla jejich kvalita. Bojovalo se
a do posledního kola, které rozhodlo, e
vítìzem se stal Jan Didi pøed Ladislavem
Kopcem (oba TJ Ostrava), 3. skonèil Petr
Bulava z Baníku Havíøov. V silné konkurenci se neztratili ani enovtí achisté,
celkovì 6. se umístil Petr Èíek a na
8. místì byl Marek Kozelský. Do nejlepí
dvacítky se probojovali dalí nai hráèi Nikolaj Petrov, Ivan Nepor (øeditel turnaje),
Lumír Broskeviè, Jarmil Kotláø a Martin
Schoffer. Vemi zúèastnìnými byla vysoce
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KDE BATERIE ODEVZDAT?
Obecnì platí, e vechny prodejny, které v rámci
svého sortimentu prodávají pøenosné baterie, jsou dle
zákona o odpadech povinny od vás baterie bezplatnì
pøijmout, a to bez ohledu na jejich znaèku, velikost èi
mnoství. Sbìrná místa jsou obvykle zøizována
v prodejnách s potravinami, elektroprodejnách, hobby centrech, prodejnách s nábytkem, s drogistickým
zboím, ale také ve kolách, na veøejných místech
(mìstské a obecní úøady, infocentra), ve sbìrných
dvorech, apod.
Mìsto enov má zøízena následující sbìrná místa:
 v pøízemí a prvním patøe Radnice,
 v pøízemí Knihovny a Muzea,
 ve vstupní hale Domu s peèovatelskou slubou,
 v prvním patøe MìPOSu a dále rovnì ve sbìrném místì na ul. Na Sedlácích.

achová sezóna zaèíná

ohodnocena jak sportovní úroveò, tak perfektní organizaèní zajitìní turnaje. Podìkování patøí p. Radimovi Zalejskému, majiteli restaurace Na Lapaèce, za poskytnuté prostory a spoleènostem Knihcentrum
Ostrava a Sportplex Frýdek-Místek za poskytnuté ceny.
Turnaj byl výbornou pøípravou na nastávající roèník 2016/2017. V mistrovských
soutìích bude bojovat 5 drustev K enov. Nae nejlepí v Krajském pøeboru
èeká velmi tìký úkol. Z drustva odeli do
1. ligy tøi nejsilnìjí hráèi, a tak po loòském senzaèním 6. místì to bude tvrdý boj
o záchranu. S opaènými ambicemi vstupuje do soutìe nae béèko v Krajské soutìi. Cílem je jetì vylepit loòské 4. místo

a pokusit se o postup do Krajského pøeboru. Drustvo C v Mìstském pøeboru se
tradiènì umísuje na pøedních místech
a stejné umístìní se opìt oèekává. V Mìstské soutìi budou bojovat 2 drustva, jedno je sloeno ze zkuených hráèù a druhé
je naopak sloeno z nejmladích enovských achistù z dìtského krouku.
Dìtský krouek ji bìí, a to vdy ve
ètvrtky od 15 hod. v hernì v Hasièském
domì. Zveme dalí zájemce z øad dìtí
a mládee a na první schùzku zveme i rodièe.
Pøejeme enovským v nastávajícím
roèníku mnoho úspìchù a krásných sportovních záitkù.
Miroslav Kozel  achový klub enov

ivot ve mìstì

12. záøí se uskuteènila
vzdìlávací pøednáka na
téma Peèuji o nìkoho
blízkého a nechci být na
to sám, kterou uspoøádalo mìsto enov ve spolupráci s MS ÈÈK.

Zdaøilá pøednáka

Ne vichni máme takové tìstí, e si mùeme
øíci jsem mladý, zdravý,
nic nepotøebuji . Právì
pro ty, kteøí pomoc druhých potøebují, byla tato
pøednáka pøipravena.
Bìhem programu se
zúèastnìní
dovìdìli
spoustu zajímavých informací, které prezentovali zástupci pozvaných
sociálních a zdravotních
slueb z okolních mìst. K

dispozici byly také pøipraveny letáèky a propagaèní materiály s kontakty na monosti zajitìní
slueb, vyøízení sociálních pøíspìvkù, poradenství v rùzných nepøízni-

vých ivotních situacích.
V praktické èásti byly
pøedvedeny ukázky jednoduchých
rehabilitaèních cvikù  nejen pro seniory a nemocné
Nìkteré informace a

kontakty z pøednáky
jsou uvedeny na webových stránkách mìsta
enov:
http://www.mesto-senov.
cz/poradna-obcana/
socialni-pece

Domácí péèe o seniory i handicapované

Jsme nezisková organizace Péèe srdcem a nabízíme vem obyvatelùm
enova a okolí pomoc
proívat dùstojný a co
nejkvalitnìjí ivot v domácím prostøedí.
Pro mnohé seniory a
osoby se zdravotním postiením je pøedstava, e
stráví by jen èást svého
ivota v domovì èi ústavu, velmi stresující. Èastokrát si také nejblií
rodina pøeje, aby senior
nebo jiná osoba se sníenou schopností sebeobsluhy radìji zùstali v domácím prostøedí, snaí se
dìlat pro to maximum,
ale pøesto si mnohdy bohuel musí pøiznat, e na
nìkteré èinnosti z èasových, fyzických nebo i
psychických dùvodù nestaèí.
V takové situaci, která si doslova ádá osobního asistenta, se dnes
mùe ocitnout témìø kadý, a u sám za sebe,
nebo pro své blízké. Právì z tohoto dùvodu, a

také snad proto, e pomoc potøebným vnímáme
jako nae poslání, vznikla nezisková organizace
Péèe srdcem poskytující
sluby asistenta, který
uivatelùm v jejich domácím prostøedí pomáhá
s osobní hygienou, pøesunem na lùko i vozík, oblékáním, úklidem, pøí-

pravou jídla, nákupy, doprovodem k lékaøi a dalími kadodenními èinnostmi.
Zároveò se osobní asistent pro uivatele mùe
stát parákem pro stolní
hry, ètenáøem oblíbených
knih nebo doprovodem
na procházkách, pøedstavuje sluby organizace

øeditelka Jana Vávrová.
Péèe srdcem poskytuje sociální sluby podle
zákona è. 108/2006 Sb. a
pro jejich úhradu je
moné èerpat pøíspìvek
na péèi.
Blií informace o
slubách a cenách získáte
na tel. 777 147 587 nebo
na www.pecesrdcem.cz.

Skauti a skautky enov informují
AGENTI sklidili první
vlastní úrodu
V pátek 16. 9. odpoledne zaèala tradièní výprava na Agentskou louku.
I kdy jsme oèekávali
ne úplnì ideální poèasí,
pøilo i tak dvacet vlèat a
mezi nimi i nìkolik odváných nováèkù. Do veèera jsme stihli postavit
stany, upéct buøty a nauèit nováèky zpívat veèerku.
Ráno k nelibosti vedoucích vstávala vlèata
velice brzy. Asi se nemoh-

la doèkat dalího programu. Po snídani jsme vykopali brambory, které
jsme na jaøe na louce zasadili. Úroda byla k pøekvapení nás vech velká.
A pak mohli AGENTI vyzkouet,
e
takovéto
brambory upeèené v ohni
chutnají skvìle. Po celou
výpravu jsme byli mile
pøekvapeni samostatností a nebojácností nováèkù. Prostì máme super
nové AGENTY!
Za AGENTY
Karla Tomisová  Kája
(pokraèování na str. 10)
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Skauti a skautky enov informují
(pokraèování ze str. 9)
Zahajovací výprava na Liánovu louku
Kadý má své tradice, které rád dodruje. My jich
máme také dost a jednou takovou je i zahajovací výprava
na Liánovu louku. Proto jsme sbalily batùky a 9. záøí
vyrazily na ono slavné místo. Selo se nás pøes 20 a s celou
tlupou jsme proily jedno krásné sluneèné sobotní odpoledne. Zahrály jsme si nìkolik her zamìøených právì na téma
oddílové tradice, abychom si trochu osvìily pamì. Jako
vdy jsme zaboøily polní lopatku do hlíny, abychom vykopaly láhev se vzkazy a pøidaly do ní novou rulièku s textem,
co ve se za poslední rok událo. Samozøejmì nesmìla chybìt spoleèná fotografie a pak u nezbývalo, ne se rozlouèit
s loukou a vyrazit opìt zpátky ke svým domovùm. Ale
nebojte, pøítí rok jsme tam zas!
Za Elmano Jana Pastròáková  Oøi
POZNEJ SVÉ BOTY V PARKU na výstavì
V prvním øíjnovém týdnu bychom rádi v naem zámeckém parku zprostøedkovali originální výstavu, která se
týká výroby naich bot. Výstava je specifická svou propagací na kmenech stromù. Rádi bychom se tak pøipojili k desítkám èeských parkù, které budou hostit Výstavu na stromech s podtitulem Poznej své boty. Na 15 plakátech
s fotografiemi od mezinárodnì oceòovaného bangladéského fotografa GMB Akashe se mùete dozvìdìt, co ve se
skrývá za zpracováním kùe pro ná trh èi výrobou bot. Výstava veøejnost upozoròuje na souvislosti a dùsledky naeho nákupního chování, a co mùeme zmìnit my, jako spotøebitelé nebo firmy. Snímky vznikly exkluzivnì pro èeskou nevládní organizaci NaZemi, která výstavu koordinuje.
Akce se koná od 1. do 8. øíjna bìhem Týdne dùstojné práce.
Seznam míst a více informací o akci najdete na www.
vystavanastromech.cz èi na facebooku.Po nekonèícím znechucení z reklamací mých bot, bych rád zjistil, v jakých
podmínkách se nae nablýskané a vychvalované boty vlastnì vyrábí 
Za enovské organizátory Výstavy
na stromech  skaut Frantiek Tomis

Zahrádkáøi informují

Výbìr penìz na vánoèní zájezd Kromìøí  Olomouc probìhne dne 22. 10. 2016
v dobì od 14.00 do 14.30 hod. v domì zahrádkáøù.
V týdnu od 21. 11. do 25. 11. 2016 se
uskuteèní v budovì enovského muzea výstava betlémù.
Pøi zahájení této výstavy mùete zhlédnout ukázky adventních vazeb, které bude
moné i zakoupit, zároveò budou k prodeji i
bramboøíky a vánoèní hvìzdy.
Zahájení výstavy a ukázek bude 21. 11.
2016 od 14.00 do 17.00 hod.
Výstava betlémù bude pokraèovat dle otevírací doby muzea do 25. 11. 2016.
Tìíme se na vai návtìvu
 za výbor ZO ÈZS Lampart Jan
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Dne 17. záøí 2016
probìhlo v myslivecké chatì
v enovì na Podlesí

hudební setkání pøíznivcù
country hudby
Vichni, kteøí se zúèastnili nebo i ti, kteøí se
budou chtít zúèastnit pøítì, se mohou podívat
na fotografie a pøeèíst si podrobnosti o této akci
na stránkách mìsta v kulturní rubrice.

INZERCE
n Angliètina  nabízím výuku, douèování. Mgr.
I. Èásteèková, tel: 736 150 119.

Inzerce
Dìkujeme hasièskému záchrannému sboru mìsta enov
za pomoc pøi likvidaci srního hnízda.  Manelé Plíkovi
Hledám zájemce do bytu 2+1 v soukromé cihlové bytovce v enovì. Byt je ve zvýeném pøízemí situovaný na JV. Jsou zde na vlastní
náklady poloeny ve dvou pokojích plovoucí podlahy, na chodbì
a v kuchyni linolea. Rovnì je dovybaven aluziemi, garnýemi a
dveømi. Cena za toto vybavení je 20 000 Kè. Kauce 5 000 Kè. 100 m
od bytu je autobusová zastávka, parkování pøed domem zdarma.
Prohlídky moné po tel. domluvì. Volné od 1. 11.
Více informací na tel.: 608 374 136, 731 028 822.

Restaurace Na pici
v enovì Vás zve na tyto akce:

28. a 29. 10. 2016  Zvìøinové hody
 ochutnejte výborné zvìøinové speciality
11. a 13. 11. 2016  Svatomartinská husa
 tradièní husí speciality doplnìné Svatomartinským
vínem
18. a 19. 11. 2016  Tvarùkové hody
25. a 26. 11. 2016  Bramborákové hody
 bramborákové speciality na rùzné zpùsoby
9. a 10. 12. 2016  Rybí hody
 rybí pochoutky
18. 12. 2016  Dìtský karneval
 pøijïte se s dìtmi pobavit na ji tradièní dìtskou
diskotéku v maskách
Více informací a rezervace na tel.: 774

702 510

Na Vai návtìvu se tìí kolektiv Restaurace Na pici

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

KAMENOSOCHAØSTVÍ
Cienciala se sídlem v enovì

nabízí:
 zhotovení nových pomníkù  zhotovení
a opravy písma (zlacení, støíbøení, barvení)
 doplòky  lampy, vázy
 èitìní, brouení teraca
 vekeré kamenické práce
opravy, rekonstrukce dle domluvy
Pøíjem objednávek:
Høbitov enov  stará obøadní síò kadý ètvrtek
od 16.00 do 17.00 hod. nebo kdykoliv
po telefonické domluvì na tel. 607 901 738
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ivot ve mìstì

Úspìch enovských modeláøù na Mistrovství svìta

Ve dnech 23. a 29. 8.
2016 probìhlo na Ukrajinì  Lvov Mistrovství
svìta pro kosmické modely za úèasti 211 soutìících z 19 zemí. Ve dva-

náctièlenné reprezentaci
ÈR byli i èlenové Modeláøského klubu AVZO enov mistøi sportu Jaromír Chalupa a Jan ebesta. Oba byli velmi

1

úspìní a pøivezli ètyøi
medaile. V kategorii S-6A streamer stanuli na
stupních vítìzù, kdy
spolu se Z. Koláøem z
RMK Krupka získali støíbrné medaile v drustvech.
V kategorii S-7 makety bodovací dosáhl vynikajícího úspìchu Jan ebesta, který vybojoval

Popis
k fotografiím

2

zlatou medaili v jednotlivcích a druhou zlatou
pøidal v drustvech spolu
s B. Pavkou a Z. Koláøem
 oba z RMK Krupka.
J.
ebesta
startoval
s maketou americké nosné rakety Saturn V SA506 v mìøítku 1:85.
Za MK AVZO enov
Mgr. Zdenìk Bastl 
pøedseda klubu

3

Foto 1:
Støíbrné drustvo ÈR
(zleva Z. Koláø,
J. Chalupa, J. ebesta
a vedoucí
reprezentace
V. Pavková)
Foto 2:
Pøíprava vítìzné
makety Saturn
Foto 3:
Jan ebesta na stupni
nejvyím
Foto 4:
Zlaté drustvo ÈR
(zleva Z. Koláø,
J. ebesta, vedoucí
reprezentace
V. Pavková,
B. Pavka)

4
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