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O LIDECH V BESKYDECH

Léto se pomalu dostává do své druhé poloviny a
ne vdy ukazuje svou vlídnou sluneènou tváø. A právì, pro pøípad uplakaných dnù, máme pro vás, milí
ètenáøi, pøipraveno nae pravidelné povídání, které je
letos inspirováno knihou pana Petra Anderleho 
O lidech v Beskydech.
Kdy se øekne afrán, mnohým se vybaví drobné
èervené koøení a mnohým pak známé úsloví málo
jako afránu. Vak také louka plná afránových kvìtù je vzácností, museli bychom za ní putovat a do
laènovské afránovité lokality ve Vizovických vrích,
která je od roku 1948 pøísnì chránìnou pøírodní památkou. Cesta afránu na Moravu nebyla jednoduchá. To prý jednou táhla pøes Laènov na Hornolideèsku napoleonská vojska s vozy vystlanými senem,
které obsahovalo mimo jiné i semena afránu, jejich
pùvodním domovem byly alpské louky. A tak je Laènov jedinou lokalitou, kde vdy na nìkolik dnù v roce
rozkvete pìt a est tisíc pøísnì chránìných afránù
bìlokvìtých  Crocus albiflorus. afrán je vzácností,

vak k výrobì pouhých deseti deka tohoto koøení je
potøeba sto tisíc afránových kvìtù, z jejich blizen se
koøení suí.
Dalí chránìnou pøírodní památkou, kde se dnes
podíváme, je obec Sedlnice v povodí øeky Odry. Území
sedlnických snìenek zaujímá rozlohu 11 ha v údolí
kolem toku øíèky Sedlnice. Snìenka podsnìník neboli Galanthusnivalis do naich konèin pøiputovala
odnìkud z Turecka a v plném kvìtu ji mùeme vidìt
ji v pøedjaøí (od února do dubna), kdy se její bílé
kvìty potkávají se snìhem.
Nae Beskydy jsou plné orchidejí. Orchideje (èesky vstavaèe) jsou chránìné, protoe jich ubývá. Jejich
domovem jsou pøedevím tropy, ale najdeme je také
u nás. Na Valasku se jim øíká kukaèky. Kvetou
vìtinou s pøíletem kukaèek. V Beskydech jich roste
na 30 druhù na témìø 400 hektarech orchidejových
luk se dvìma stovkami lokalit. Nìkteré druhy jsou
velmi rafinované. Napøíklad hlistník hnízdák je nazelenalá orchidej, která nejprve nìkolik let ije v lesním humusu a iví se na podzemních houbách. Teprve asi tak po osmi letech vystrèí nad povrch kvetoucí
lodyhu. To zase vstavaè muský si oblíbil údolí Vsetínské Beèvy. A to tak, e nikde jinde v republice
takøka neroste. U nás v enovì vak ano! Najít ho 
tedy Orchis mascula  mùete pøi procházce lesem
Bobèokem, kde roste ve spodní èásti pramenitì. (viz.
Obrázek z broury Prùvodce nauènou stezkou mìsta
enova). Les Bobèok plní dùleitou funkci ochrany
prameni a pøirozeného toku Dolní Datyòky. Potok
s pøítoky funguje jako biokoridor pro organizmy migrující z Podbeskydské pahorkatiny do Ostravské pánve. Objevují se zde dalí zajímavé prvky zvané karpatské migranty, tj. rostliny typické pro beskydskou
èást Karpat. Mnoho z nich je uvedeno v Èerveném
seznamu cévnatých rostlin Moravskoslezského kraje.
Snad vás, milí ètenáøi, nae virtuální procházka
za vzácnými rostlinami bude inspirovat, a kdy u ne
k procházce samotné, tedy alespoò k uvaøení nìjaké
vynikající speciality okoøenìné trochou afránu.
Chvíle plné záitkù
i klidné
pohody8/2016
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Mìstská policie
hlásí
ZÁSAHY  INFORMACE
ZPRAVODAJSTVÍ

Pøímé tel. èíslo:
604 128 113
PÈR Vratimov:
604 127 288
Tísòová linka:
156
E-mail:
mpolicie@mesto-senov.cz
Http:
www.mesto-senov.cz
1. 7.  Pro nìco dobrého k pití si pøiel mladý
mu do obchodu na Lapaèce. Zapomnìl vak na
placení a po upozornìní
prodavaèkou se zaèal
chovat agresivnì. Nevyel mu ani pokus zmizet
z místa jetì pøed pøíjezdem pøivolaných stráníkù, hlídkou MìP byl zadren. O výteèníka projevila zájem policie ÈR z
dùvodu opakované majetkové trestné èinnosti.
11. 7.  Otvor s nádrí
minul mu pøi tankování
paliva do svého vozidla.
Rozlitím nafty zpùsobil
vìtí zneèitìní vozovky.
Pøivolaní hasièi se postarali o rychlou likvidaci
vzniklého stavu a zabránili tak dalím pøípadným následkùm na ivotním prostøedí.
14. 7.  Dopravní nehoda u pneuservisu pøi
sjezdu na Ostravu, u které zasahovaly sloky IZS,
se natìstí obela bez
vánìjích následkù. Pøíèinou bylo náhlé zhorení
zdravotního stavu øidièe.
I pøes hrozivì vypadající
karambol postaèilo oetøení lékaøem na místì.
První pomoc se dostala
øidièi od svìdkù nehody.
20. 7.  Pìt slepic zmizelo ze dvora rodinného
domu na Podlesí. Neznámý pachatel el nejspí
najisto, kdy si místo døíve prohlédl. Vímejte si
proto neznámých osob
pohybujících se v okolí

vaich nemovitostí a v
pøípadì podezøení informujte mìstskou policii
nebo Policii ÈR.
23. 7.  O jízdní kolo,
které majitel ponechal na
zahradì domu, se postaral neznámý zlodìj. Zpùsobená koda èiní cca 12
tisíc Kè.
PREVENCE
Od roku 2009 platí v
naem mìstì obecnì závazná vyhláka è. 1/2009

k zabezpeèení místních
záleitostí veøejného poøádku. Týká se omezujícího opatøení pøi pouívání
hluèných strojù a opatøení k zajitìní ochrany veøejné zelenì. Dostupná je
na stránkách mìsta v odkazu vyhláky a naøízení.
Mìstská policie má
zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro kadého oby-

vatele 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 e-mail:
mpolicie@mesto-senov.cz
Ing. R. Kulhánek, vel. MìP

Mìstská policie opìt slouí nonstop

Posledních 10 let nezajiovala MìP trvale slubu v naem mìstì. V noèních hodinách tak byli obèané odkázáni pouze na PÈR.
Ve snaze øeit bezpeènostní situaci a místní problémy spojené s trestnou
èinností a pøestupky ve mìstì, stanovilo zastupitelstvo mìsta poèet stráníkù
na 9 osob a od èervence letoního roku slouí nae MìP opìt nepøetritì.
Cílem opatøení je øeení prevence kriminality, omezování pøíleitostí
k páchání trestné èinnosti, rychlejí objasòování negativních jevù díky vèasnému zásahu stráníkù, okamitá pomoc obèanùm pøi øeení krizových situací a celkové zvýení pocitu bezpeèí ve mìstì. Díky navýení poètu stráníkù
bylo mono øeit i bezpeènost dìtí na pøechodech a v blízkosti kol.
Ing. Jan Blaek, starosta

Z èinnosti samosprávy
41. schùze rady mìsta dne
18. 7. 2016 mimo jiné:
 vzala na vìdomí zprávu pøíspìvkových organizací Mateøské koly enov a Knihovny & enovského muzea
 vzala na vìdomí výpovìï smlouvy o nájmu nebytových prostor podanou Èeskou spoøitelnou, a.s. ke dni
31. 10. 2016 a schválila zámìr pronajmout tyto nebytové prostory
 schválila rozpoètová opatøení
è. 36  37/2016
 schválila umístìní staveb a zøízení vìcných bøemen na pozemcích
mìsta
 rozhodla na základì Protokolu
z jednání hodnotící komise na veøejnou zakázku malého rozsahu Pøístavba jídelny Z enov na parc.
è. 37/1 a 37/2  projekèní práce
o poøadí uchazeèù na 1. a 2. místì:
1. PPS KANIA s.r.o., Ostrava
2. Projekce Guòka s.r.o., enov.
tajem.
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Oznámení spoøitelny
o uzavøení poboèky
v enovì

Zaèátkem èervence mìsto obdrelo
oznámení Èeské spoøitelny, a.s. o uzavøení poboèky v enovì k datu
1. 10. 2016. Oblastní øeditelka k uzavøení poboèky uvádí, e peèlivì sleduje chod poboèek, provádí analýzy,
na základì kterých upravuje poboèkovou sí tak, aby byly poboèky pøístupné klientùm v èase a místì na
stranì jedné, a aby spoøitelna dosáhla maximální efektivity provozu na
stranì druhé.
Podrobnosti obdrí klienti od ÈS
písemnì. ÈS uzavírá tímto opatøením desítky poboèek v naem kraji.
Bankomat by mìl být v naem mìstì
zachován.
Mìsto se s názorem uvedeným
v oznámení neztotoòuje. Jedná se
o jednostranný akt ze strany spoøitelny ke svým klientùm.
Ing. Jan Blaek, starosta

MìÚ informuje

Oznámení o zámìru mìsta enov

Mìsto enov zveøejòuje podle ustanovení § 39,
odst. 1 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích v platném znìní a na základì rozhodnutí Rady mìsta
enov ze dne 18. 7. 2016

ZÁMÌR

Pronájmu èásti pozemku parc. è. 67/1, o celkové
výmìøe 1448 m2, vedeného na LV è. 1 pro obec enov
u Ostravy, u Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, na kterém je umístìna budova è.p. 300,
Radnièní námìstí, v ní se nacházejí nebytové prostory, které by byly pøedmìtem nájmu.
Jde o pronájem nebytových prostor
v 1. N.P. budovy radnice
(v budovì úøadu bývalé prostory poboèky Èeské
spoøitelny, a.s.). Nájem moný od 1. 11. 2016. Prùkaz
energetické nároènosti budovy je vyvìen u vstupu
do budovy RADNICE.
Jedná se o tyto prostory:
1.01 bankovní hala
o výmìøe 42,70 m2
1.02 denní místnost
o výmìøe 11,85 m2
1.03 prostor  trezor
o výmìøe
3,15 m2
1.04 prostor  IT
o výmìøe
2,55 m2
1.05 WC
o výmìøe
3,80 m2
Celková výmìra pøedmìtu nájmu je o velikosti
64,05 m2.
Náklady na nájemné
Nájemné (bez nákladù na sluby) je ve výi 52 739
Kè vè. DPH/ rok + náklady na sluby související
s nájmem (teplo, vodné a stoèné, osvìtlení spoleèných
prostor, úklid spoleèných prostor)

ZÁMÌR

Pronájmu èásti pozemku parc. è. 67/1, o celkové
výmìøe 1448 m2, vedeného na LV è. 1 pro obec enov
u Ostravy, u Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, na kterém je umístìna budova è.p. 300,
Radnièní námìstí, v ní se nacházejí nebytové prostory, které by byly pøedmìtem nájmu.

Jde o pronájem nebytových prostor
v 1. N.P. budovy radnice
Jedná se o tento nebytový prostor (vstup ze zádveøí budovy)
1.06 bankomat
o výmìøe 5,20 m2
Náklady na nájemné
Nájemné (bez nákladù na sluby) je ve výi 4 283
Kè vè. DPH / rok + náklady na sluby související
s nájmem. Úèel vyuití nebytového prostoru: umístìní BANKOMATU.

ZÁMÌR

Pronájmu èásti pozemku parc. è. 104/1, o celkové
výmìøe 1458 m2 vedeného na LV è. 1 pro obec enov
u Ostravy u Katastrálního úøadu pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracovitì Ostrava, na kterém
je umístìna budova è.p. 128, ul. Kostelní, v ní se
nacházejí nebytové prostory, které by byly pøedmìtem nájmu.
Pronájem NP v budovì Staré koly enov
Jedná se o nebytový prostor v tøípodlaním objektu na ul. Kostelní è.p. 128 (za kostelem Boí Prozøetelnosti, vedle ul. Ostravské). Budova je bez výtahu.
Prùkaz energetické nároènosti budovy je vyvìen
u vstupu do budovy.
Zámìr pronájmu je urèen pro tento nebytový prostor: místnost è. 303: 3. NP, velikost 96,19 m2
K dispozici je sociální zaøízení (místnosti è. 204,
205, 206), ve v 2. NP budovy.
Zájemci se mohou k zámìrùm vyjádøit a podat své nabídky na Mìstský úøad enov, Radnièní námìstí 300, 739 34 enov do 8. 8. 2016.
Rada mìsta enov si vyhrazuje právo nevybrat
k pronájmu ádného ze zájemcù.
Blií informace k pronájmu nebytových prostor
vám budou poskytnuty na Mìstském úøadì v enovì,
odbor investic, MH a dopravy, dveøe è. 210, telefon
596 805 943, meusenov@mesto-senov.cz
Odbor investic, MH a dopravy/JM

Máte zájem o pejska?

te 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.

3
NO  hnìdoèerný

1
Køíenec
labradora
Zde uvedení psi byli odchyceni
v enovì. Mùete si je prohlédnout v
útulku u p. Ondraèky v Sedlitích 
tel.: 737 116 684 a pokud se rozhodne-

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

2
Køíenec
labradora
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Kam s nefunkèní záøivkou?

Øada z nás musela v poslední dobì doma
øeit, co s úspornou záøivkou, která po letech
pøestala svítit. Vyslouilé lineární èi úsporné
záøivky a výbojky toti nepatøí do popelnice na
smìsný odpad, kde z nich pøi rozbití mohou unikat nebezpeèné látky.

V minulosti to bylo snadné, klasická wolframová
árovka se prostì vyhodila do popelnice na komunální odpad a z obchodu se pøinesla nová. Od záøí 2012
se ale klasické wolframové árovky pøestaly v Evropské unii prodávat, a tak postupnì vichni zaèínáme
pouívat ekonomicky a ekologicky etrnìjí svìtelné
zdroje. Tedy kompaktní a lineární záøivky nebo LED
árovky. Má to ale jeden háèek: pokud taková úsporka dosvítí, nesmí skonèit v bìném koi a nepatøí
ani do tøídìného skla.
Dùvodem je jedovatá rtu, kterou záøivky (trubicové i kompaktní úsporné) v malém mnoství obsahují.
Pøi patném èi neodborném zacházení a ve vyích
koncentracích mùe rtu ohrozit lidské zdraví a ivot-

ní prostøedí. Nejjednoduí je vzít starou záøivku a
odevzdat ji v obchodì pøi nákupu té nové.
Dalí monost, jak správnì naloit s nefunkèní záøivkou, je odevzdat ji ve sbìrném místì na ul. Na
Sedlácích. Obsluha sbìrného místa od vás úsporku
zdarma pøevezme a uloí ji do speciální sbìrné nádoby, aby se nerozbila. Zpìtný odbìr záøivek pro nae
mìsto zajiuje kolektivní systém EKOLAMP, který
nejen pøispívá na náklady provozu sbìrného místa,
ale navíc plnì hradí vekeré náklady na pøepravu a
recyklaci. Díky EKOLAMPu uetøíme z mìstského
rozpoètu èást prostøedkù, které bychom jinak museli
pouít na ekologickou likvidaci nebezpeèného odpadu.
Mení nepohodlí, spojené se správnou likvidací
úsporné záøivky, nám vynahradí a o 80 % nií spotøeba elektrické energie a vìdomí, e spoleènì pøispíváme k ochranì ivotního prostøedí okolo nás.
Více o nakládání s nefunkèními svìtelnými zdroji
a dalích aktivitách spoleènosti EKOLAMP najdete
na www.ekolamp.cz.

KOMUNÁLNÍ ODPAD 2016

UPOZORNÌNÍ

Rada mìsta enov na své schùzi konané 8. 6. 2016
schválila Provozní øád sbìrného místa na ul. Na Sedlácích v enovì. Novì obèané mìsta enov budou
pøedávat své odpady obsluze zaøízení, po pøedloení
prùkazu totonosti, a to s úèinností od 1. 7. 2016.
Ve sbìrném místì nemohou odpady odkládat
obèané sousedních obcí.
Dále obèany upozoròujeme, e v poslední dobì se
opìt mnoí pøípady, kdy jsou odpady odkládány pøed
bránu sbìrného místa na ul. Na Sedlácích. Takové
jednání je povaováno za pøestupek, který je dále
øeen pøestupkovou komisí.

Samostatnì pøistavované kontejnery
(VOK)

SRPEN: od 4. 8. do 5. 8.  Tìínská (u ko.), Pod
Èechem, Nová, krbeòská x Okruní, Vráclavská x
Na Farském

Sbìrné místo komunálních odpadù

ul. Na Sedlácích
Odbìr a uloení odpadù komunálních:
 objemné odpady z domácností,
 elektro, baterie, monoèlánky,
 EEZ (kompletní spotøebièe a elektrotechnika bez
rozdílu velikosti),
 vyøazené 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, umyvadla, su
smíchaná s pøímìsemi plastu, papíru, døeva, skla ... a
pneumatiky.
Otevírací doba srpen  øíjen 2016: Po, St, Pá:
14.00  17.45 hod.; So: 9.00  12.00 hod.

Upozornìní

Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s., dodavatel vody z vodovodu, si dovoluje tímto oznámit, e v termínu od
1. 8. 2016 do 30. 8. 2016 budou v enovì u Ostravy provádìny
pravidelné opisy vodomìrù novì pracovníky Ovod, spol. s r.o.
Vzhledem k novému typu odeèítacího zaøízení ádají vechny
odbìratele o maximální vstøícnost pøi zpøístupnìní mìøidel a
umonìní provedení fyzického odeètu na místì (mimoøádnì budou provádìt odeèty èásteènì i brigádníci).
Pracovníci (i brigádníci), kteøí budou odeèty provádìt, mají
sluební prùkazy, kterými jsou povinni se na poádání prokázat.
Souèasnì informují, e zmìnu v provádìní odeètù, si lze ovìøit telefonicky na call centru SmVaK Ostrava a.s.  tel. 840 111 123.

ENOVSKÝ OBÌNÍK 8/2016  5

MìÚ informuje

Evidence obyvatel
NEJMLADÍ OBÈÁNCI MÌSTA
V mìsíci srpnu 2016 oslaví významná ivotní jubilea
tito enovtí obèané
B L A  K O VÁ L Í A
B L A  K O VÁ M A R I E
B L A  K O VÁ M A R I E
B U Z K O VÁ H E L E N A
DAMEC JAN
D O L Á K O VÁ R Ù  E N A
FOJCÍK ANTONÍN
F O LVA R È N Á M A R K É TA
F O LVA R È N Ý L U D V Í K
FUKALA ZDENÌK
H A R A M I J A V Á C L AV
HARAÍM VLADIMÍR
H R A D I L O VÁ M A R I E
C H U D Á R K O VÁ J A R M I L A
KALOÈ RADOMÍR
K O P C O VÁ H E L E N A
KUCHAØ JAN
L Y È K O VÁ L U D M I L A
M Á C H O VÁ L U D M I L A
M O R AV E C J A N
PAÏOUREK MILO
P AV L A S O V Á K V Ì T O S L AV A
P I E K A R Z O VÁ M A R I E
P O L Á  K O VÁ J A N A
S L Í V O VÁ J A R M I L A
AJER JAN
MÍD PETR
T O P O L Á N K O VÁ N A D Ì  D A
URBÁEK LUDÌK
V R Í È A N B Ø E T I S L AV
V Ý K R U T Í K O VÁ D A N I E L A
W Ü N S C H E O TA K A R
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)

Blahopøání

Dne 6. 8. 2016 oslaví krásné 90. narozeniny paní

Marie Blaková

Za lásku a starostlivost dìkujeme a do dalích let
pøejeme hodnì zdraví, pohody a optimismu.
Dcera Marie,
synové Zdenìk, Bohumil a Jan s rodinami
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Tobias Hynar, Adam Sikora, Tobiá Aujeský,
Ivan Laek
K narozením dìátka rodièùm
srdeènì blahopøejeme.

ROZLOUÈILI JSME SE
Gertruda Tarabová
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

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.

Odeel jsi, ale v naich srdcích jsi stále.
Dne 7. srpna to bude u 10 let, co nás opustil
ná milovaný manel, tatínek, dìdeèek
a pradìdeèek, pan

Richard Kaòa

S láskou vzpomíná manelka Frantika
a dcera Jaroslava s rodinou

Jen svíci hoøící, jen krásnou kytici na hrob poloíme.
Tie se zastavíme, Tichounce se pomodlíme.
Dne 18. srpna vzpomeneme nedoitých 100 let pana

Jana Bystronì

S láskou stále vzpomínají dcera Kvìta a vnuci
René, Ivan, David, Vaík s rodinami.
Nikdy nezapomeneme.
K narozeninám Ti ji nemùeme pøát,
jen kytièku na hrob pùjdeme dát.
Kdo lásku, dobro a veselost rozdával,
ten nezemøel a ije v naich srdcích dál.

Dne 31. èervence 2016 by se doil 70 let pan

tìpán Bøenek ze enova
Kdo jste ho znali, vzpomeòte s námi.

Dcera Kamila s manelem a dcera Svìtlana s manelem a dìtmi

ivot ve mìstì

Kam za kulturou, zábavou
a sportem

ENOV  Knihovna & enovské muzeum

V dobì letních prázdnin v mìsících èervenci a srpnu je pro veøejnost otevøeno: Pondìlí  8.00 a
17.00 hod.; Ètvrtek  8.00 a 17.00 hod.

HAVÍØOV  KD Radost (park)

14. a 28. 8.  14.00 hod. a 16.00 hod.  Letní pohádky a promenádní koncerty. Místem konání
je park za Kulturním domem Radost, v pøípadì
nepøíznì poèasí se program pøesune do Kulturního
domu.
Areál mìstské sportovní haly Havíøov  rugbyové høitì
2. a 3. 9.  Havíøovské slavnosti 2016

OSTRAVA  Slezsko-ostravský hrad

13. a 14. 8.  KOVÁØSKÉ SONÁTY 2016  Mezinárodní kováøské sympozium. [13. 8. od 9.00 do 22.00
hod.; 14. 8. od 9.00 do 17.00 hod.]
19. 8.  Folklór bez hranic  Tradièní folklórní
festival.
26. a 27. 8.  Straidelná noc na hradì  Dvoudenní akce pro rodiny s dìtmi.
SO / I. Sommerlíková

Gulá Fest 2016

Sportovní klub Lapaèka zve irokou
veøejnost
na 4. roèník soutìe

ve vaøení kotlíkového
guláe
sobota 17. 9. 2016
areál SK Lapaèka

Vaøení zaène ve 13.00 hod.
a ukonèeno bude v 16.30 hod.
Soutì bude probíhat za kadého
poèasí. Obèerstvení zajitìno.
Pøijïte podpoøit soutìící týmy!
Podmínky pro soutìící najdete na
www.sklapacka.cz

Hasièský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje

V minulém letním období narostl poèet lesních poárù
a poárù pøi sklizni na polích. S cílem sníit jejich poèet
a zvýit povìdomí zemìdìlcù a vlastníkù lesa o zabezpeèení
poární ochrany v období sucha a pøi sklizni vytvoøil Hasièský záchranný sbor Moravskoslezského kraje informaèní materiály, které jsou volnì dostupné na webových stránkách
www.hzsmsk.cz v sekci poární prevence / preventivnì výchovná èinnost.
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Pøednáka pro pomoc blízkým

Mìstský úøad enov spoleènì s
MS Èeského èerveného køíe uskuteèní dne 12. záøí 2016 vzdìlávací
pøednáku pro obèany enova na
téma:

Peèuji o nìkoho blízkého
a nechci být na to sám
Obèané budou seznámeni s organizacemi poskytujícími rùzné
druhy sociálních slueb, které jim

mohou být v péèi nápomocny. Dále
se dovìdí o monosti vyøízení sociálních dávek, zapùjèení kompenzaèních pomùcek, dùleitých kontaktech apod.
Souèástí
pøednáky
budou
praktické ukázky jednoduchých
rehabilitaèních cvikù a seznámení
s polohováním imobilních pacientù.
Pøednáka probìhne v bu-

Informace
k zápisu spolkù

dovì Mìstského úøadu enov
ve velké zasedací síni v 15.00
hod.
Zájemci o pøednáku se mohou
hlásit na kontaktech:
p. Uxová  tel. 739 665 669, nebo p. Mojová  rehabilitace (zdravotní støedisko), tel. 608 346 098,
e-mail:
rehabilitace.mojova@seznam.cz

Skauti a skautky
informují

Skauti strávili èervenec na táborech

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

Více ne sto enovských skautù a
skautek v èervenci proilo vrchol celého
skautského roku  tábor.

Nová zákonná úprava
se tak dotýká mimo jiné obèanských
sdruení a jejich organizaèních
jednotek oprávnìných jednat svým
jménem a pro tyto organizace
vyplývá z ní urèitá povinnost 
zmìna, pøièem by tato zmìna mìla
probìhnout

Ve stejnou dobu, tedy zaèátkem èervence, probíhal i tøítýdenní tábor 4. oddílu na táboøiti na Èeladné a týdenní tábor svìtluek z Elmana ve zdìné základnì na Morávce. Svìtluky se na týden
pøenesly do svìta lesních víl, a jako víly
pomáhaly pøírodì.

do 31. 12. 2016.
Podrobnìjí informace
naleznete na webových stránkách
Ministerstva spravedlnosti,
odkaz:

justice.cz  Ministerstvo
spravedlnosti  Pro veøejnost
 Informace k zápisu spolkù.
SO/Preinová
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Na Královì louce u Lubomìøe nejprve
dvacet dobrovolníkù týden stavìlo táborovou základnu. Poté dorazili skauti z 11.
oddílu Enter a skautky z 2. oddílu Elmano. Spoleènì zde proili dva týdny, kterými je provázela celotáborová hra s tématem výstupu na Everest.

V druhé polovinì èervence se na Královì louce uskuteènil tábor 1. smeèky vlèat
Agenti. Celkovì tak probìhly ètyøi èervencové tábory.
Táborùm zdar!

Za enovské støedisko
Marie Tomisová
 Májinka

ivot ve mìst / Inzerce

Oznámení o odeètu vodomìrù
Oznamujeme vám, jakoto provozovatel vodovodù
a kanalizací ve mìstì enov, zásobující odbìratele
pitnou vodou z:
 VODOJEMU LAPAÈKA (enovLapaèka)
 VEØEJNÉHO VODOVODU VOLENSTVÍ (ul.
Václavovická)  VEØEJNÉHO VODOVODU ENOVSKÁ (ul. Datyòská)
a zajiující realizaci odvádìní odpadních vod odbìratelùm zásobovaných pitnou vodou z vlastní studny:
 KANALIZACÍ ENOV  JIH
 KANALIZACÍ ENOV  SEVER
 KANALIZACÍ U ALEJSKÉHO DVORA,
e ve vaem rodinném domì (nebytovém prostoru,
chatce, bytì) bude proveden odeèet stavu vodomìru(ù) ve dnech 2. a 3. záøí 2016 (tj. pátek a sobota) v dobì od 8.00 do 16.00 hod. V prùbìhu této
doby je nutno vyèkat pracovníka MìPOS, pøíspìvková organizace, který je povinen se vám
legitimovat firemním prùkazem. Zpøístupnìní je
mono zajistit i prostøednictvím sousedù, za jejich
pøítomnosti bude odeèet proveden a tito podepíí odeètený stav mìøidel.
Dùleité upozornìní
Správnost odeètu musí být vdy potvrzena podpisem, a ji vlastníka nebo souseda (viz výe). Je ve

vaem zájmu zkontrolovat stav poèítadla vodomìru,
aby tento odpovídal stavu uvedenému na odeètovém
formuláøi. Není-li umonìn odeèet skuteèného stavu
mìøidla, bude provozovatel pøi vyúètování postupovat
v souladu s Vyhlákou MZ èíslo 428/2001 Sb. k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích v platném
znìní. K reklamaci nesprávnì uvedených a podepsaných odeètù se nebude pøihlíet.
Telefonicky se odeèty vodomìrù nepøijímají!
Koneèná uzávìrka vech odeètù je 7. záøí 2016
(ètvrtletní odeèet). Po tomto datu ji odeèty nebudou
provádìny a kadé neodeètené odbìrné místo bude
povaováno za nemìøené.
MìPOS, pøíspìvková organizace  provozovatel vodovodù a kanalizací, se sídlem: Zámecká 27, 739 34
enov, IÈO 005 62 238, DIÈ: CZ00562238, telefon:
596 887 136, 732 202 659, 731 505 249, e-mail:
mepos@volny.cz

INZERCE
!!! Nabízím podnájemní byt !!!

Nabízím podnájemní byt o velikosti 2+1 (56 m2) v soukromém
domì v enovì na ulici Václavovická. Cena dohodou.
V blízkosti autobusová zastávka, parkování pøed domem.
Byt bude volný od 30. 9. 2016. Prohlídky bytu po domluvì.
Kontakt: 731 028 822 nebo 608 374 136.

OLGA ZIMONYIOVÁ

PoPá 8.00  17.00 hod.
tel.: 731 161 773
* papírníctví ve do koly
* kanceláøské potøeby
* domácí potøeby
* elektrospotøebièe
* elektro a elezáøství

Zahrádkáøi informují

U Domu zahrádkáøù
na ulici Tìínská 332
bude v prùbìhu prázdnin
umístìn kontejner
na pouitý textil
Nadace
ECOTEXTIL
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SK enov (SK)  kopaná

Rozpis zápasù SK enov na podzim 2016 nového soutìního roèníku 2016/2017
DATUM /

KRAJSKÝ PØEBOR MS KFS  MUI

ZAÈÁTEK

DOPRAVA

KOLO

DOMÁCÍ



HOSTÉ

SK ENOV
SLÁVIA ORLOVÁ
SK ENOV
SK ENOV
MARKVARTOVICE







HÁJ VE SLEZSKU
SK ENOV
FC BÍLOVEC
DÌTMAROVICE
SK ENOV

FRENTÁT
SK ENOV
KRNOV
SK ENOV






SK ENOV
BOHUMÍN
SK ENOV
ÈES. TÌÍN

HEØMANICE
SK ENOV
BØIDLIÈNÁ
SK ENOV
ÈELADNÁ







SK ENOV
POLANKA
SK ENOV
KOBEØICE
SK ENOV

SK ENOV
HÁJ VE SLEZSKU




VENDRYNÌ
SK ENOV

SO
SO
SO
SO
ST

06.08.16
13.08.16
20.08.16
27.08.16
31.08.16

17.00
17.00
17.00
17.00
17.00


vlastní


vlastní

SRPEN 2016
1
2
3
4
15

NE
SO
NE
SO

04.09.16
10.09.16
18.09.16
24.09.16

16.30
16.00
16.00
16.00

BUS 14.20

BUS 13.20


5
6
7
8

SO
SO
SO
SO
SO

01.10.16
08.10.16
15.10.16
22.10.16
29.10.16

15.30
15.00
15.00
14.00
14.00

vlastní

BUS 11.50

vlastní

ØÍJEN 2016
9
10
11
12
13

ZÁØÍ 2016

LISTOPAD 2016
SO
05.11.16
14.00

14
SO
12.11.16
13.30
BUS 11.20
16
POZN.. 16. kolo = pøedehrávka z jarní èásti roèníku 2016/2017!
DATUM /
SO

ZAÈÁTEK
27.08.16

EKOND MÌSTSKÝ PØEBOR MìFS OSTRAVA  DOROST

14.30

KOLO

DOMÁCÍ



HOSTÉ

4

SRPEN 2016
SK ENOV



SLOVAN OSTRAVA








SK ENOV
HRABÙVKA
PUSTKOVEC
SK ENOV
VÁCLAVOVICE
DOLNÍ LHOTA

SO
ST
SO
SO
SO
ST

03.09.16
07.09.16
10.09.16
17.09.16
24.09.16
28.09.16

14.00
16.30
13.30
13.30
13.30
16.00

5
3
6
7
8
1

ZÁØÍ 2016
VELKÁ POLOM
SK ENOV
SK ENOV
KRÁSNÉ POLE
SK ENOV
SK ENOV

SO
SO
SO
SO

01.10.16
08.10.16
22.10.16
29.10.16

13.00
12.30
11.30
11.30

9
10
12
13

ØÍJEN 2016
MICHÁLKOVICE
UNIE HLUBINA
SK ENOV
SL. RYCHVALD






SK ENOV
SK ENOV
O. LHOTKA
SK ENOV

SO

05.11.16

11.30

2

LISTOPAD 2016
HRABOVÁ



SK ENOV

SCHENK MÌSTSKÝ PØEBOR MìFS OSTRAVA  STARÍ ÁCI

DATUM /

ZAÈÁTEK

KOLO

DOMÁCÍ



HOSTÉ





SK ENOV
S. PUSTKOVEC
SK ENOV







SK ENOV
SLOVAN OSTRAVA
SK ENOV
SK ENOV
TJ KLIMKOVICE

SO
SO
SO

03.09.16
10.09.16
17.09.16

10.00
11.30
10.00

5
6
7

ZÁØÍ 2016
RAPID MUGLINOV
SK ENOV
MICHÁLKOVICE

SO
SO
SO
SO
SO

01.10.16
08.10.16
15.10.16
22.10.16
29.10.16

13.00
10.30
10.30
10.00
09.30

9
4
1
2
3

ØÍJEN 2016
LOK. OSTRAVA
SK ENOV
SL. RYCHVALD
DOLNÍ LHOTA
SK ENOV

DATUM /

ZAÈÁTEK

MÌSTSKÁ SOUTÌ MìFS OSTRAVA U11  MLADÍ ÁCI 5+1 (ST. PØÍPRAVKA) sk. C
KOLO

DOMÁCÍ



HOSTÉ






PETØKOVICE B
SK ENOV
VÍTKOVICE U10
KOBLOV





ÈT
PO
ÈT
ÈT

08.09.16
12.09.16
22.09.16
29.09.16

16.30
17.00
16.30
16.30

1
2
3
4

ZÁØÍ 2016
SK ENOV
HOÁLKOVICE
SK ENOV
SK ENOV

PO
ÈT
PÁ

03.10.16
13.10.16
21.10.16

16.00
16.30
16.00

5
6
7

ØÍJEN 2016
MARKVARTOVICE
SK ENOV
HEØMANICE
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SK ENOV
MICHÁLKOVICE
SK ENOV
PØÍPADNÉ ZMÌNY U VECH ROZPISÙ VYHRAZENY.

ivot ve mìstì

V. roèník enovský pohár  CACT
Na cvièiti Základní
kynologické organizace v
enovì se dne 25. 6. 2016
konal závod ve výkonu
psù  V. roèník enovský
pohár  CACT.
Hlavní závod byl dle
mezinárodního zkuebního øádu  IPO3 se zadáním titulu CACT. Pøidruený závod se konal dle
národního
zkuebního
øádu  ZVV1. Závod byl
velmi nároèný pro psy i
psovody, protoe teplota
vzduchu dosahovala 35
o
C. Zúèastnili se èlenové
z celého Moravskoslezského kraje.
Rovnì èlenové naí
ZKO nás úspìnì reprezentovali. V hlavním závodu dle IPO3 nás reprezentovali dva èlenové, jeden získal krásné 2. místo a jeden mìl nejlepí
stopu  90 bodù. Dalí

dva nai èlenové v kategorii ZVV1  drustva 
obsadili 1. místo, získali
99 bodù za obranu a 93
bodù za poslunost.
Pan starosta Ing. Jan
Blaek celkovému vítìzi
závodu daroval Pohár
starosty mìsta enova.
Dìkujeme panu starostovi za pohár mìsta
enova a rovnì mìstu
enov za dotaci na tento
závod.
Základní kynologická
organizace enov

Palas dance  mezinárodní taneèní kola pro dìti, mláde, dospìlé

K pøíleitosti mezinárodního dne dìtí zorganizoval hlavní trenér Palas dance Josef Macura mezinárodní taneèní
soutì show dance tøíd mateøských kolek. Celý pùlrok se
dìti pøipravovaly na tuto soutì se svým trenérem. Kadá
tøída mìla pøipravenou svou taneèní choreografii a vichni
dohromady závìreèný tanec na velmi oblíbenou písnièku
My jsme áci tøetí B. Vichni malí taneèníci se nauèili tanèit, rozvinuli svou fyzickou pamì, nauèili se zpívat své
písnièky a také zvládli tanèit a trochu pracovat v kolektivu.
Práce trenéra a jeho svìøencù vyvrcholila v pátek 10. 6.
na velké taneèní soutìi v areálu M Lipová. Pozvání pøijali také zástupci mateøské kolky ve Zbytkowie z gminy
Strumieñ, èím nai soutì opravdu pozvedli nahoru svými
nádhernými výkony. Hlavní cena, kterou taneèní kola udì-

luje, zùstala tentokrát v enovì, a získala ji taneèní skupina Brouèci. Cenu nejlepího taneèníka vybojoval svým talentem a nasazením Jakub Kutáè z M Lapaèka.
Vem zúèastnìným gratuluji a zvu vechny srdeènì do
letní taneèní koly. Zároveò musím podìkovat za spolupráci Karlovi Dvoøákovi ze enovské baty, Oldøichu Harokovi
z tiskárny Harok a Radimu Pøeèkovi z Penzionu u Krteèka
za pomoc pøi organizování této akce.
Ji druhý týden v záøí poøádáme zápisy pro vechny
vìkové kategorie do naich kurzù a klubù. Informace najdete na naich stránkách a facebooku. Tìíme se na nae
nové taneèníky a reprezentanty.
Za Palas dance Josef Macura.
www.tspalas.com, fb: Palas dance, tel.: 702 914 717
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První letní fotbalový kemp
v historii enovské kopané

SK ENOV za výrazného pøispìní nadaèního fondu VÍTKOVICE STEEL a.s. realizovaným prostøednictvím paní Kaiserové, uspoøádal 4. a 8. 7. 2016 v krásném
prostøedí Sport centra Smilovice
pìtidenní fotbalový kemp pro 20
hráèù z týmù ákù a pøípravky
SK enov.
Dìti pod vedením trenérù mládee s licenci C UEFA P. Tomeèkem, M. Góreckim a asistenty K.
Ringoem, R. Hoferem a O. Keiserem strávili 5 dní zdokonalováním
a osvojováním svých pohybových
dovedností. Ve probíhalo zábavnou formou s míèem.
Program byl pøipraven do posledních detailù. Kluci byli rozdìleni do ètyø skupin, kterým velel
kapitán zodpovìdný za dodrování
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pøedem stanoveného denního reimu a vèasnost docházky. Dopoledne probíhala hlavní tréninková
jednotka na jednotlivých urèených
stanovitích  pohybové hry, prùpravná cvièení atd., po obìdì následoval dovednostní trénink 
støelba na pøesnost a vpodveèer od
17.00 hod. pak hlavní odpolední
tréninková jednotka  herní cvièení a prùpravné hry. Pro vechny
úèastníky byl pøipraven pestrý a
dietní jídelníèek a zajitìn pitný
reim. Pro vyplnìní volného èasu
probíhal po celou dobu kempu doprovodný
program

turnaj
v nohejbale, liga mistrù, do veèerky sledování EURA 2016, turnaj
FIFA15 na Xbox 360 (vítìz Richard Madecki) a dalí soutìe a
hry.
Kemp také navtívili zástupci
sponzora VÍTKOVICE STEEL a.s.,
kteøí zde poøídili fotodokumentaci
pro zveøejnìní v podnikovém èasopise. Fotbalový kemp 2016 probìhl úspìnì a svìøenci si upevnili, èi získali fotbalové dovednosti a
èást ivotních zkueností se sdílením prostoru ve skupinì ji-

ných. Na prezentaci z této akce se
mùete podívat na internetových
stránkách SK enov  http://
www.sksenovfotbal.wbs.cz, sekce
web pro áky.

Pøípravné utkání: SK ENOV
 juniorka MFK KARVINÁ
5:5 (2:1)

Na první pøípravné utkání pøed
novou fotbalovou sezónou pøijela
do enova juniorka Karviné, která
bude hrát první juniorskou ligu, a
je po dohodì oddílù sloena
z juniorù Baníku Ostrava a MFK
Karviná (Baník po sestupu do druhé ligy ligovou juniorku zruil). Za
(pokraèování na str. 13)

Inzerce / Sport

(pokraèování ze str. 12)

juniorku MFK, kterou
trénuje známý bývalý
fotbalista P. Samec, nastoupili i hráèi, kteøí ji
okusili atmosféru áèka
Baníku Ostrava  M. Foltýn, M. Szotkowski, J.
ainka. I kdy junioøi

SK enov (SK)  kopaná

Karviné mìli v zápase
herní pøevahu, enov
pøedvedl na úvod sezóny
ohromnou bojovnost a
nádherné akce, které ocenilo potleskem poèetné
obecenstvo (asi 80 divákù!!!). Zástupci Karviné,
kteøí pøedpokládali, e

nedostanou gól, se nestaèili divit, jak enov postupnì navyuje skóre 
vedl u 4:1 a 5:2. Ke konci zápasu po vystøídání
hráèù z lavièky, vak enov
dovolil
Karviné

vstøelit laciné branky a
srovnat na koneèných
5:5.
Góly enova vstøelili:
Marek Schovajsa, Radek
Beránek, Zbynìk Bednáø
2 a Michal Goroviè.

KAMENOSOCHAØSTVÍ
Cienciala se sídlem v enovì

INZERCE
n Prodám stavební pozemek v enovì-krbeni  4078/5, 4078/7  1 924 m2, cena 300 Kè/m2.
Kontakt: dita.mojziskova@seznam.cz

TANEC V ENOVÌ VÁS ZVE
SPOLEÈENSKÉ TANCE
PRO ZAÈÁTEÈNÍKY
od 3. 10. 2016 kadé pondìlí 19.30  20.45 hod.
10 lekcí + galaveèer 1 200 Kè/osoba
v restauraci Horakùvka

SPOLEÈENSKÉ TANCE PRO POKROÈILÉ
od 5. 10. 2016 kadou støedu 19.30  20.45 hod.
10 lekcí + galaveèer 1 200 Kè/osoba
v restauraci Horakùvka
pøihláení na: 732 349 087;
info@tanecvsenove.cz
Pøipravujeme: LATINSKÉ A KARIBSKÉ TANCE
více na www.tanecvsenove.cz

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

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

PRONÁJEM STAVEBNÍ MECHANIZACE

 Nabízíme kromì denních nájmù nájemné krátkodobé na
14 hodiny se sníenou sazbou.
 Nabízíme víkendové zapùjèení strojù se sazbou
1,5násobku denní sazby za celý víkend.
 Nabízíme slevy pøi zapùjèení na dobu delí ne 1 den.
 Po dohodì zajistíme dopravu zapùjèeného stroje na vai
stavbu.

Rental System s.r.o., Ostravská 457, 735 41 Petøvald,
tel.: 704 140 621,
www.rentalsystem.cz, info@rentalsystem.cz
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ivot ve mìstì

Prezentace mìsta na Dnech Rabèe

V rámci pøeshranièní spolupráce mezi ÈR a SK má mìsto enov
uzavøenou dohodu o spolupráci s
obcí Rabèa (nachází se v blízkosti
Oravské pøehrady). Proto nai
partneøi ze Slovenska vyuili této
spolupráce a poádali mìsto enov
o monost prezentace mìsta ve
dnech 2. a 3. 7. na akci Dni Rabèe. Pøesto, e se ji jedná o prázdninový termín, podaøilo se nám
pøemluvit hudební skupinu TGM,
která je v pøeváné vìtinì tvoøena uèiteli naí Z k úèasti. Kapela
ve sloení Jarda Hájek, Zuzka Vinklárková, Tonda Vajda, Martin Vaculík, Honza Fukala, Martin Stolaø a Jarda Vaek vystoupila v
Rabèi odpoledne v nedìli 3. 7. a

sklidila obrovský ohlas. Celé vystoupení vtipnì komentoval Martin Vaculík. Dle sdìlení èlenù skupiny tentokrát hráli pøed rekordním poètem posluchaèù. Po vystoupení urèitì obyvatelé Rabèe ji
vìdí, co znamená výraz enov.
Protoe kapela hrála bez náro-

Stavební ruch ve kolách

Ji v èervnu zaèaly stavební úpravy v nìkterých
kolních budovách. Napøíklad v budovì základní
umìlecké koly je provádìna kompletní výmìna rozvodu topení vèetnì radiátorù. Zároveò probíhá výmìna rozvodù vody a rekonstrukce sociálního zaøízení v pøízemí. Práce v
ZU budou dokonèeny v
prùbìhu prázdnin.
Práce na pøístavbì a
nástavbì druhého pavilonu základní koly byly zahájeny ji v kvìtnu a dìti
by se do upravených prostor mìly vrátit v øíjnu. V
rámci akce vzniknou 4
nové kmenové tøídy, 2 odborné uèebny, kolní drui-

ku na honoráø, chtìl bych alespoò
touto formou podìkovat vem jejím èlenùm za úèast a vzornou reprezentaci mìsta. Byl to opravdu
skvìlý záitek.
Rovnì dìkuji MìPOSu za zapùjèení dodávky. Kdo bude mít zájem, mùe TGM slyet v odpoledním programu enovského Jarmarku v sobotu 27. 8. 2016. Fotografie mùete shlédnout na stránkách mìsta a sociální síti TGM.
Touto neformální akcí jsou navazována nová pøátelství a tím je
naplòována v praxi tzv. pøeshranièní spolupráce.
Antonín evèík, místostarosta

na, kabinety uèitelù, nové
sociální zázemí a atny.
Nové prostory budou vybaveny zaøizovacími pøedmìty a nábytkem, objekt
bude zateplen.
Ve kole na Podlesí
bylo provedeno odvìtrání a
odizolování podlah dalí
uèebny v pøízemí.
Práce na rekonstrukci
støech a zateplení M Lipová budou letos probíhat

do konce záøí. Z dùvodu
velkého rozsahu prací
bude v pracích pokraèováno i o prázdninách v následujících dvou letech.
Ing. Jan Blaek, starosta

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 Iva Sommerlíková.
Adresa: Mìstský úøad, Radnièní námìstí 300, enov, tel.: 596 805 930. E-mail: meu.senov@mesto-senov.cz,
http://www.mesto-senov.cz. IÈ 00297291. Grafická úprava, technická redakce a sazba: firma VMCG, e-mail: milos.vanecek@i-pages.cz.
Tisk: Tiskárna HAROK, enov. Inzerci pøijímá MìÚ enov, správní odbor  do 25. dne v mìsíci. Prodejní cena Obìníku 11, Kè.
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