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Dny veder, takøka tropických,
nás støedoevropany bohuel nezahánìjí do stínù palem ani na pískové pláe blankytných moøí. My v
naich krajích hledáme úkryt pod
rozsochatými ovocnými stromy, v
zahradních altáncích a bazénech,
které se s létem vyrojily jako povìstné houby po deti. Pokud si
chcete, milí ètenáøi, svùj pobyt ve
stínu zpestøit, mùete zalistovat
stránkami naeho Obìníku, který
vás ve svém úvodu zavede do doby,
kdy lidem tolik nezáleelo na vrtkavosti poèasí, ale potýkali se s nìèím daleko dìsivìjím  s válkou.
Paní Bedøika se narodila roku
1927 do smíené rodiny, maminka
byla Nìmka, tatínek Èech. Do tøetí tøídy u Bedøika nastoupila v
enovì, pøestìhovali se z Dvorcù
na Opavsku, kde její tatínek pùsobil jako èetník. Jejich prvním domovem se stal dùm s popisným
èíslem 1 (v blízkosti dnení benzínové pumpy). Dívka neumìla ani
jedno èeské slovíèko, pøesto takøka
okamitì zapadla mezi své vrstevnice, kde si brzy nala kamarádky.

Tou asi nejvìrnìjí byla Hilda.
Spoleènì s dalími dìtmi si èasto
hrávali ve stodolách (bývalé panské stodoly) a v zámeckém parku.
Psal se rok 1938 a strach z polského záboru rodinu pozdìji vyhnal k rodièùm maminky, kteøí
byli Nìmci. Ovem maminka brzy
pochopila, e její místo je vedle jejího mue a se slovy: Jíme èeský
chleba, tedy jsme Èei opustila i s
dìtmi otcovský dùm.
Tatínek Bedøiky bojoval v I.

(vydáno jako ilegální tisk
v prosinci r. 1944)

svìtové válce a protoe byl
ranìn, vrátil se z války a
dva roky po jejím ukonèení.
Taky mladí kamarádka
Bedøiky, Sylva, mìla tatínka legionáøe (p. Slíva). I po
letech p. Sylva vzpomíná na
hrùzný okamik, kdy se uèili

v hostinci U Tlolky a pøímo z vyuèování gestapo odvedlo pana uèitele Maòovského (v r. 1942 jeho ivot ukonèila plynová komora
Osvìtimi).
Jednou pøi hrách v parku Bedøika s kamarádkou Hildou slyely
volání o pomoc, které se ozývalo z
bývalé správcovské budovy enovského zámku (dnení ZU V. Wünsche). Pøes møíe k nim natahoval
ruku zbìdovaný mu, podával jim
papírové peníze a poslal je pro
vodu a cigarety. Cigarety dívky
koupily v trafice p. Kratochvílové
a vodu podávaly v hrnci. Kdy se
Bedøika doma svìøila, øekla jí
maminka, e to jsou idé z Ostravy, které pak odváejí transporty
do koncentraèních táborù v Polsku. Jetì mnoho zajatcù hostilo
sklepení, kde za støedovìku bývala
atlava. Starí bratr Sylvy také
nosil zajatcùm chleba a jistì i
mnozí dalí. Dìcka dostala jen varování pøed gestapem.
Tatínek Bedøiky mìl jako èetník pøeci jen nìjaké informace, a
tak èasto pod roukou noci chodil
varovat lidi, na které pøilo udání.
Mnoho lidí v té dobì také utíkalo
pøes enov do Polska. Pøi uskuteèòování tìchto ilegálních pøechodù
jedni bavili Nìmce v hospodì a
druzí pøevádìli. Pøeel tak mj. i
bratr prezidenta Benee.
Paní Sylva vzpomíná, jak po
atentátu na Heydricha gestapo
prohledávalo celé dny, velmi dùkladnì a tøeba i pinavé prádlo.
V 17 letech byla Bedøika nasa(pokraèování na str. 3)
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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. 7.  Velkou legraci
nejspí zail neznámý poberta, kdy naházel pøechodné dopravní znaèení
z mostù do øeky a na ul.
Ostravskou.
Závanost
svého poèínání si nejspí
vùbec neuvìdomil.
10. 7.  Ji nìkolikrát
øeili stráníci situaci,
kdy jim byl nahláen pobíhající kùò bez dozoru.
Stejná událost v èásti Volenství byla vyøeena pomìrnì rychle. Po neposluném zvíøeti pátral ji
majitel.
13. 7.  S následky
dvou dopravních nehod
na enovských mostech,
které se udály v prùbìhu
nìkolika hodin, se potýkaly sloky IZS. Tentokrát to odnesly natìstí
jen plechy.
16. 7.  Jízdenku na
protialkoholní záchyt si
vyslouil mu, neschopen
pro svou opilost ani chùze. K odpoèinku se uloil
v zámeckém parku pod
stromy. Jeho kamarád v
podobném stavu vyfasoval za zneèitìní veøejného prostranství pokutu.
V noèních hodinách
pak za spolupráce s policií Vratimov putoval na
detox dalí z výteèníkù,
je neznají v alkoholu
míru.
18. 7.  Pro pokození
vìci proetøuje policie
událost, která se stala v
noèních hodinách u hasièské zbrojnice. Neznámý vandal tam ponièil

osobní vozidlo, na nìm
vrypy a kopáním zpùsobil nemalou kodu.
19. 7.  S ádostí o pomoc se na policii obrátil
mu, který mìl strach o
manelku. ena odela
bez vysvìtlení pøed pùlnocí z domu. Pátrající policisté byli odvoláni a

nad ránem, kdy se ena
vrátila z procházky.
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 posti-

hu. 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
R. Kulhánek, vel. MìP

Strategie rozvoje mìsta do roku 2020

Váení spoluobèané,
v souèasné dobì zpracováváme dokument Strategie rozvoje mìsta enov do roku 2020. Zpracování tohoto dokumentu
je nezbytné k aktualizaci
potøeb obèanù a stanovení priorit rozvoje mìsta.
Pokud chceme i v budoucnu získávat dotace z
rùzných programù, musí
být podané ádosti v souladu s uvedeným dokumentem.
Budeme rádi, pokud
strategie nebude vychá-

zet jen z práce odborníkù, zastupitelù èi èlenù
komisí, ale také z názorù
a námìtù obèanù.
Vyplnìním dotazníku
mùete ovlivnit vývoj naeho mìsta. Dotazník je
urèen pro obèany enova
starí 12 let.
Pro vyplnìní mùete
pouit dotazník z minulého èísla Obìníku, nebo
si ho mùete stáhnout ze
stránek mìsta.
Vyplnìné
dotazníky
mùete odevzdat do 10.
srpna 2015 na MìÚ e-

nov pøípadnì elektronicky poslat na adresu: dotaznik@mesto-senov.cz
Pokud uvedete v poznámkách dotazníku své
iniciály, mùete získat
jednu z 5 hodnotných
cen. Vìøím, e vám není
jedno, do kterých oblastí
bude mìsto v blízké budoucnosti investovat a
jak se bude rozvíjet. Dìkuji vám za vá èas, který budete vìnovat vyplnìní a odevzdání dotazníkù.
Ing. Jan Blaek, starosta

Informativní zpráva k rekonstrukci mostu
ev. è. 473008 pøes Dolní Datyòku na ul. Frýdecká
v enovì
Po obnaení nepøístupných konstrukcí mostního objektu postaveného
v 60. letech byly zjitìny skuteènosti, které mìly za následek pøepracování
realizaèní projektové dokumentace mostu. V tuto chvíli jsou novì navrené
zmìny konzultovány s geotechnikem a pøedevím statikem. Nová projektová
dokumentace bude vydána do 30. 7. 2015 vèetnì nové organizace výstavby
a harmonogramu díla.
K datu 28. 9. 2015 se pøedpokládá pøevedení minimálnì veøejné dopravy
pøes mostní objekt. Koneèné stanovisko bude vydáno po kontrolním dni,
který se konal 27. 7. 2015, a to nejpozdìji do 30. 7. 2015.
Objízdné trasy v grafické podobì vèetnì termínu realizace jsou zveøejnìny na internetové adrese: http://www.mesto-senov.cz/rubrika/aktuality
Jedná se o akci Krajského úøadu Moravskoslezského kraje, celou akci øídí
Správa silnic Moravskoslezského kraje, pøíspìvková organizace, Støedisko
Ostrava.
Vekeré dotazy, pøipomínky apod. smìøujte buïto pøímo na provádìcí firmu Staviastav s.r.o., Vaòkova 454/12, Ostrava-Stará Bìlá,
tel.: 608 660 406  stavbyvedoucí M. Malchar nebo na Správu silnic
Moravskoslezského kraje, pøíspìvkovou organizaci, Støedisko Ostrava  Ing. Ladislav Olar, správní mostmistr, kontakt: +420 595 135
936, +420 731 403 271, mailto: ladislav.olsar@ssmsk.cz
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Kanalizaèní pøípojky enov  Jih

Váení obèané jiní èásti mìsta
enov.
Máme za sebou první polovinu
roku 2015, tudí nastal èas na
malé poohlédnutí na stav s realizací soukromých kanalizaèních
pøípojek v jiní èásti mìsta. Pøedmìtný kanalizaèní øad nazvaný
,,kanalizace JIH je ji v provozu
zhruba 9 mìsícù. V souèasné dobì
je oficiálnì pøipojeno zhruba 420
nemovitostí. Lze øíci, e toto mnoství je opravdu vysoké, bohuel nedosahuje jetì ani 90 % z celkového mnoství vech nemovitostí,
které se mùou napojit na pøed-

mìtný kanalizaèní øad. Vem, kteøí jsou ji napojeni a mají uzavøenou smlouvu o odvádìní splakových vod, upøímnì dìkujeme a váíme si jejich zodpovìdného vztahu k ochranì pøírody. Na druhou
stranu je tøeba vak upozornit na
ty, kteøí buïto jetì napojeni nejsou vùbec, nebo napojení provedli
a tie èekají, a se na nì pøijde,
nebo tací, kteøí napojení sabotují
úplnì. Je tøeba si uvìdomit, e jen
díky jednotnému postoji k ochranì
ivotního prostøedí si vytvoøíme
vhodné a pøíjemné podmínky pro
bydlení. Jsou ulice, kde napojení

Z èinnosti samosprávy
21. schùze rady mìsta dne
3. 7. 2015 mimo jiné:
 rozhodla na základì Protokolu o jednání hodnotící komise k
veøejné zakázce malého rozsahu
Separace bioodpadù ve mìstì enov  II. etapa o poøadí uchazeèù
na 1.  2. místì a povìøila starostu
podpisem smlouvy s vítìzným
uchazeèem
22. schùze rady mìsta dne
13. 7. 2015 mimo jiné:
 vzala na vìdomí zprávu o
èinnosti a hospodaøení Knihovny

& enovského muzea vèetnì Historicko-letopiseckého aktivu
 vzala na vìdomí organizaci a
pøípravu Jarmarku 2015
 vzala na vìdomí výsledky veøejnosprávních kontrol pøíspìvkových organizací a schválila navrená opatøení
 schválila rozpoètová opatøení
è. 30  32/2015 dle pøedloeného
návrhu
 schválila umístìní staveb a
zøízení vìcných bøemen na pozemcích mìsta
tajem.

Rekonstrukce vodovodního øadu

Informujeme vás prostøednictvím Obìníku o plánované rekonstrukci vodovodního øadu v lokalitì enov  krbeò, podél ulice krbeòská, v èásti mezi
ulicemi V Úvozu a Topolová.
Investorem stavby jsou Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.,
stavební práce bude provádìt firma STASPO spol. s r.o. Ostrava-Radvanice.
Termín realizace je plánován na období od 19. 8. 2015 do 30. 9. 2015. Finální
terénní úpravy pak budou provedeny do 30. 10. 2015.
MH/Mrl
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(pokraèování ze str. 1)

zena na práci do hutì, kde, jak si
vzpomíná, máèeli granáty, schovávali se pøed nálety, ale nakonec
pro své onemocnìní zápalem plic
u konec války proila doma.
Konec války mají paní Bedøika
i paní Sylva spojen se støelbou,
bombami (shozenými na enov-

ských loukách) a spoustou mrtvých koní.
Já chci za dnení povídání podìkovat pamìtnicím paní Bedøice
Kottové a paní Sylvì Urbancové,
které jsou velmi milé a vitální
dámy. A vám, milí pøíznivci historie, pøeji krásný zbytek léta.
Simona Slavíková

provedlo 25 nemovitostí z celkového poètu 27 a poslední dva nezodpovìdní nadále vypoutìjí své
splaky do pøíkopu kolem místní
komunikace. Dovoluji si tímto vyzvat vechny nezodpovìdné vlastníky nemovitostí, aby se zamysleli
nad svým chováním a k danému
problému pøistoupili zodpovìdnì.
Váení vlastníci nemovitostí,
kteøí jste si zdarma pøevzali od
mìsta dokumentaci soukromé kanalizaèní pøípojky, proveïte napojení nejpozdìji do konce srpna
roku 2015 a následnì uzavøete
smlouvu o odvádìní splakových
vod.
Váení vlastníci nemovitostí,
kteøí jste dokumentaci soukromé
kanalizaèní pøípojky pøevzali, provedli napojení, ale smlouvu o odvádìní splakových vod doposud
neuzavøeli, uèiòte tak neprodlenì,
víme o vás!
Váení vlastníci nemovitostí
è.p. 1266, 927, 1029, 1633, 1429,
90, 1071 a 1641, máme pro vás
pøipravenou dokumentaci soukromé kanalizaèní pøípojky, kterou
jsme nechali zpracovat na základì
vámi potvrzených plných mocí, vyzýváme vás k pøevzetí této dokumentace a k neprodlené realizaci
pøípojky. Pokud tak neuèiníte v dohledné dobì, budeme nuceni v zákonných mezích øeit s povìøenými orgány státní moci zpùsob nakládání s odpadními vodami u vaí
nemovitosti.
Ubezpeèuji vás, e jsem si vìdom skuteènosti, e v ivotì se èlovìk mùe dostat do rùzných svízelných situací, ale ve se dá vyøeit,
jen je tøeba o problému mluvit.
Mìstský úøad a jeho zamìstnanci
jsou tady pro vás a pøipraveni øeit jakýkoliv problém. Pro úplnost
uvádím vekeré kontakty, na kterých mùete konzultovat a øeit
problémy spojené s kanalizací JIH:
David Nogol, tel.: 733 128 295,
dnogol@mesto-senov.cz, 596 805
949.
Nemusíte nikam chodit, staèí
zavolat a já za vámi dorazím a na
místì se pokusíme najít øeení dùvodu, proè jetì není vae nemovitost napojena na kanalizaci.
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Evidence obyvatel
NEJMLADÍ OBÈÁNCI MÌSTA
Maxmilián Blahuta, Matyá Jahn, Marek
Matera, Sara Makki
K narození dìátka rodièùm srdeènì blahopøejeme.

ROZLOUÈILI JSME SE
Karol Rásó, Arnot Havlásek, Milan Cy
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

Knihovna & enovské muzeum

Zve irokou veøejnost na 2. záøí 2015, kdy v 17 hod.
probìhne derniéra výstavy  enov v dobì I. a II. svìtové
války.
Dále zveme na pøednáky: Nová strategie Zdraví
2020  Nová strategie WHO na podporu zdraví a blahobytu  aneb pøenesenì samostatné pøevzetí zodpovìdnosti nejen za své zdraví. Pøednáku poøádáme ve
spolupráci s p. J. Adamusovou a pøednáet bude gastroenterolog MUDr. J. Orlík z Krnova
 Analýza prvkù z vlasù  výiva a zdraví dne 3. záøí
2015 v 17 hod.
 Nemùete zhubnout? Vae geny mohou znát dùvod!  17 záøí 2015 v 17 hod.
(akce probìhnou v pøednákovém sále v budovì Staré
koly)

Kalendáø mìsta enov
pro rok 2016

V mìsíci srpnu 2015 oslaví významná ivotní jubilea
tito enovtí obèané
M I L O S L AVA B O B R O VÁ
V Í T Ì Z S L AV B O T O R
A N N A E N D A L O VÁ
V Ì R A H Á J K O VÁ
A G N E  A H U B O È A N O VÁ
M A R I E H U R T O VÁ
V Á C L AV K A È O R
M A R I E K A R A S O VÁ
M I R O S L AV K L I M  A
A L  B Ì TA K O B Ì R S K Á
VIKTOR KOLÁR
V A N D A K O L Á Ø O VÁ
D R A H O M Í R A K O M Á N K O VÁ
B O  E N A K U È E R O VÁ
JIØÍ LHOTA
J A R M I L A M I E N K I N O VÁ
B O H U S L AV M U S Á L E K
MATILDA OBORNÁ
 T E FA N O N D R E J K A
M A R K É T A P E K Á R K O VÁ
A N E  K A P Ì T VA L S K Á
O L G A R A È K O VÁ
P AV E L S L Í VA
B O H U M I L A S L Í V O VÁ
J A N A S M E T A N O VÁ
V I E R A S T E H L Í K O VÁ
J I Ø Í  E B E S TA
M A R I E T O P O R O VÁ
I R E N A Z E L I N O VÁ
Vem jubilantùm pøejeme k jejich výroèí hodnì zdraví,
tìstí a rodinné pohody.
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)

Váení obèané, v únorovém obìníku jste byli vyzváni
k zasílání fotografií vaich zahrad èi zahrádek. Jistì si
poøizujete bìhem roku zábìry kvetoucích keøù, skalek, záhonù trvalek nebo letnièek. Pravdìpodobnì byste mìli radost, kdyby vae zahrádka byla ozdobou kalendáøe pro rok
2016.
Své zábìry zasílejte e-mailem ve formátu JPG na adresu: astachovska@mesto-senov.cz.
U fotografií bude uveden pouze autor. Koneèný termín
uzávìrky fotek bude do 31. 8. 2015.
Dìkujeme a tìíme se na vae zahrady.
Správní odbor  Anna Stachovská

Dne 23. srpna 2015 uplyne 10 let
od úmrtí naeho drahého manela,
tatínka, dìdeèka a pradìdeèka, pana

Vítìzslava Bednáøe
Zároveò dne 23. záøí by se doil 95 let.
S láskou vzpomínají manelka,
dcera a syn s rodinou

Bolest v srdcích, tu zmírní jen èas,
avak krásné vzpomínky navdy zùstávají v nás.

Dne 25. srpna 2015 vzpomeneme
5. výroèí úmrtí pana

Tomáe Folvarèného
S láskou vzpomíná manelka Markéta
s rodinou
Dìkujeme pøíbuzným, sousedùm,
pøátelùm a vem, kteøí se pøili rozlouèit
s panem

Arnotem Havláskem
Dìkujeme za projevy soustrasti
a kvìtinové dary.

manelka Eva a dìti s rodinami
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Hospodaøení s komunálním odpadem

Samostatnì pøistavované
kontejnery (VOK)
SRPEN 5. a 6.  Tìínská (u
ko.), Pod Èechem, Nová, krbeòská x Okruní, Vráclavská x Na
Farském
ZÁØÍ 10. a 11.  køi. K Hájence x Dlouhá, U kolky, Václavovická (u b.j.), Na imce, krbeòská
(b.j.)

Sbìrné místo komunálních
odpadù
ul. Na Sedlácích
Otevírací doba: Èerven  Øíjen: Po  Stø, Pá 14.00  17.45 hod,
So 9.00  12.00 hod.
Odbìr a uloení odpadù komunálních
 objemné z domácností
 elektro, baterie,monoèlánky
(nekompletní elektrospotøebièe)
 EEZ (kompletní spotøebièe,
elektrotechnika a elektronika 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/tráva, listí, mìkké èásti
rostlin
 odìvù, obuvi a textilu.
V y l o u è e n y jsou vechny
odpady vzniklé ze stavební èinnosti, pneumatiky.
T e k u t é odpady: uloit
v  d y v u z a v ø e n ý c h
obalech, jedlé oleje pokud mono v
plastových láhvích. U olejù a tukù
z kuchyní  není nutné odstranit z
pøepálených tukù rozptýlené zbytky.
Separovaný odpad  plast:
pøed vhozením, prosím, zmenete
objem selápnutím.
Výe uvedené sluby pro komunální odpady jsou urèeny p o u z e
poplatníkùm místního poplatku za
provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Ostatní fyzické
osoby, právnické osoby a koneèní
prodejci EEZ se sídlem v enovì i
mimo enov mají monost uloit
EEZ ve sbìrném místì bez omeze6  ENOVSKÝ OBÌNÍK 8/2015

ní poètu kusù. Sluba sbìrného
místa u stanovených druhù je
b e z p l a t n á.

Domovní kompostéry
Prùbìnì jsou pøijímány ádosti o pøidìlení domovních kompostérù v rámci II. etapy. Ji probìhlo výbìrové øízení na dodavatele, podle schváleného harmonogramu je pøedpoklad, e kompostéry
budou k dispozici a distribuovány
v prùbìhu záøí.

Pokud máte zájem o kompostér,
pak je nìkolik zpùsobù, jak si jej
objednat: vyplnìním jednoduchého
formuláøe na webových stránkách
mìsta, zaslat e-mail k úseku P
úøadu, pøíp. osobnì u úseku P
nebo struènou písemnou ádostí.
ádat mohou vlastníci nemovitostí
(staveb pro bydlení a individuální
rekreaci, pozemkù) na území naeho mìsta, podmínkou není trvalý
pobyt v enovì.
Stuchlíková, P

Odeèet stavu vodomìrù

Oznamujeme vám, jakoto provozovatel vodovodù a kanalizací ve
mìstì enov, zásobující odbìratele pitnou vodou z:
 vodojemu Lapaèka (enov-Lapaèka)
 veøejného vodovodu Volenství (ul. Václavovická)
 veøejného vodovodu enovská (ul. Datyòská)
a zajiující realizaci odvádìní odpadních vod odbìratelùm zásobovaných pitnou vodu z vlastní studny z:
 kanalizace enov-Jih
 kanalizace U Alejského dvora,
e ve vaem rodinném domì (nebytovém prostoru, chatce, bytì) bude
proveden odeèet stavu vodomìru(ù) ve dnech 4. a 5. záøí 2015 (tj.
pátek a sobota) v dobì od 8.00 do 16.00 hod. V prùbìhu této
doby je nutno vyèkat pracovníka MìPOS, pøíspìvkové 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 uvedeném 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 10. záøí 2015 (ètvrtletní odeèet). Po tomto datu ji odeèty nebudou provádìny a kadé neodeètené odbìrné místo bude povaováno za nemìøené.
MìPOS, pøíspìvková organizace  provozovatel vodovodù a kanalizace se sídlem: Zámecká 27, 739 34 enov, IÈO 005 62 238, DIÈ
CZ0562238, tel. 596 887 136, 732 202 659, fax 596 887 226, e-mail
mepos@volny.cz

MìÚ informuje

Mìstský podnik slueb je pøíspìvkovou organizací mìsta a ve
své hlavní èinnosti zajiuje právì
sluby spojené s údrbou majetku
a provozem mìsta.
Mezi hlavní èinnosti patøí napøíklad údrba veøejného osvìtlení, údrba budov mìsta, údrba
místních komunikací, chodníkù,
veøejných ploch, zastávek, zelenì,
høbitova. MìPoS dále provozuje
kanalizaci v jiní èásti mìsta, U
Alejského dvora a rovnì bude
provozovat kanalizaci, která se buduje na severu. Rovnì spravuje
lapaèkovský vodovod.
V prùbìhu èervence MìPoS
provádìl práce spojené s odstraòováním vzlínající vlhkosti v jedné
ze tøíd ve kole na Podlesí. Stávající døevìná podlaha, která byla
poloena na hlínì, byla odstranìna, byly provedeny konstrukèní
podkladní vrstvy, odvìtrání podloí, tepelná izolace a v srpnu bude
poloená nová krytina. Rovnì
bylo pokraèováno v odvedení vlhkosti od základu v daném místì.
Pro zajitìní lepí pøístupnosti
vlakového nádraí mìsto odkoupilo èást chodníku vedoucího z ulice

MìPoS pøes léto nezahálí

Václavovické k nástupiti. MìPoS
v dané lokalitì provedl odstranìní
náletové zelenì. Mnoství sesbíraných odpadù a plastù, které se nacházely ve køoví, muselo být odvezeno více kontejnery.
Èást území poblí areálu mlýnù
nebyla doposud zásobována vodou
z veøejného vodovodu, ale pouze ze

studen pøi jednotlivých nemovitostech.
Kvalita vody a její mnoství neodpovídalo
potøebám
obèanù.
MìPoS za nemalé finanèní spoluúèasti obèanù v dané oblasti provedl prodlouení vodovodního øadu
o cca 225 metrù.
Ing. Jan Blaek, starosta

Pronájem sportovi v areálu SK enov
ul. Lipová

Srdeènì zveme k návtìvì sportovního areálu SK enov na ul. Lipová. Jedná se o pronájem
høitì na volejbal, tenis a nohejbal, høitì pro pláový volejbal a fotbal.
V pøípadì zájmu kontaktujte správce areálu SK enov v pracovních dnech pondìlí a pátek v èase od 8.00 do
15.00 hodin na telefonním èísle:

737 363 567

Datum a èas rezervace prosíme proveïte minimálnì 3 dny pøed plánovanou návtìvou.
Jednotlivé vstupy:
Fotbalové høitì (pronájem moný se souhlasem správce SK  vdy s ohledem na stav trávníku) ........ 1500 Kè/hod.
Høitì pro volejbal / nohejbal ........................................................................................... 100 Kè/1 høitì/hod.
Høitì pro beach volejbal .................................................................................................. 150 Kè/1 høitì/hod.
Pouití kabiny a sprchy ke kurtu nebo høiti ............................................................................ 50 Kè/ høitì (kurt)
Veèerní osvìtlení ............................................................................................................................ 50 Kè/hod.
Altán ........................................................................................................................................... 300 Kè/akce
Dlouhodobé pronájmy v pravidelném termínu v sezónì duben  øíjen je vhodné øeit
permanentkou (10 vstupù, cena permanentky vdy vèetnì kabiny a sprchy, sítì, míèe).
Permanentka volejbal  nohejbal ............................................................................................................. 750 Kè
Permanentka tenis  pláový volejbal ..................................................................................................... 1000 Kè

MH/ Mrl
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Vèelaøi informují
Výbor ZO Èeský svaz vèelaøù
enov, vèetnì vech naich èlenù,
dìkuje vedení mìsta za finanèní
dotaci z rozpoètu mìsta pro rok
2015.
Tato dotace slouí k nákupu nových vèelích matek a zaøízení na
bezpeèné a ekologické zpracování
vèelího vosku. Právì v letoním
roce, kdy byl po zimì veliký úbytek vèelstev i pøi úspìném opatøení v zamezení výskytu moru vèelího plodu, nám finanèní dotace velice pomohla. Jetì jednou za velikou vstøícnost dìkujeme.
Upozoròujeme vèelaøe na dodr-

ování termínù léèení vèelstev,
pøesný postup pouívání léèiv dle
pøiloených letákù nebo instrukcí
úsekových dùvìrníkù. ádáme
vèelaøe o dùsledné opatøení pøi obnovì starých vèelaøských rámkù v
úlech a vèasné zakrmení vèelstev
po ukonèení snùky.
Dne 12. 9. 2015 organizuje výbor ZO ÈSV enov zájezd s pøednákou do Hovoran za pøítelem Vítem Maradou. Jedná se o vèelaøe s
bohatými zkuenostmi nejen pøi
chovu vèel, ale i pøi jejich léèení.
Svou èinnost na vèelnicích provozuje na jiní Moravì, ale také v

Rakousku a na Èeladné v Beskydech. Po pøednáce nás autobus
zaveze do Valtic, kde se poèítá s
návtìvou zámku, v té dobì ji
mùeme ochutnávat burèák nebo
se zúèastnit Dýòových hodù. Milovníci vína si mohou také nakoupit víno.
Odjezd 12. 9. 2015 v 7.00 hod.,
Køiovatka  kola Podlesí  Horakùvka. Cena za dopravu 150 Kè.
Objednání zájezdu paní Vìra Kaczorová, tel. 736 451 123.
Za výbor ZO ÈSV enov 
Mgr. Miroslav Banasinski,
jednatel

Zdravotní støedisko
enov
Váení obèané,

dovolte, abychom vás informovali o
stavebních pracích, které budou
probíhat v rámci akce Opatøení
pro zajitìní úspor objektu ve
vlastnictví mìsta enov  zdravotní støedisko.
Dodavatelem stavebních prací je
spoleènost Tomá STRAUB, s.r.o.,
Ostravská 1847, 748 01 Hluèín, IÈ
27762939.
Pøedmìtem stavebních prací
bude výmìna oken a zateplení obvodového plátì budovy, tzn. zateplení obvodových stìn a støechy.
V termínu od 17. 8. do 30. 8. 2015
bude v budovì zdravotního støediska probíhat výmìna oken.
V tìchto dvou týdnech, v dobì
nutné pro stavební práce v jednotlivých ordinacích, budou omezeny
ordinaèní doby lékaøù, které si,
prosím, pøed pøípadnou návtìvou
lékaøe na støedisku ovìøte.
Jeliko stavební práce budou po
celou dobu realizace stavby, která
má být ukonèena v listopadu 2015,
probíhat za provozu zdravotního
støediska, ádáme vás o patøiènou
opatrnost pøi pohybu v areálu celého stavenitì.
Dìkuji za pochopení.
Ing. Iveta Meníková,
referent odboru investic,
MH a dopravy
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Èeský zahrádkáøský svaz
ZO enov
poøádá ve dnech

29. 8.  30. 8. 2015

v prostorách Z enov, Radnièní námìstí

VÝSTAVU KVÌTIN,
ZELENINY A OVOCE

Výstava bude otevøena
29. 8. sobota 1020 hod.
30. 8. nedìle 913 hod.
Budou vystaveny kolekce balkónových kvìtin, fuchsií, citrusù, zelenin a
ovoce. Souèástí výstavy je samostatná expozice vèelaøù. Po dobu
výstavy bude poradna pro zahrádkáøe.
Program (sobota)
10.00 slavnostní zahájení výstavy
13.00 kouzlení s kvìtinami (ukázky kvìtinových vazeb)
15.00 beseda  pøednáka s ing. Gajdotinem o plodové zeleninì
(známý z TV Receptáøe)
17.00 kouzlení s kvìtinami (ukázky kvìtinových vazeb)
K realizaci pøispìly firmy:
ABEX Substráty abeò, Zahradnictví Pasiè D. ivotice, Zahradnictví Petro Mìlník,
Lampar t  Mec  zahradní a krajinná tvorba, ZO ÈZS enov, ZO ÈSV enov,
ZO ÈZS Citrusáøi, Autodoprava Chodura
Podìkování mìstu enov za poskytnutí finanèní dotace k realizaci výstavy
a Z enov za poskytnutí prostorù ke konání výstavy.

ivot ve mìstì

Unie Wing Chun Kung Fu informuje
Wing Chun je jihoèínské bojové umìní. Styl
bojující na krátkou vzdálenost. Wing Chun se
snaí dret lehkých, ale
co nejefektivnìjích pohybù a úderù. Hlavní zásadou je jednoduchost,
praktiènost, efektivnost,
pouití støedové linie tìla
k útoku, úèinnost úderu
v tìsné blízkosti protivníka a vyuití jeho vlastní
síly k protiúderu. Dalí
výhodou je spojení útoè-

né i obranné stránky v
kadé technice a boj na
velmi krátkou vzdálenost. Také techniky od
sebe neoddìlují obranu a
útok, ale pøi kadém pohybu usilují o obojí a
hlavnì o neustálou kontrolu protivníka.
Jak nejlépe pøedejít boji
a násilí
Na svìtì není nic stoprocentního, ale dle výzkumu se v 97 % dá vy-

hnout násilí za pouití
taktik pøedejití konfliktu
a zklidnìní situace. Existuje pár vìcí, které vás
nauèí, jak udìlat vechno
pro to, abyste nemuseli
bojovat, kdy nechcete.
Reálná sebeobrana
Reálná sebeobrana vyuívá jednoduchých sebeobranných technik a pohybù vycházejících z pøirozených reakcí a pudového jednání, avak i tyto

jednoduché pohyby se
musí natrénovat, aby je
byl èlovìk schopen v boji
pouít.
Kontakt
Roman Kocifaj, telefon: 604 834 521, e-mail:
uniewch@email.cz,
www.uniewingchun.cz
V záøí otevíráme v enovì nový kurz pro zaèáteèníky.
Dìkujeme mìstu za
dotaci na dovybavení.

Ukázka pouití pohybù z forem

enovtí skauti a skautky tráví prázdniny
v pøírodì
vech táborech se dìtem vìnují vedoucí,
kteøí pracují jako dobrovolníci ve svém vol-

ném èase. Spoleènì
hrají hry, pracují a proívají nezapomenutelná dobrodruství.

Za enovské
skautské støedisko
Marie Tomisová 
Májinka

Témìø padesát dìtí
ze 4. oddílu strávilo tøi
týdny v èervenci na ji
tradièním táboøiti u
Èeladné. Na pøelomu
prázdninových mìsícù
tam následuje tábor
dvaceti
chlapcù

Agentù.
Dvacítka
skautù a roverù proila dva týdny na takzvané Královì louce u
Spálova, na které pokraèuje tábor tøiceti
dívek z Elmana. Na
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Optimalizace pokladen finanèního úøadu
Finanèní úøad pro
Moravskoslezský kraj
ukonèí 31. srpna provoz pokladen pro výbìr hotovostních plateb daní a poplatkù na
svých
neokresních
územních
pracovitích.
Na Finanèním úøadì
pro Moravskoslezský kraj
lze proto na územních
pracovitích v Bohu-

mínì, v Èeském Tìínì, ve Frýdlantì nad
Ostravicí, ve Fulneku,
v Havíøovì, v Hluèínì,
v Kopøivnici, v Krnovì, v Tøinci a v Orlové
zaplatit danì a poplatky v hotovosti naposledy v pondìlí 31. srpna
2015.
Od úterý 1. záøí 2015
lze danì a poplatky na
Finanèním úøadì pro Mo-

I N Z E R C E
Angliètina  výuka, douèování, pøíprava ke zkoukám. Mgr. I. Èásteèková, tel.: 736 150 119.
Prodám ètyømìsíèní bezrohou bílou kozièku k chovu, ji odstavenou. Cena dohodou. Tel.: 725 602 331.
Koupím dùm, parcelu, chatu. Prosím, nabídnìte.
Tel./SMS 608 370 379.

UHELNÉ SKLADY
ENOV
AUTODOPRAVA  prodej sypkých materiálù
Bývalý areál VOKD

ÈERNÉ OKD, KOKS, HNÌDÉ BILINA,
MOST
Hnìdé uhlí do automatických kotlù
ze zastøeené haly
Dlouholeté zkuenosti s provozem
automatických kotlù

VÁENO NA KALIBROVANÉ
DIGITÁLNÍ AUTOVÁZE
VÝHRADNÌ ÈESKÉ UHLÍ,
polské  NEVEDEME
Po  Pá: 7.30  15.00 hod.
Web-ceník: prodejuhlicz.cz
INFO A OBJEDNÁVKY:
Po  Ne od 6.00 do 19.00 hod.

Tel.: 608 827 288
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ravskoslezský kraj zaplatit v hotovosti na územních pracovitích Ostrava
I, Ostrava II, Ostrava III,
v Opavì, v Bruntále, v
Novém Jièínì, ve Frýdku-Místku a v Karviné.
Danì a poplatky je
moné uhradit také bezhotovostnì (vèetnì vyuití internetového bankovnictví) nebo potovní poukázkou na kadé poboè-

ce Èeské poty. Kompletní informace k placení
naleznete na
www.financnisprava.cz
V Ostravì dne 23. èervence 2015
FINANÈNÍ
ÚØAD
PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, Na Jízdárnì
3162/3, 709 00 Ostrava,
tel.: +420 596 651 302
Ing. Petra Homolová,
tisková mluvèí

Pùjèujeme stroj na èitìní kobercù, sedacích souprav znaèky KÄRCHER.
V. Vlèková, Strará cesta 333,
enov  èást krbeò. Tel.: 736 520 175

Demonta T, s.r.o.
Provozovna Petøvald
Ostravská 264
735 41 Petøvald
Telefon: 739 970 110

www.demonta.cz, e-mail: info@demonta.cz

nabízí: výkup papíru, elezného
rotu, barevných kovù
a autobaterií
Otevírací doba: Po, Út, Èt
8.30
St, Pá
8.30
Kadá sobota 8.30
Pøestávka
12.30

Platba probíhá pouze pøevodem
na úèet, ekem, nebo potovní
poukázkou.
Dalí provozovny ve mìstech:
Ostrava-Heømanice, Baka,
Karviná, Èeský Tìín,
Havíøov, Horní Suchá,
Dìtmarovice, Tøinec, Jablunkov






16.30
15.30
12.00
13.00

Inzerce
Novì otevøená

DROGERIE

Radnièní námìstí 30  1. patro OD nad Hrukou

Po  Pá

8.00  17.00

Prací práky, aviváe  ARIEL, PERSIL, DR. HOUSE,
COCCOLINO
Prostøedky na nádobí  JAR, PUR, TRIM, DR. HOUSE
Zubní hygiena  LISTERINE, COLGATE, AQUAFRESH,
SIGNAL
Sprchové gely, dekoraèní pøedmìty, svíèky, osvìovaèe
a dalí.

Realitní spoleènost Èeské spoøitelny, a.s.
Jediná realitka vlastnìná bankou  záruka kvality a serióznosti na realitním trhu.
koupì l prodej l pronájem nemovitostí
tel.: 800 400 600
nebo pøímo makléøi 605 200 269
www.rscs.cz

Kocourek Josef

Vám nabízí èitìní kobercù a sedacích souprav,
pùjèování stroje Kärcher s rozvozem

tel.: 606 363 300, 731 490 561

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!!!
AKCE HET KLASIK COLOR  2+1 zdarma prodlouena!

(Kupte dva ks probarvené malíøské interiérové barvy HET KLASIK COLOR
a dostanete 1 ks bílé barvy HET KLASIK k nákupu ZADARMO! Platí pro
varianty 1,5 kg, 4 kg a 7+1 kg.)
Platí do vyprodání zásob!
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, ETERNAL, SOKRATES 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

Právní záleitosti

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

JUDr. Marcela orièová

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

ZNALECKÉ POSUDKY

pro vekeré pøevody nemovitostí, pozùstalostní øízení, trní
ocenìní bytù a nemovitostí, pøiznání k dani z pøevodu nemovitostí Vám vypracuje

MARIE KRUINOVÁ
znalec z oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady nemovitostí
U Spoleèenského domu 3/1042, Vratimov
tel. è. 596 732 520, 603 530 963; marie.krusinova@volny.cz

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

Lukostøelecký závod  ENOVSKÁ TERÉNNÍ 2015

Vskutku originální lukostøelecký závod v èeské terénní lukostøelbì má za sebou dalí pokraèování v
oblasti enov nad Lapaèkou a pøes kopec eligáè.
Tentokrát byl vylepen lukostøeleckou pozicí ustavenou na balkonì rodiny Sedlákù, za co jim patøí dík
(viz foto). Závodní okruh probíhá z vìtí èásti na privátních pozemcích a závodníci z Ostravy, Havíøova,
Sedlit, Frýdku-Místku, Opavy, Tinova, Fryèovic, Jeseníkù, Starého Kolína a Humpolce se sjeli k závodu
ráno v nedìli 28. 6. 2015, pøestoe pøedpovìï poèasí
jednoznaènì øíkala: detivo. Start soutìe se kvùli
deti trochu opozdil, nicménì soutìící lukostøelci ve
zvládli, s výjimkou domácího favorita Vojty Kaloèe,
který podcenil krátkou reaklimatizaci z páteèních
noèních Srnèích hodù!
Nejvyí nástøel: mui  holý luk: Boris Gruntorád
(Havíøov)  281 b., kadeti  holý luk: Petr Lisník (SK
Lapaèka)  219 b., eny  holý luk: Zuzana Mynáøová

Gulá
Fest
2015

(SK Lapaèka)  171 b., áci  holý luk: Tomá Veverka (Frýdek-Místek)  201 b., áci do 10 let  holý luk:
Vojtìch Kalina (Humpolec)  153 b., instinktivní luk:
Petr Gala (Opava)  267 b., jezdecký luk: Ladislav
Dufek (Tinov)  91 b., kladkový luk: Peroutková
Jana (Starý Kolín)  269 b., olympijský luk: Hegedüsová Zdeòka  239 b.
Organizátoøi závodu tímto dìkují privátním majitelùm pozemkù za umonìní pøístupu na pozemky v
rámci této akce  rodinì Sedlákovým, manelùm
Svìtlanì a Michalovi Kaloèovým, Petøe Zagorské a
Bøetislavu Slívovi.
Dále SK dìkuje Moravskoslezskému kraji, který v
rámci dotaèního programu Podpora støelby z lukù u
dìtí a mládee poskytl finanèní pøíspìvek na poøízení a opravu terèovnic, MìÚ v enovì a p. A. Kozlovi 
obchodnímu zástupci pivovaru Svijany za hodnotné
ceny.
Zdeòka a Frantiek Hegedüsovi

SK Lapaèka vyhlauje

3. roèník
soutìe ve vaøení kotlíkového guláe
Kdy: 19. 9. 2015
Kde: Areál SK Lapaèka

Pravidla pro soutìní týmy budou
zveøejnìna na stránkách SKL
www.sklapacka.cz
Blií informace budou poskytnuty
na tel. è.: 724 416 804
Výbor SK Lapaèka

Mìsíèník Mìstského úøadu v enovì, vychází v první dekádì mìsíce, reg. è. MK ÈR E 12336. Redakèní rada:
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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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