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ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

Mìsíc únor nás jistì
bude tìit snìhovou nadílkou a my, kteøí tuto
krásnou dobu netrávíme
na horách, jistì vezmeme
zavdìk teplem domova,
které si mùeme zpøíjemnit tøeba ètením naeho
Obìníku. Kdy jsme vybírali téma letoního
úvodníkového povídání,
tak jednoznaènì padla
volba na povídání o II.
svìtové válce, protoe
celý civilizovaný svìt si

letos pøipomíná sedmdesát let od jejího ukonèení.
Kroky nás mnohých,
enovákù, vedou dennì èi
ménì èasto kolem pomníku obìtí obou svìtových
válek. Je vak jen hrstka
tìch, kteøí zde své kroky
zastaví alespoò v kvìtnový den, kdy si pøipomínáme osvobození enova. A
jetì ménì je tìch, kteøí
znají jména padlých enovských obèanù za II.
svìtové války. Napadlo

Sport

vás nìkdy pátrat po osu- bude patøit nae letoní
dech lidí, jejich jména povídání.
jsou na pomníku pro vìèPtali jsme se dìtí, ktenou pamì vyryta? Nì- ré válku nezaily, zda si
kteøí z nich byli hrdiny myslí, e by se mìla válbojujícími proti nepøíteli, ka pøipomínat a proè.
jiní padli jaksi omylem, Volnì leící dotazník vyale vichni byli lidé, kteøí plòovaly dìti samy a dobmìli své sny, touhy a na- rovolnì. Z jejich odpovìdí
dìje. Vydejme se tedy vybíráme: Mìlo by se o
spoleènì pátrat a tvoøit tom mluvit, aby se to neletoní úvodníky, které opakovalo. (Jan P., 14
budou mapovat nejen dì- let); Ano, protoe je to
jinné události let 1939 a významná událost v his1945, ale také osudy pad- torii ÈR. (Tereza H., 8
lých enovských obìtí. let); Mìlo, aby se pøipoPtáme se tedy: Kdo ví mnìlo a vzpomenulo na
nìco o osudech idovské padlé. (Martin K., 15
rodiny Rottrù? Která e- let); Bylo to obrovské krnovská rodina schovávala veprolití nevinných lidí.
idovskou dívku? ije je- Na jednu stranu by se na
tì syn pana Miloslava to nemìlo zapomenout,
ebesty, jeho dojemný aby se nìco takového u
pøíbìh si pøipomeneme? nikdy neopakovalo. (PaKdo byl Antonín Slíva, vel P., 15 let). Také vás,
Karel Kreèmer, Jeník Li- milí ètenáøi, odpovìdi
pina? Proè zahynuli man- pøíjemnì pøekvapily?
elé Bierzovi? Proè zeNa dobové fotografii
møel ák 4. tøídy Mirek jste moná poznali mladíPøeèek? Víte-li nìco o ka, ruského legionáøe a
osudech lidí, jejich jmé- úèastníka bitvy u Zborona jsou na pomníku vyry- va (I. svìtová válka), pozta, podìlte se s námi o je- dìjího prezidenta, jeho
jich fotografie a ivotní osud je s enovem, konosudy.
krétnì s enovským náSvé vzpomínky pøi- draím, spjat. O nìm, o
neste do naí knihovny a pøedváleèném roce 1938
spolu pak budeme nám a prvním roce války 1939
vem vyprávìt pøíbìhy si budeme povídat zase
obyèejných lidí, kterým pøítì.
ivot vzala válka. NeméPøeji vám krásné zimnì zajímavé jsou vak i ní dny a budu se tìit na
vzpomínky tìch, kteøí vae vzpomínky.
válku pøeili a také ENOVSKÝ
jim
Simona2/2015
Slavíková
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Mìstský úøad informuje

Mìstská policie
hlásí
ZÁSAHY  INFORMACE
ZPRAVODAJSTVÍ

Pøímé tel. èíslo:
604 128 113
PÈR Vratimov:
604 127 288
Tísòová linka:
156
E-mail:
mpolicie@mesto-senov.cz
Http:
www.mesto-senov.cz
3. 1.  Vybrali garáe. Odcizená motorka,
pneumatiky, elektronika
a znièený lak na vozidle.
koda napáchaná zlodìji
vniknutím do ètyø garáí
v blízkosti ul. Ostravská
zamìstnala stráníky i
policii ÈR.
10. 1.  Nechtìli platit. Témìø 3 promile alkoholu v dechu, nezaplacená útrata a obviòování
vech kolem z krádee
penìz. Takové hosty obsluhovali v restauraci na
Lapaèce. Pøivolané policii
se nedaøilo s nespokojenou dvojicí domluvit, nezabral ani hrozící pøevoz
na záchytku. Tam se oba
aktéøi nakonec stejnì dostali. Pøi pøevlékání do
eráru mu odcizené peníze nael.
16. 1.  mejdi. Podomní prodejci stále zkouejí nové a nové praktiky,
jak pøipravit dùvìøivce o
peníze. Tentokrát v èásti
Podlesí nabízeli matrace,
které mìla údajnì hradit
pojiovna. Samozøejmì
a po zaplacení pøísluné
èástky zprostøedkovateli.
17. 1.  Manelská
hádka. Dohadování manelù nebralo konce a do
pøíjezdu policie. Po chvíli
se situace sice zklidnila,
ale jen na pár okamikù.
Kdy u nepomáhala dalí domluva, museli policisté zvolit dùraznìjí
prostøedky. Nespokojený
manel si vykoledoval
noc na záchytce.

20. 1.  Problémy se
zákazníky. Potíe s opilci øeily prodavaèky z obchodu na námìstí. Neznámí zanedbaní mui
blokovali pokladnu a nechtìli opustit prodejnu.
Pøed pøíchodem policie
oba z místa radìji zmizeli.
20. a 22. 1.  Vykradli auta. Dva pøípady
vloupání do vozidel øeila
policie v tomto mìsíci. Z
prvního vozu byla odcize-

na kabelka s osobními
vìcmi, které majitelka
ponechala na sedadle.
Jen o dva dny pozdìji
zmizela z dalího auta
penìenka. Ta vypadla
øidièce pøi vystupování.
Finanènì si neznámý zlodìj pøíli nepomohl, ena
vak pøila o vekeré doklady.
Mìstská policie má
zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného pro-

støedí pro kadého obyvatele mìsta a na tom,
aby ádný pachatel pøestupku nebo trestného
èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký
dotaz, postøeh, kritiku,
stínost atd., mùete ji
zaslat písemnì na adresu: Mìstská policie enov, Radnièní nám. 300,
739 34 enov nebo na email:
mpolicie@mesto-senov.cz
R. Kulhánek, vel. MìP

Z èinnosti samosprávy  ve zkratce
4. schùze rady mìsta dne 7. 1.
2015 mimo jiné:
 vzala na vìdomí zprávu o èinnosti
Senior klubu enov za rok 2014 a plán
èinnosti na rok 2015
 vzala na vìdomí zprávu o èinnosti
komise k projednávání pøestupkù za
rok 2014
 vzala na vìdomí koneènou výi poskytnutých prostøedkù ze státního rozpoètu pro oblast kolství v roce 2014
 schválila plán práce komise sociální a volnoèasové, komise dopravní, komise ivotního prostøedí a komise bezpeènosti na rok 2015
 schválila umístìní staveb a zøízení
vìcných bøemen na pozemcích mìsta
 schválila likvidaci majetku mìsta
dle návrhu likvidaèní komise
 schválila rozpoètová opatøení è.
101  113/2014 a è. 1/2015
 rozhodla o uzavøení darovací
smlouvy mezi MSK jako dárcem a mìstem enov jako obdarovaným za úèe-

lem dovybavení jednotky SDH enov
speciální technikou.
5. schùze rady mìsta dne 21. 1.
2015 mimo jiné:
 schválila plán práce kulturní komise pro rok 2015 a plán práce komise
rozvoje mìsta a investic na 1. pololetí
2015
 neschválila zvýení nájemného u
nájemních vztahù, uzavøených na základì nájemních smluv opatøených inflaèní dolokou, o prùmìrnou roèní
míru inflace v roce 2014
 rozhodla povìøit poøádáním enovského jarmarku 2015 agenturu Jiøí
Guòka, Ostrava, její nabídka byla vyhodnocena jako nejvýhodnìjí
 schválila Výroèní zprávu za rok
2014 zpracovanou podle § 18 zákona è.
106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k
informacím a Sazebník úhrad za poskytování informací na úèetní období 2015
 schválila rozpoètová opatøení è.
114  116/2014 a 2  6/2015.
tajem.

Energie  realizován nákup
pøes burzovní obchod

Mìsto enov nakoupilo v prosinci 2014 elektrickou energii a zemní
plyn prostøednictvím Praské komoditní burzy pro roky 2015 a 2016.
Nákup byl organizován i pro obce regionu Slezská brána a jejich pøíspìvkové organizace. V letech 2013 a 2014 obce RSB vydaly na energie 13,881 miliónu Kè. Pokud bude odebráno ze sítì stejné mnoství,
pak náklady za roky 2015 a 2016 budou èinit 12,762 miliónu Kè.
Nákupem energií pøes burzu tak uetøí obce naeho regionu více
jak milión korun. Tyto prostøedky budou vyuity pro dalí rozvoj obcí.
Ing. Jan Blaek, starosta
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Rozíøení kanalizace enov  kanalizace enov JIH
Váení obèané,
máme za sebou rok 2014, kdy
byla dokonèena a zprovoznìna celá
stoková sí splakové kanalizace v
lokalitì enov  JIH. Postupnì
jsou dokonèovány a realizovány i
soukromé kanalizaèní pøípojky. Do
konce roku 2014 bylo vydáno 380
územních souhlasù, ze kterých si
obèané pøevzali 340 dokumentací a
územních souhlasù. Oficiálnì je k
polovinì ledna 2015 zprovoznìných 210 kanalizaèních pøípojek s
následným uzavøením smlouvy o
odvádìní splakových vod. Jsme
velice rádi, e zájem o pøipojování
na splakovou kanalizaci je ze
strany obèanù opravdu citelný. Bohuel, zpracování dokumentace
soukromé kanalizaèní pøípojky
vèetnì vech zákonných pøíloh a
vyjádøení je znaènì èasovì nároèné
a zdlouhavé. Do konce února roku
2015 by mìly být vydány vechny
územní souhlasy. Povinnost mìsta

doloit poskytovateli dotace závìreèné vyhodnocení celé stavby do
konce bøezna roku 2015 je závazná
a nemìnná. Z tohoto dùvodu ádáme vechny obèany, kteøí obdrí
dokumentaci
pøípojky
vèetnì
územního souhlasu, aby uèinili
vekeré moné kroky za úèelem
zajitìní realizace této pøípojky v
termínu do 28. 2. 2015. Tento termín je uveden i v darovací smlouvì k pøedmìtné dokumentaci.
Jsme si vìdomi skuteènosti, e na
realizaci pøípojky u nezbývá moc
èasu, ke vemu se jedná o zimní
mìsíce, kdy ani poèasí není zrovna
ideální pro realizaci, pøesto vechny, kteøí si dokumentaci jetì nepøevzali, nebo k pøevzetí budou v
dohledné dobì vyzváni, zdvoøile
ádám, aby tak neprodlenì uèinili,
aby uzavøeli darovací smlouvu a
snaili se realizaci pøípojky uskuteènit v termínu do konce února
2015. Mìsto enov je povinno

Kalendáø mìsta enov pro rok 2016

Je to jen krátká doba, kdy jsme pøipravovali kalendáø pro letoní rok 2015.
Dle reakce vás, obèanù, se kalendáø povedl. Pøipomenul tìm starím, jak to
v enovì vypadalo døíve, a ti mladí mohli nahlédnout do dìjin, jak se enov
zmìnil k dnení podobì. Kalendáø roku 2014 nám ukázal zábìry z akcí spolkù
a organizací mìsta enov, v kalendáøi pro rok 2013 jsme mohli obdivovat krásná díla enovského malíøe Viléma Wünsche. Pro kalendáøe v roce 2008 a 2009
byly pouity fotografické zábìry obèanù, které nás zavedly do zajímavých koutù
naeho mìsta, a tak se autoøi podìlili o obyèejnou krásu kolem nás, která jim
pøirostla k srdci.
Kdy procházíme enovskými ulicemi lemovanými rodinnými domky, a ji
starími, èi novì postavenými, mùeme nahlédnout do malých venkovských
zahrádek nebo moderních velkých zahrad. A to nás inspirovalo pro téma kalendáøe 2016.
Vyzýváme proto vás, obèany, aby jste nafotili v nadcházejících obdobích své
zahrady a zaslali je ve formátu JPG elektronicky na adresu:
astachovska@mesto-senov.cz. U fotografií bude uveden pouze autor. Koneèný
termín uzávìrky fotografií bude do 31. 8. 2015. Tìíme se na vae zahrady.
Správní odbor  Anna Stachovská

Daòový semináø k dani z pøíjmù

Dne 11. 2. 2015 se uskuteèní pro obèany mìsta enov ve 14.30 hod. v
zasedací místnosti Mìstského úøadu enov semináø s pracovníky FÚ pro
Moravskoslezský kraj k problematice danì z pøíjmù fyzických a právnických
osob pro rok 2014 a 2015 na téma:
1. Základní sleva na dani u starobních dùchodcù.
2. Sleva na dani za umístìní dítìte v pøedkolním zaøízení.
3. Daòové zvýhodnìní na dìti v roce 2015.
4. Poloky sniující základ danì.
5. Poloky odèitatelné od základu danì.
6. Zmìny v oblasti pohledávek.
Ing. Miroslava Nováková, èlenka zastupitelstva

pøedloit
poskytovateli
dotace
kompletní seznam vech nemovitostí v dané lokalitì s uvedením
termínu skuteèného pøipojení. U
nemovitostí, které nebudou ke dni
zpracování závìreèného vyhodnocení celé akce pøipojeny, je mìsto
povinno doloit nìjaký doklad, ze
kterého bude zøejmá povinnost
vlastníka napojit se na kanalizaci
ihned, jakmile to bude moné.
Tímto dokladem je právì ona darovací smlouva, kterou obèané podepisují pøi pøevzetí dokumentace. V
pøípadì, e obèan tuto darovací
smlouvu podepíe a v termínu do
28. 2. 2015 nestihne svou pøípojku
zrealizovat z nìjakých objektivních
dùvodù (nevhodné klimatické podmínky, zdravotní stav a podobnì),
je naprosto zøejmé, e o pøipojení
má evidentní zájem, a proto napojení provede ihned po pominutí
dùvodu, který neumoòoval døívìjí realizaci. Tato skuteènost by
mìla být pro poskytovatele dotace
dostaèujícím dokladem, který øeí
povinnost okamitého napojení na
kanalizaci.
Z výe uvedeného vyplývá, e
podpisem darovací smlouvy k dokumentaci kanalizaèní pøípojky se
obdarovaný zavazuje, e tuto pøípojku zrealizuje v termínu do 28.
2. 2015 nebo co nejdøíve, jakmile
to bude technicky moné. Pøedpokládáme, e poslední pøípojky budou zrealizovány v prùbìhu dubna
2015, tudí bìhem pøípadné kontroly poskytovatele dotace v polovinì roku 2015 by mìly být prokazatelnì napojeny vechny nemovitosti dané lokality.
Prosíme vechny, kteøí provedou napojení na splakovou kanalizaci dle pøedané dokumentace v
souladu s vydaným územním souhlasem, aby tuto skuteènost neprodlenì oznámili povìøeným pracovníkùm provozovatele nebo vlastníka kanalizace, a to:
David Nogol, tel.: 596 805 949,
733 128 295, referent odboru investic MìÚ enov.
Tomá Jasanský, tel.: 596 887
136, 737 168 759  øeditel MìPOS, p.o., provozovatel kanalizace.
David Nogol, referent odboru investic,
MH a dopravy
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Hasièský sbor mìsta enov
TEL.: 596 88 77 77, 607 863 024
www.hasicisenov.estranky.cz, e-mail: hasici.senov@seznam.cz
Ohlédnutí za rokem 2014
V roce 2014 zajiovalo výkon nepøetrité sluby
celkem 24 hasièù. Jednotliví èlenové jsou zaøazeni v
jednotce na funkce  velitel drustva, strojník, technik a hasiè. Jednotka je pøedurèena na zásahy na
vodì a pøi dopravních nehodách. Prùmìrná doba výjezdu byla za rok 2014  5,89 minuty a k zásahùm
prùmìrnì vyjídìlo asi 6 hasièù. Zákonná lhùta pro
jednotku Hasièského sboru mìsta enov je stanovena
na 10 minut od vyhláení poplachu.
Zásahy v roce 2014
V roce 2014 vyjeli hasièi ke 131 událostem. 78 z
nich probíhalo v reimu akutního zásahu a 53 událostí bylo klasifikováno jako tzv. ostatní èinnost. Jsou to
zásahy typu  likvidace bodavého hmyzu, èerpání
vody, neakutní otevøení bytu atd.
Poèet zásahù 2014 bylo 131. Z toho:
 Poárù 13
 Technických pomocí 32
 Dopravních nehod 22
 UNL 6
 Planý poplach 4
 ZOÈ 53
Nìkteré zásahy v roce 2014
Únor  Poár dopravníkového pásu v OstravìKunèicích. Jednotka zajiovala dodávku vody pomocí
vozidla CAS 32.
Vyprotìní zranìného øidièe pøi dopravní nehodì
dodávkového vozidla, které se nacházelo mimo komunikaci a na boku. Jednotka vyproovala zranìnou
osobu pomocí HVZ Holmatro a následnì zranìného
pøedala LZS.
Kvìten  Zásah u dopravní nehody osobního a
nákladního vozidla, kde jednotka provádìla resuscitaci øidièe ve spolupráci s ZZS.
Poár osobního vozidla. Jednotka provedla uhaení vozidla a poskytla první pomoc popálenému majiteli vozidla.

Èerven, Èervenec, Srpen  Zásahy u èerpání
vody po pøívalových detích, technických havárií. Popadané stromy na komunikaci pøi letních bouøkách.
Prosinec  Dopravní nehoda se zranìním a následným vyhledáváním zranìné osoby. Poár garáe s
vnitøním vybavením.
Nové vybavení v roce 2014
V roce 2014 díky finanèní podpoøe mìsta enov a
MSK dolo k nákupu hodnotného nového vybavení
pro potøeby zásahové èinnosti. Jedná se o nákup:
 Hydraulického otvíraèe WEBER na otvíraní uzavøených prostor
 Zásahového èlunu + pøepravního vozíku
 Termokamery FLIR na vyhledávání skrytých ohnisek u poáru a osob
 Pulzního oximetru na mìøení tepu a mnoství
kyslíku v krvi
 Dokonèení a vybudování nového systému pro vyhlaovaní výjezdu
 IT techniky pro potøeby zásahové jednotky
 Nového hydraulického zaøízení HOLMATRO
CORE pro zásahy u dopravních nehod
 2 ks nových DP Drager
 Polepení vozidla CAS 20 reflexní fólií pro zvýení bezpeènosti.
Ing. Martin Tesaø, velitel JSDH

Zmìny ve vedení Sboru
dobrovolných hasièù mìsta enova

V pátek 16. 1. 2015 probìhla v hasièské zbrojnici v enovì valná hromada hasièù, na které mimo hodnocení èinnosti
sboru za rok 2014 také dolo ke zvolení nového starosty sboru.
Pro nadcházející období byl zvolen starostou pan Lubomír
Kulhánek, zkuený hasiè, který ji vykonává také úspìnì nìkolik let funkci zástupce velitele výjezdové jednotky. Tato
zmìna je tak zárukou pokraèování dobøe nastavené spolupráce mezi èleny sboru, výjezdovou jednotkou a mìstem.
Dìkujeme touto cestou za dlouholetou práci dosavadnímu
starostovi panu Mgr. Davidu Polákovi a pøejeme mu hodnì
osobních i pracovních úspìchù.
vedení mìsta
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KAM za kulturou, zábavou a sportem
ENOV
Knihovna & enovské muzeum
V mìsíci únoru 2015 oslaví významná ivotní jubilea
tito enovtí obèané
B O  E N A B E N K O VÁ
S TA N I S L AV B I K
VLASTIMIL CYGOÒ
ANTONÍN DANKO
JOSEF DRESSLER
P AV E L E N G L I S C H
J A R O S L AV G O N G A L A
M A R G I T A G R Y M O VÁ
L A D I S L AV H A L A D A
L I B U  E H AV L Á S K O VÁ
V A L E R I E H O L I N K O VÁ
VLADIMÍR HYBNER
Z D E Ò K A J E Ø Á B K O VÁ
B L A  E N A K R Á L O VÁ
J A N A K U C H A Ø O VÁ
FRANTIEK KYKA
H A N A M A R K O VÁ
ZDENÌK MICHÁLEK
J A R O S L AVA M O K R O  O VÁ
HERBERT ORULÍK
J O S E F P AV L O S E K
V L A D I S L AV P I E C U C H
J A R M I L A P I N K AV O VÁ
K V Ì T U  E R E V E N D O VÁ
L U D M I L A R E Z N E R O VÁ
B E D Ø I  K A R Y  K O VÁ
K V Ì T O S L AVA S A K A Ø O VÁ
V Á C L AV S L Á D E K
M A R I E S L Í V O VÁ
M I L U  E S L Í V O VÁ
O L G A S L Í V O VÁ
EMIL SZAROWSKI
E M I L I E  A J E R O VÁ
J A R M I L A  P E T Í K O VÁ
J A R O S L AV V A C L AV Í K
A N E  K A V AV Ø Í K 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)

Redakèní rada se omlouvá panu
Rostislavu Michálkovi za zveøejnìní jeho jména
mezi jubilanty v lednovém Obìníku.

Otevøeno: 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.
Do konce února je moné navtívit
výstavu novoroèenek.

SENIOR klub enov

18. 2.  15.00 hod.  Beseda s reisérem, scenáristou,
novináøem a spisovatelem p. Miroslavem Kaèorem,
která se uskuteèní v restauraci Lapaèka. Za Senior
klub  Emilie Daxnerová.

OSTRAVA
14. 2.  10.00 a 18.00 hod.  Masopust na Slezskoostravském hradì. Ukázky lidových zvykù, rej masopustních masek, lidové písnièky a spoustu jídla.
Kadý, kdo pøijde v masopustní masce, má vstup
zdarma.
SO/Stachovská

Evidence obyvatel
NEJMLADÍ OBÈÁNCI MÌSTA
tìpán Prokop, Natálie Vaková,
Sabina Plevová, Jan Blaek, Matyá Pavlas,
Adéla Dostálová
K narození dìátka rodièùm srdeènì blahopøejeme.

ROZLOUÈILI JSME SE
Anna Zarzecká, Ondrej Jaro, Radek Poláek,
Josef Smola, Milan Jaroík, Vladimír Bìlica,
Ondrej Rusòák, Jiøí Tomis, Vìra Pavlasová
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.
Pozùstalé si pak dovolujeme poádat o vèasné oznámení úmrtí
svého rodinného pøísluníka, pokud k úmrtí nedolo v naem mìstì.
Dìkujeme  T. Klimasová / SO

Dne 18. 2. 2015 vzpomínáme
nedoitých 75 let pana

Ludvíka Kiky
Kdo jste ho znali, vzpomeòte s námi.
Manelka Aneka
a dcery s rodinami

Miloval jsem Vás vechny, chtìl jsem s Vámi ít  já nechtìl odejít.

Dne 21. února 2015 vzpomeneme 25. výroèí
úmrtí pana

Jiøího Sládka

rodáka ze enova.
Kdo jste ho znali, vìnujte mu spolu s námi
tichou vzpomínku.
Manelka Olga, syn Pavel s rodinou,
rodièe a sestra Jarmila s rodinou

Dìkujeme vem pøíbuzným, sousedùm, pøátelùm, kolegùm
a známým, kteøí se pøili rozlouèit s panem

Ondøejem Jaroem
Zároveò dìkujeme za projevy soustrasti a kvìtinové dary.
Za zarmoucenou rodinu
manelka a dìti s rodinami
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Odpadové hospodáøství mìsta enov

Mìsto enov zadalo v loòském roce zpracování
studie, jejím cílem bylo navrhnout zlepení systému
nakládání s odpady ve mìstì. Zpracovatelem byla Arnika  program Toxické látky a odpady. Analyzována
byla data za rok 2012 a 2013.
Zjitìny byly tyto skuteènosti:
 produkce smìsných odpadù je vyí o cca 20 a
40 kg na 1 obyvatele ne v obcích podobné velikosti,
 pøíjem mìsta od EKOKOMu za vytøídìné obaly
je podprùmìrný, co souvisí s malým mnostvím vytøídìného papíru,
 náklady na likvidaci smìsného odpadu jsou o 1/4
vyí (souvisí to s podmínkami svozové spoleènosti

OZO, které podporují tøídìný sbìr),
 celkové náklady na likvidaci odpadù v enovì
jsou vyí, ne je prùmìr v ÈR.
Popis souèasného stavu nakládání s odpady
a produkce odpadù v enovì
Nakládání s komunálními odpady ve mìstì zajiuje firma OZO Ostrava. Firma zajiuje svoz smìsného komunálního odpadu, objemného odpadu, tøídìného sbìru (papír, sklo, plast, kovy, nápojové kartony), biologicky rozloitelných odpadù a likvidaci nebezpeèných komunálních odpadù. Mìsto má jedno
sbìrné místo pro odkládání odpadù.

Produkce komunálních odpadù v enovì v letech 2012 a 2013
Druh odpadu
Smìsný komunální odpad
Objemný odpad
Papír
Plasty
Sklo barevné
Bioodpady
Nebezpeèné odpady
Celkem

Produkce 2012
[t]

Produkce 2013
[t]

Produkce 2012
[kg/obyvatel]

Produkce 2013
[kg/obyvatel]

1476,5
204,4
20,7
67,2
90,2
305,2
4,0
2168,2

1451,2
150,7
27,0
73,0
96,5
311,3
5,3
2115,1

245,3
34,0
3,4
11,2
15,0
50,7
0,7
360,2

236,4
24,5
4,4
11,9
15,7
50,7
0,9
344,5

Porovnání produkce odpadù v roce 2012 v enovì s prùmìrem mìst v kraji
Druh odpadu

Smìsný komunální odpad
Papír
Plasty
Sklo barevné

Produkce enov

Prùmìrná produkce MSK

[kg/obyvatel]

[kg/obyvatel]

Prùmìrná produkce
mìst 4  10 tis. obyv.
[kg/obyvatel]

245,3
3,4
11,2
15,0

202,2
7,1
9,8
9,8

221,4
12,2
9,7
10,9

Mnoství vytøídìného papíru je nií  tento stav je typický pro zástavbu s rodinnými domky, kdy je pomìrnì
velké mnoství papíru spalováno v domácích kotlích.
Porovnání vybraných údajù mìsta enov s prùmìrem ÈR u mìst obdobné velikosti
Druh odpadu
Smìsný komunální odpad
Objemný odpad
Tøídìný sbìr celkem
Náklady celkem

Náklady v enovì 2012
[Kè/obyvatel]

Náklady v enovì 2013
[Kè/obyvatel]

Prùmìrné náklady ÈR 2012
[Kè/obyvatel]

661,0
92,3
89,1
936,0

716,9
72,8
105,8
1005,8

488,8
72,4
137,2
894,5

Pøíjmy mìsta na provoz odpadového hospodáøství a doplatek mìsta

Rok 2012
Rok 2013

Úhrada obèan
Kè/rok

Pøíspìvek EKOKOM
Kè/obèan/rok

Celkové náklady
Kè/obèan/rok

Doplatek mìsta
Kè/obèan/rok

500
500

82,7
97,4

936,0
1005,8

353
408

V ÈR jsou obce a mìsta, která dosahují odmìny od EKOKOMu podstatnì vyí (pøes 200 Kè na jednoho
obyvatele). Co proto mùe udìlat kadý z nás?
(pokraèování na str. 7)
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Odpadové hospodáøství mìsta enov
(pokraèování ze str. 6)

luté kontejnery na plasty máme pøeplnìné, ale
výtìnost na kontejner je o 15 % nií, ne je prùmìr
v ÈR. Dùvod? Neselápnuté PET láhve!!! Svozová firma pøeváí více vzduchu ne plastù  firmì platíme
za vývoz od poètu kontejnerù, nikoliv za mnoství v
kontejnerech.
Modré kontejnery na papír jsou plné neposkládaných papírových krabic, svázané balíky papíru jsou
zcizovány nìkterými spoluobèany a následnì zpenìeny ve sbìrnách  platba jako u plastu za vývoz od
poètu kontejnerù, nikoliv od tonáe.
Na základì zjitìných skuteèností studie navrhuje
opatøení:
1. Zvýit mnoství tøídìných surovin  zaèlenit do
systému mìsta kolní sbìr, pøípadnì místní výkupnu.
Cílem je dosáhnout výtìnosti tøídìného sbìru pøes
40 kg na 1 obyvatele za rok, díky tomu získat vyí
odmìnu od spoleènosti EKOKOM  probíhají jednání.
Dále studie navrhuje zavést motivaèní systém na
bázi èárových kódù pro sbìr papíru, kdy by domácnosti balíky s papírem odevzdávaly ve sbìrném místì
nebo do kontejnerù umístìných ve mìstì.
2. Sníit náklady na likvidaci smìsného komunálního odpadu  toto opatøení navrhuje provìøení monosti a zmìnu platby za smìsný komunální odpad z
plateb za nádoby na platbu za mnoství a souèasnì
podpoøit kompostování kuchyòských odpadù. V roce
2014 bylo do domácností zapùjèeno 1000 kompostérù.
V souèasnosti platíme firmì OZO poplatky dle poètu
a velikosti jednotlivých nádob a èetnosti vývozù, nikoliv dle tonáe.
3. Sníit produkci smìsného komunálního odpadu
 dlouhodobì hledat cestu ke sniování produkce
SKO a odpadu obecnì, uèinit potøebné kroky vèetnì
informování veøejnosti a dále hledat dalí cesty pro
zapojení veøejnosti.
4. Nebyl navren systém plateb za odpady podle
mnoství, protoe svozové organizace nejsou vybaveny technikou, která by umoòovala váení mnoství
odpadu u kadé nemovitosti, a legislativa se v tomto
pøípadì dosud vyvíjí.
Pøíklady, jakou cestou se ubírají jinde
Studie dále uvádí pøíklady, jaká opatøení uèinila
mìsta naí velikosti a jak se to projevilo ve sníení
podílu mìst na doplatcích za likvidaci odpadù.
Vhodnými opatøeními jsou:
 doplnìní stávajícího kontejnerového sbìru pytlovým sbìrem v okrajových èástech z dùvodu velké docházkové vzdálenosti;
 monost finanèní motivace obyvatel ke tøídìní 
nabízí se zavedení pytlového sbìru s èárovými kódy,
kdy obèané by následnými bonusy byli motivováni na
tøídìní;

 zavést model tøídìného sbìru separovaných sloek pøímo v domácnostech pøi zajitìní maximálního
moného komfortu pro uivatele systému  svoz dùm
od domu.
Opatøení, která ji mìsto enov uèinilo
v posledních letech s cílem zvýit mnoství
vytøídìných odpadù a sníit celkové náklady na
likvidaci odpadù
 Rozíøení sbìru separovaných sloek ve sbìrném
místì  elektroodpady, nebezpeèné látky, velkoobjemový odpad, bioodpad  zeleò vèetnì vìtví.
 Rozmístìní bílých kontejnerù na pouitý textil.
 Distribuce plastových taek na tøídìní papírù,
plastù a skla do vech domácností.
 Zapùjèení 1000 kusù kompostérù domácnostem
pro podporování domovního kompostování  zeleò a
listí ze zahrad, zbytky zeleniny a ovoce, zbytky z kuchynì.
Øeení pro budoucnost
Mìsto poèítá s modernizací sbìrného místa. Èeká
na vypsání nového programu na podporu jeho výstavby. V rámci modernizace bude vhodné vytvoøit zastøeený prostor, kde by bylo moné skladovat i vìci, které by bylo moné dále vyuít.
Z dotací lze hradit napøíklad nákup kontejnerù,
svozové auto, nákup programu a pøísluenství pro
èárové kódy. V souèasnosti pøipravujeme anketu, která by zapojila obèany do diskuze, jakou cestou se v
øeení odpadù ubírat. Mìsto se po vyhodnocení ankety bude zabývat i ekonomickou výhodností a dlouhodobostí øeení.
Není vylouèena ani nová soutì na poskytovatele
slueb spojených s odpadovým hospodáøstvím.
S celou studií odpadového hospodáøství, kterou
zpracovala firma Arnika, se mùete seznámit na webových stránkách mìsta v záloce odpady.
Navýení poplatku za osobu
Zastupitelstvo mìsta vdy na posledním jednání
v roce stanoví obecnì závaznou vyhlákou výi poplatku pro následující rok. Od roku 2008, kdy byl
poplatek stanoven na 500 Kè za osobu, nebyl tento
mìnìn, a nyní. Od ledna 2015 dolo k navýení poplatku z 500 na 600 korun za osobu na rok.
Vìøte, e k navýení poplatku probìhla bouølivá
diskuze, a nás, kteøí jsme pro nìj zvedli ruku, rovnì
tento fakt netìí. Uvìdomme si, e mìsto za kadého
obèana v loòském roce doplatilo dalích 426 korun
pouze za odpady a celkem tak dotovalo odpady více
jak 2 miliony korun. Snahou zastupitelù je zodpovìdnì pøistupovat k zadluenosti mìsta a vybírat poplatky pouze za sluby, které jsou opravdu poskytovány.
Ing. Jan Blaek, starosta mìsta
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Upozoròujeme majitele psù, e
dle Obecnì závazné vyhláky mìsta enov o místních poplatcích è.
2/2014, platné od 1. 1. 2015 je dritel psa povinen uhradit poplatek,
neèiní-li více ne 500, Kè roènì,
nejpozdìji do 31. 3. 2015.
Sazby poplatku ze psù
Sazba poplatku za kalendáøní
rok èiní
a) za psa, jeho dritel má trvalý pobyt v rodinném domì 350,
Kè;
b) za druhého a kadého dalího psa, jeho dritelem je osoba
uvedená v bodì a) 400, Kè;
c) za psa, jeho dritel má trvalý pobyt v bytovém domì 1 000,
Kè;
d) za druhého a kadého dalího psa, jeho dritelem je osoba
uvedená v bodì c) 1 800, Kè;
e) za psa, jeho dritelem je poivatel invalidního, starobního,
vdovského dùchodu, který je jeho

Poplatek ze psù

jediným zdrojem pøíjmù anebo poivatel sirotèího dùchodu 200,
Kè;
f) za druhého a kadého dalího
psa, jeho dritelem je osoba uvedená v písm. e) 300, Kè;
Poplatníci obdrí v prùbìhu
mìsíce února 2015 sloenky na
úhradu tohoto poplatku.
Místní poplatek za odvoz odpadù
Dle Obecnì závazné vyhláky
mìsta enov è. 3/2014 o místním
poplatku za provoz systému shromaïování, sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálních odpadù, obdrí poplatníci takté v prùbìhu mìsíce února 2015 sloenky na úhradu tohoto
poplatku.
Splatnost poplatku
a) poplatek do výe 1 000, Kè/
rok je splatný jednorázovì, vdy
nejpozdìji do 31. 3. 2015;
b) je-li poplatek vyí ne

1 000, Kè/rok ve dvou stejných
splátkách, vdy nejpozdìji do 31.
3. a do 31. 7. bìného roku;
c) i pøi èástce vyí ne 1 000,
Kè/rok lze poplatek uhradit jednorázovì, vdy do 31. 3. bìného
roku.
Sazba poplatku pro rok 2015
èiní 600, Kè.
Osvobození, úlevy od poplatku se poskytují pouze dle èl.
2, odst. (1) písm. a) fyzické osobì
po dobu výkonu nepodmínìného
trestu odnìtí svobody.
Poplatky lze uhradit:
 hotovì v pokladnì MìÚ enov
 pøevodem z úètu poplatníka,
nutno uvést variabilní symbol
poplatníka
 sloenkou na kterékoliv potì.
ádáme poplatníky o dodrení splatnosti poplatku, a to k
31. 3. 2015.
FO/J. Richtrová

Oznámení o odeètu 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 6. a 7. bøezna 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 13. bøezna 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
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ivot ve mìstì

Skauti a skautky enov informují

Ukonèení roku
s eReSTeèkou
Dalí rok je opìt za
námi. My, roveøi a rangers z roverského kmene,
jsme ho ukonèili spoleènì. V nedìli 28. prosince
jsme se vydali zahrát si
bowling v restauraci Rakovec, kde jsme se dobøe
pobavili. Odválivci poté
vyrazili pìky na Lysou
horu. To ale nebylo naposledy, co jsme se v tomto
roce vidìli...
V pondìlí 31. prosince
jsme se spoleènì seli v
klubovnì, zahráli si hry,
popovídali a zhlédli scénky, které jsme si pøipravili. Nechybìlo ani tradièní pøiuknutí Rychlý-

mi punty a pùlnoèní
koulovaèka. Mohu tedy
snad øíci, e jsme radostnì vstoupili do nového
roku. Nedlouho po pùlnoci to nìkteøí zalomili, jiní
tanèili nebo hráli stolní
hry a popíjeli horký dus.
Selo se nás pøes dvacet!
Ráno nás èekal návrat do
naich domovù a dospávání.
Za eReSTeèku Anna
Marenèáková  Karot
Na Tøi krále, o krok dále
Pøes ètyøicet Kaparù,
Melicharù a Baltazarù z
øad skautù a skautek zaklepalo na dveøe enovských domù tøetího dne
roku 2015. Jako kadý
rok i letos se enovské
skautské støedisko zapojilo do Tøíkrálové sbírky
na
podporu
projektù
Charity. Kromì vánoèní
písnì donesli koledníci
tìdrým dárcùm také
tradièní balíèky cukru a
malé kalendáøe. Nad
vchody
navtívených

Tradice mysliveckých plesù pokraèuje
V sobotu 17. ledna t.r. se v restauraci Na Lapaèce
seli myslivci, jejich pøíznivci a celá øada dalích hostù
na tradièním mysliveckém plese poøádaném Mysliveckým sdruením enov, z.s., které hospodaøí v honitbì
Pegovský les.
Tato akce, která zahajovala letoní plesovou sezónu
Na Lapaèce, se neliila od mysliveckých plesù v minulých letech. Lovecké signály v provedení trubaèe B.
Jee a uvítací projev místopøedsedy spolku Ing. Z. Mohyly ples zahájily.
Tradiènì dobrá zvìøinová jídla pøipravená personálem restaurace zajistila úèastníkùm dostatek energie k
úèinkování na taneèním parketu za doprovodu hudební
skupiny Duo Bolero do èasných nedìlních hodin.
Velkému zájmu se jako u tradiènì tìila bohatì
dotovaná tombola. Domù si úèastníci mohli zakoupit
oblíbené zvìøinové klobásy.
Toto ve pøispìlo ke spokojenosti návtìvníkù plesu, kterou vyjadøovali pøi odchodu po ukonèení akce.
Ples tedy organizátoøi hodnotí jako úspìný a také jako
dùkaz toho, e dobøe bavit se lze nejen na Plesu v
opeøe.
Proto s poøádáním mysliveckých plesù poèítáme i
do budoucna. Výbor Mysliveckého sdruení enov, z.s.

domù zanechali nápis
K+M+B+2015,
který
symbolizuje pøání dobra
do nového roku. Dìkujeme vem koledníkùm i
dárcùm!
Za skautské støedisko
enov Marie Tomisová 
Májinka
Výroèí obnovení
støediska
Ve støedu 25. února si
nae støedisko pøipomene
pøesnì 25 let od chvíle,

kdy v enovì dolo k opìtovnému obnovení skautské èinnosti po bezmála
20 letech totalitního zákazu.
Chtìli bychom touto
cestou podìkovat vem,
kteøí se o obnovu zaslouili! Nebýt vaeho osobního nasazení a mnoství
vynaloené energie, nemohli bychom ani my
dnes zaívat krásu skautování.
Dìkujeme!

Klub Èervánek pro dìti, maminky
i celou rodinu

Máme za sebou témìø tøi mìsíce od zaloení Èervánku a neustále se tìíme z rostoucího poètu návtìvníkù z øad dìtí a rodièù. V prosinci jsme si uili
vemoného vánoèního ladìní, tvoøení a øádìní a do
nového roku vstoupili s ustáleným programem, který
prezentujeme na naich webových stránkách www.
cervanek.cz.
Pravidelnì se setkáváme kadé úterý v èase 9.30 
12.30 hod. v hernièce s programem, kde si hrajeme,
zpíváme, tancujeme a tvoøíme. V podveèer v 17.00
hod. probíhá zábavnou formou angliètina pro rodièe s
dìtmi. Za pøíznivých snìhových podmínek uspoøádáme orientaèní závod rodin. Pøíleitostnì pro vás pøipravujeme zajímavé tvoøivé dílny, záitkové dny a
víkendy pro celou rodinu  premiérový plánujeme na
mìsíc èerven.
Chystáme také zajímavé pøednáky. Ve ètvrtek 26.
2. nás èeká povídání o tom, jak a kdy zvládnout pøechod na noèník, a dále pøipravujeme pøednáku o
zdravém stravování dìtí.
Jako tøenièku na dortu zprostøedkováváme hlídání dìtí, jak na naich akcích, pøednákách, tvoøivých
dílnách, tak u vás doma.
Tìíme se na vás i na dalí setkání s vámi.
Za Èervánek Andrea Liolia

Pozvánka na výroèní èlenskou
schùzi ZO ÈZS enov

Výbor ZO ÈZS enov zve na výroèní èlenskou
schùzi, která se bude konat dne 8. 2. 2015 v 9.00
hod. v prostorách jídelny Z enov (vchod z ulice
Hasièská).
Tìíme se na setkání spojené s prodejem èlenských známek, obèerstvení zajitìno.
Výbor ZO ÈZS enov
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enovtí vèelaøi informují
21. 2. 2015 v 9.00 hod.  Výroèní èlenská schùze
Rok 2015 zaèíná pro nae vèelaøe ne zrovna dobøe,
ale situace je váná v celé Èeské republice. Chovy
vèel decimuje nemoc varroáza a virová onemocnìní.
Je pravdìpodobné, e v dùsledku chorob vymøe a
tøetina vèelstev. Mnoení roztoèe kletíka vèelího
(varroadestructor), který nemoc zpùsobuje, nahrála
loòská velmi mírná zima, bìhem které se v úlech
namnoilo více generací roztoèe. Dokonce jsou signály, e v nìkterých oblastech republiky se hovoøí a o
devadesátiprocentním úhynu. Tento stav není ovem
definitivní, s pøesnými èísly budeme seznámeni a na
jaøe.
Pochopitelnì je na zdravotním stavu a síle vèelstva závislý i výnos medu a obecnì byl u loòský rok
z hlediska výnosù podprùmìrný, a to také kvùli nedostatku nektaru a pylu. Medu je opravdu málo, a to
nejen u naich vèelaøù, ale také v celé Èeské republice, pokud ovem hovoøíme o pravém èeském medu,
který produkují nae vèely. Vìtinì vèelaøù ji delí
dobu nezbývá, ne øíkat, e med nemají, protoe byl
slabý rok, a ani mít nebudou, protoe je velký úbytek
vèelstev. Vìøíme, e nenastane situace, kdy vèelaøi ji
nebudou mít chu uhynulá vèelstva nahradit, ale lás-

ka ke vèelám bude slavit úspìch pøi obnovì vèelstev.
Nae základní organizace má veliké tìstí v tom, e
vedení MìÚ enov si plnì uvìdomuje dùleitost vèel
a snaí se nás, hlavnì finanènì, podporovat v této
zálibì i prospìnosti. Na základì dotací i grantù si
mùeme dovolit nakupovat kvalitní vèelí matky pro
nae vèelaøe, které dostávají se slevou, i bezplatnì,
jen proto, aby se chovala vèelstva zdravá, s výborným
èistícím pudem, klidná a s vyími výnosy.
V loòském roce se do naí organizace pøihlásilo
celkem 6 nových mladých èlenù, a to zavazuje výbor
ZO ÈSV enov k dalímu úsilí vychovat kvalitní nástupce svých dìdù a otcù. Výbor ZO ÈSV organizuje
pøednáky, tematické zájezdy, setkání pøi vajeèinì,
kolení chovu matek, léèení vèelstev a 2x roènì schùzi. V letoním roce konèí volební období výboru a
bude se volit výbor nový, který musí schválit èlenská
základna.
Na základì této skuteènosti i vzhledem k závanosti celkové zdravotní situace vèelstev apeluje výbor
ZO ÈSV na vechny nae vèelaøe, aby se zúèastnili
výroèní èlenské schùze, která se koná 21. února
2015 v 9.00 hod. ve kolní jídelnì.
Mgr. Miroslav Banasinski  jednatel

Euroklíè v Moravskoslezském kraji
EUROKLÍÈ, který realizuje Národní rada osob se
zdravotním postiením ÈR, NRZP v rámci projektu
S Euroklíèem do zamìstnání v Moravskoslezském
kraji. Reg. èíslo: CZ.1.04/2.1.01/D8.00028.
Jde o mezinárodní projekt, který u více ne ètvrt
století pomáhá lidem se sníenou schopností pohybu
ve vyspìlých evropských zemích. Projekt byl ocenìn
titulem: Nejvýznamnìjí poèin roku 2007 v kategorii vybavení èerpacích stanic a dalích veøejnì pøístupných objektù.
K èemu je dobrý Euroklíè?
Zajiuje rychlou a dùstojnou dostupnost veøejných sociálních a technických kompenzaèních zaøízení (napø. výtahù, svislých a schodiových ploin
apod.) osazených jednotným Eurozámkem. Euroklíè
lze pouít v øadì zemí Evropy, u nás je ji osazeno
pøes 650 míst (napø. na úøadech, nádraích, èerpacích
stanicích, v obchodních centrech apod.).
Kdo mùe získat zdarma Euroklíè?
Euroklíè mùe zdarma získat kadý dritel prùkazu TP, ZTP a ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický
pacient, èlovìk trpící roztrouenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými støevními zánìty:
Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou; a moèovými dysfunkcemi, který má bydlitì v Moravskoslezském kraji. Je nutné pøedloit obèanský prùkaz a
prùkaz TP, ZTP èi ZTP/P. U tìch, kteøí nejsou driteli
prùkazù, bude do Evidenèní karty Euroklíèe napsáno, e patøí do nìkteré z cílových skupin.
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Centrální distribuèní místo Euroklíèù:
Regionální pracovitì NRZP ÈR pro Moravskoslezský kraj, 30. dubna 2944/1, 702 00 Ostrava. Provozní doba distribuèního místa: pondìlí  ètvrtek 8.00
a 16.00 hodin, pátek 8.00 a 12.00 hodin.
e-mail: euroklicostrava@gmail.com, tel. 596 110 282

Co dìlat v pøípadì, e se do distribuèní kanceláøe nemáte monost dostat?
Mùete kontaktovat distributora Euroklíèù: Josef
Hrbáèek, tel. 605 063 622.

MHD è. 418  objíïka

V souvislosti s výstavbou rozíøení kanalizace
enov sever pøedpokládáme v období od 2. 2. do
1. 5. 2015 tuto úpravu trasy linky è. 418:
 zastávka Pod odkem bude posunuta na ulici Tìínská
 zastávka Nová bude pøemístìna na zastávku
kola Podlesí.
Ostatní zastávky a jízdní øád zùstanou beze zmìny.
Ing. Pavel Knop-Kostka, odbor investic

Inzerce
Prodám pozemek na výstavbu RD o velikosti 1300
m2 v enovì soukromé osobì, ne RK. Sítì u pozemku.
Tel.: 776 554 998.
Angliètina  nabízím výuku, douèování, pøípravu
maturity. Tel.: 736 150 119  Mgr. I. Èásteèková.
Nabízím douèování dìtí z nìmèiny. Tel.: 775 386
022, e-mail: evuleschmidt@seznam.cz.

NÁBYTEK DOSAN
OD PERMON HAVÍØOV
Prodej èeského a slovenského
nábytku a matrací
Tel.: 775 403 463

SOUTÌ

v restauraci enovská Bata
a Pizza od Kr teèka

o dárkové poukazy v hodnotì
3500 Kè

Navtivte nás v únoru a objednejte si nìco dobrého k jídlu
a pití za min. 300 Kè a vyhrajte dárkové poukazy.
(Blií informace v restauraci)

14. 2. 2015 na sv. Valentýna

v nabídce valentýnské menu pro dva
za skvìlou cenu
(více na www.senovskabasta.cz)

Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ

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.

TAXI  ENOV
602 520 000
PENZIÓN U KRTEÈKA
739 067 788

Potøebujete uklidit Vá byt
èi dùm?

Staèí jen zavolat
775 27 27 62

ÚKLIDY
DOMÁCNOSTÍ

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

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

Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ Þ

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
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PALAS DANCE  mezinárodní taneèní kola pro dìti, mláde, dospìlé

Líbí se vám reprezentaèní a soutìní tanec?
Chcete s námi jezdit na
mezinárodní taneèní koncerty?
Staòte se èleny naí
mezinárodní taneèní koly Palas dance. Taneèní a
reprezentaèní kluby jsou
otevøeny pro dìti od 4 do
7 let a dále pro dìti od 8
let do 11 a od 12 let do 15
a hlavní vìkovou kategorii od 16 let. S námi proijete opravdu nevední
záitky a získáte také
nové kamarády i ze zahranièí. Zápis na konkurzy do klubù jsou kadé
úterý a ètvrtek od 16 ho-

din. Staòte se i vy cennou a hodnotnou reprezentací naeho mìsta.
Klub latinskoamerických tancù pro mláde a
dospìlé je otevøen kadé
úterý od 18.00 hod. a
kurzy moderního tance
sólo pro dospìlé vdy ve
ètvrtek od 18.00 hod. Od
ledna bude otevøen kurz
základních taneèních pro
mláde v KD Ostrava.
Nyní ve speciální a originální nabídce máme VIP
taneèní pro mláde, vysokokoláky a dospìlé. Neèekejte a rezervujte si
své místo.
Dìkuji za sponzorskou

pomoc paní Alenì Hrachovcové, majitelce potravin U Pepy i za pomoc
pøi organizování lapaèkového karnevalu. Dìkuji
také panu Radimu Pøeèkovi, majiteli penzionu
Krteèek za dlouhodobou

spolupráci a pomoc pøi
organizování mezinárodních akcí.
Josef Macura,
pøedseda Palas dance
Tel: 604 503 817;
www.tspalas.com

Mateøská kola enov informuje

Dovolte mi ohlédnout se za
uplynulým pololetím v obou mateøských kolách.
Jako ji tradiènì probìhly v
obou M rùzné aktivity, jako jsou
divadélka, planetárium, vzájemné
návtìvy se základní kolou a rùzné workshopy. Ze spoleèných akcí
bych zmínila návtìvu Divadla
Loutek, Èertoviny s Hopsalínem
nebo návtìvy solné jeskynì, které
dìtem jistì pøispìly i k jejich lepí
zdravotní kondici.
Dìkuji rodièùm z M Lapaèka
za jejich aktivní úèast a pomoc na
Vánoèním jarmarku a pomoc s
drobnými opravami.
Rodièùm z M Lipová také dìkuji za spolupráci pøi rùzných akcích, zejména dìkuji rodièùm ze
spolku SRP za pøípravu balíèkù
pro dìti. Dìkujeme za sponzorské
dary pro M.
Ráda bych také podìkovala
naí základní kole za krásné akce
poøádané pro dìti ze kolky.
V loòském kalendáøním roce se
nám podaøilo zabezpeèit obì budovy kamerovým systémem tak, abychom zabránili vstupu nechtìným
osobám, na M Lapaèka se reali-

zuje modernizace interiérových
dveøí, plánujeme opravu elektroinstalace a topného systému. Dìkuji
tímto i za vstøícnost a spolupráci
naemu mìstskému úøadu.
Nejvìtí akcí je bezesporu modernizace obou zahrad M v pøírodním stylu, která je realizována
díky projektu z fondu OPP.
Na M Lipová je høitì z vìti-

ny hotovo, chybí jen terénní úpravy a M Lapaèka bude realizována
na jaøe po dokonèení kanalizace.
Slavnostní otevøení zahrad probìhne s nejvìtí pravdìpodobností
v dubnu.
Závìrem bych vem enovákùm popøála úspìný rok 2015,
hodnì elánu, radosti a zdraví.
M. Michálková, øeditelka M
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starosta Ing. Jan Blaek, místostarosta Ing. Antonín evèík, tajemník Ing. Marie Kotrová, správní odbor Anna Stachovská.
Adresa: Mìstský úøad, Radnièní nám. 300, enov, tel.: 596 805 931. E-mail: MeU.Senov@seznam.cz, meusenov@mesto-senov.cz,
http://www.mesto-senov.cz. IÈO 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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