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ivot ve mìstì

Sport

O LIDECH V BESKYDECH

Nebe se koneènì umoudøilo a
zasypalo i ná enov snìhem. Nebyli bychom to vak my, nevdìèní
lidé, abychom u nevzdychali po
voòavém jaru.
Vítám vás, milí ètenáøi, u dalího z naich pravidelných úvodníkových povídání, ke kterým mì letos inspirovala kniha, její název
jsem si s laskavým svolením autora, pana Petra Anderleho, vypùjèila. Kniha se jmenuje O lidech v
Beskydech a o pozoruhodných památkách a pøírodních zajímavostech I.  a spolu s panem Anderlem ji napsal kolektiv autorù. Pokud naemu povídání zachováte
pøízeò, budeme v ní celý rok spoleènì listovat .
Tak schválnì, kdo z vás ví, kde
byla první protialkoholní léèebna
na svìtì, v ní léèení platila pojiovna? No, jestli odpovìï neznáte,
tak se pojïte seznámit s pøíbìhem
dvou bratrù, kterým domovem
byly právì nae Beskydy.
Bratøi Augustin a Bedøich Koòaøíkové se narodili na sklonku
devatenáctého století v Halenkovì
a oba si jako své ivotní poslání
vybrali slubu Bohu. Starí z bratrù, Augustin, pøiel s nápadem vybudovat protialkoholní léèebnu.
Mladí Bedøich se o systémy potírající alkoholismus zaèal zajímat
ji za studií. Sbíral zkuenosti v
zahranièí, úèastnil se mnohých odborných konferencí a vidìl, e i v
tomto smìru zaostáváme.
Zaloil proto spolek, který za
sumu 48 000 K zakoupil nemovitost patøící Janu Parmovi, která

do té doby slouila jako vesnický
zájezdní hostinec. Na vybudování
léèebny pøispívali dobrodinci, hlavnì pak lechta a pøíznivci mylenky boje proti alkoholismu doslova
odevad. Se stavebními pracemi se
zapoèalo ve støedu 11. kvìtna 1910
a léèebna byla otevøena rovnì ve
støedu 27. prosince 1911. Léèebna,
kterou P. B. Koòaøík vybudoval,
byla skuteènì první v monarchii,
avak byla první na svìtì, jejím
nìkterým klientùm hradila pobyt
pojiovna. V naem pøípadì Bratrská revírní pokladna v Ostravì.
V roce 1915 stoupl poèet pacientù
a na 78, z toho bylo 5 en.
V roce 1913 se starí z bratrù,
P. Augustin Koòaøík, úèastnil protialkoholního kongresu v Milánì,
kde hovoøil o tom, e státy mají
enormní pøíjmy z prodeje lihovin,
avak na propagandu støídmosti a
boj proti alkoholismu dávat nic nechtìjí.
První svìtová válka byla jednou z hlavních pøíèin ukonèení
èinnosti sanatoria na území obce.
O nìkolik desetiletí døíve, ne
sanatorium vzniklo, pùsobil u nás
v enovì také jeden z horlivých
bojovníkù proti alkoholismu. Byl
jim faráø P. Antonín Monczka, který v enovì slouil v letech 1838
a 1881.
Takto na nìj vzpomíná paní
Magdalena Fulatová (nar. 1853) v
knize Památník enova, kterou
sepsali enovtí uèitelé v roce
1930: Za faroøa Munèki, jak se
kjery chol ini, musiol nejprv jis
slub od goøolki tj. musiol v kostìle

pøisiunga, e u kvitu vince pi
nìbedì. Dìpro potym mug is na
kateizmus a esli go umjol, dìpro
mu faroø volol ogloki. Pøes to
vicko ale ludì pili v teda vince
kfitu ni fèil, bo pivo se eèe u nas
nìpøedovalo.
A jak pokraèovala ivotní pou
knìze, spisovatele a zakladatele
protialkoholní léèebny ve Velkých
Kunèicích pod Radhoem (Parmovice?). P. Bedøich Koòaøík nakonec
opustil knìskou slubu, oenil se
a z tohoto svìta odeel koncem
února r. 1944 ve svých nedoitých
66 letech. Z budovy protialkoholní
léèebny zbyly jen základy.
Pokud budete mít chu, milí
ètenáøi, zahøát se v zimních dnech
nìèím ostøejím, vzpomeòte si na
vechny výe jmenované horlivé
bojovníky proti alkoholismu a mìjte na pamìti, e støídmost je v
tomto pøípadì pøinejmením na
místì, jak se lidovì øíká.
Krásné zimní dny vám pøeje
Simona Slavíková.
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Mìstská policie
hlásí
ZÁSAHY  INFORMACE
ZPRAVODAJSTVÍ

Pøímé tel. èíslo:
604 128 113
PÈR Vratimov:
604 127 288
Tísòová linka:
156
E-mail:
mpolicie@mesto-senov.cz
Http:
www.mesto-senov.cz
2. 1.  K zabouchnutým dveøím vyjídìli
místní hasièi na Volenství. Dùvodem nutnosti
jejich zásahu bylo malé
dítì, které zùstalo v daný
okamik doma samotné.
5. 1.  Hoøící kupa bez
dozoru v zahradì rodinného domu upoutala pozornost stráníkù. Pøivolaní místní hasièi pak zabránili uhaením ohnitì
jeho dalímu rozíøení.
10. 1.  Z nahláeného
kradeného osobního vozidla se nakonec vyklubala
jen nepozornost øidièe.
Své auto toti dostateènì
nezabrzdil, a to sjelo o
nìkolik metrù dál do
pole, kde se zastavilo o
plot.
11. 1.  Po pøijatém
oznámení o odhozeném
tìnìti do cizí zahrady
provedla hlídka odchyt a
pøedání psa do útulku.
Jednalo se o nìmeckého
ovèáka. Moná byl jen
nevhodným
vánoèním
dárkem.
15. 1.  Drzý zlodìj,
který kradl v rekonstruované èásti mìstského
úøadu, pøíli velkou anci
na své utajení nemá.
Jeho poèínání toti zaznamenaly kamery, a tak
je jen otázkou èasu, kdy
neznámý lapka dostane
jméno.
PREVENCE
Reflexní doplòky rozdali stráníci mìstské policie úèastníkùm pøi besedì se seniory. Hlavním

tématem byla bezpeènost
a dobrá viditelnost v
rámci BESIP.
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 email:
mpolicie@mesto-senov.cz

Ing. R. Kulhánek, vel. MìP

Nové auto pro hasièe

Mìsto enov získalo
z prostøedkù Moravskoslezského kraje plnì vybavený dopravní automobil Mercedes DA 15 L2T
v hodnotì 3,842 milionù
korun.
Auto je vybaveno napøíklad lanovým navijákem, plovoucím i kalovým èerpadlem, dýchacími pøístroji, elektrocentrálou, motorovou støíkaèkou s 300litrovou cisternou, a dalí technikou.
Vozidlo bude vyuito pøi
dopravních
nehodách,
technických zásazích i
meních poárech. Pro
parkování vozidla bude
nutno upravit garáové
stání. Finanènì bylo vozidlo hrazeno ze 100% z
prostøedkù MSK, take
mìsto nestálo toto vozidlo ani korunu. Dìkujeme Moravskoslezskému
kraji za poskytnutí dotace.
Ing. Jan Blaek,
starosta

Z èinnosti samosprávy

30. schùze rady mìsta dne 13. 1. 2016 mimo jiné:
 schválila plány práce komisí na rok 2016
 vzala na vìdomí zprávu o èinnosti Senior klubu enov a zprávu komise pro
projednávání pøestupkù za rok 2015
 rozhodla o pøijetí dotace a uzavøení Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpoètu
Moravskoslezského kraje na projekt M enov  zajitìní úspory energií
v dotaèním programu Program na podporu pøípravy projektové dokumentace
2015
 schválila Sazebník úhrad za poskytování informací na úèetní období 2016
 neschválila zvýení nájemného u nájemních vztahù, uzavøených na základì
nájemních smluv opatøených inflaèní dolokou, o prùmìrnou roèní míru inflace v
roce 2015
 schválila rozpoètové opatøení è. 76/2015 a è. 1/2016
 schválila pøedloenou zadávací dokumentaci na stavební práce u veøejné
zakázky Zvýení kapacity Z enov s pøipomínkami.
tajem.
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Informace  dotaèní program Podpora a rozvoj aktivit spolkù
ve mìstì enov na rok 2016
Rada mìsta enov na své schùzi dne 24. 11. 2016
schválila dotaèní program Podpora a rozvoj aktivit
spolkù ve mìstì enov na rok 2016 (dále jen program).
Cílem vyhláeného programu je systematická podpora sportovních, volnoèasových, zájmových a výchovnì vzdìlávacích aktivit dìtí a mládee mìsta enov na území mìsta za úèelem zlepení vestranného
rozvoje dìtí a mládee, zároveò jako prevence sociálnì  patologických jevù a podpora konání jednotlivých akcí za úèelem vhodného a smysluplného doplnìní ivota obèanù enova.
V rámci tohoto programu budou z rozpoètu mìsta
poskytnuty penìní prostøedky urèené k podpoøe aktivit spolkù, kdy èinnosti musí být realizovány v níe
uvedených oblastech:
I. Dotace na vlastní èinnost
(náklady spojené s obvyklou celoroèní èinností adatele vèetnì nákupu neinvestièního materiálního
vybavení nutného k jeho èinnosti);
II. Dotace na projekt
(jednorázová akce zpravidla krátkodobého charakteru);

Kam za kulturou, zábavou
a sportem
ENOV
Knihovna & enovské muzeum

Otevírací doba: Po 8.00  12.00 hod., 13.00 
17.00 hod.; Út, Èt, Pá 13.00  17.00 hod.; So 8.00 
11.00 hod.
Knihovna & enovské muzeum srdeènì zve na besedu s panem Duanem Fajkoem o jeho nejnovìjí
knize Kapitoly z historie kol Moravské brány.
Beseda se uskuteèní dne 24. února 2016 v 17
hod. v pøednákovém sále na Staré kole. Vichni
jsou srdeènì zváni.

Pozvánka

III. Dotace na údrbu a inovaci stávajících
zaøízení
(neinvestièní údrba, rekonstrukce a obnova stávajících sportovi a jiných míst souvisejících s èinností adatele).
Penìní prostøedky nelze poskytnout na:
 úhradu výdajù na pohotìní a dary,
 úhradu leasingu osobních automobilù a dalího
hmotného majetku,
 úhradu cestovních náhrad vlastními auty,
 mzdy a jakékoliv finanèní odmìny organizátorùm akce (s výjimkou placených slueb, napø. honoráøù umìlcù).
Lhùta pro podání ádosti:
Øádnì vyplnìná ádost o poskytnutí dotace se vemi pøílohami a v jednom vyhotovení lze podat pouze
doporuèenì potou (adresa: Mìstský úøad enov,
správní odbor, Radnièní námìstí 300, 739 34 enov)
nebo osobnì na podatelnì Mìstského úøadu enov od
1. 1. 2016 do 29. 2. 2016. Termínem podání se rozumí datum podání na potì nebo datum podání na
podatelnì Mìstského úøadu enov (dne 29. 2. 2016 do
17.00 hod.).
Souhrnné znìní dotaèního programu Podpora a
rozvoj aktivit spolkù ve mìstì enov na rok 2016
vèetnì pøíloh naleznete na webových stránkách mìsta enov www.mesto-senov.cz (odkaz Úøední deska,
Aktuality a Dùleité informace), formuláøe ádosti o
poskytnutí dotace z rozpoètu mìsta enov pro rok
2016 a Vyúètování poskytnuté dotace v odkazu Formuláøe  Správní odbor.
B. Preinová/SO

Evidence obyvatel
NEJMLADÍ OBÈÁNCI MÌSTA
Adam Mokro
K narození dìátka rodièùm srdeènì blahopøejeme.

ROZLOUÈILI JSME SE

na slavnostní vernisá
Knihovna & enovské muzeum
Vás zve na výstavu

Kouzlo døevìných pohlednic
ze sbírky p. Karla Mlýnka
KDE  Stará kola enov
KDY  17. 2. 2016 v 17 hod.
www.senov.cz

Antonín Bednáø, Jarmila Richtrová,
Petr Bednáø, Milada Jiøíèková,
Jaroslav Václavík, Kvìtue Revendová,
Václav Výkrutík, Marcel Svrèina,
Frantiek Konùpka
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
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Ohlédnutí za kulturním dìním ve mìstì v roce 2015

Kulturní ivot ve mìstì enov
se vznikem kulturní komise doznal
v minulém roce znaèných zmìn.
Ukázalo se, e obèané mìsta enov
mají zájem o spoleèenský ivot, zejména proto, e akce jsou poøádány pøímo v naem mìstì. Pojïme
si tedy spoleènì zavzpomínat na
události, které v minulém roce
byly uspoøádány v naem mìstì.

2. 10. 2015  Operetní skøíòka s
líèidly  Poøad, který pro vás pøipravila
opavská
UMÌLECKÁ
AGENTURA KAREL SMOLKA.

21. 2. 2015  Spoleèenský ples
mìsta enov  Ples zahájila kapela
KVATRO party band z Havíøova. V
programu pøedtanèení se pøedstavily dvì taneèní skupiny  Dance
Style Sokol Moravská Ostrava a
Petøvaldské srdce neboli PS DANCE PETØVALD. A nakonec pøiel i
kouzelník  pan Bohumír Kocich z
Baky.

29. 11. 2015  Rozsvícení vánoèního stromu  Tuto akci doprovázelo
vystoupení ákù místní základní
koly v doprovodu p. uèitele
Mgr. Stoláøe. Vichni vìøíme, e
vznikla nová tradice v naem mìstì. Samotnému rozsvícení pøedcházel adventní koncert váné
hudby Dua Cremsiriensis (violon-

20. 11. 2015  est en Jindøicha
VIII.  Jednalo se o legendární revue Divadla Semafor, se kterou se
pøedstavilo Divadlo Silesia Ostrava.

ztrácí své magické kouzlo, ale my
jsme se pøesto seli, abychom si
tento pøedvánoèní èas vychutnali a
uili. K tomu nám zazpíval sbor
Catena musica z Frýdku  Místku.
Krásnou tøenièkou na dortu byly
písnì dlouholeté uèitelky zpìvu a
klavíru p. Vìry petíkové, obèanky
mìsta enov, za doprovodu p. Jiøího Guòky na varhany.
A tímto vánoèním koncertem
jsme se s vámi rozlouèili v roce
2015.
A kde najdete informace o kulturním dìní ve mìstì? O vech
kulturních akcích jste pravidelnì
informováni na stránkách mìsta
enov v rámci aktuálních informacích a souèasnì i v rubrice kultu-

20. 3. 2015  Kontrola v mìstì Kocourovì, aneb jeden za vechny,
vichni za jednoho  Divadelní spoleènost Kozlovice uvedla reprízu
komedie Jiøího M. imka.
24. 4. 2015  Don Quiote de la Ancha  Jednalo se o pøedstavení Divadla Klauniky Brno.
29. 8. 2015  enovský jarmark.
18. 9. 2015  Volièská kampaò
Strany mírného pokroku v mezích
zákona tedy pøírodního (z cyklu
Veselá republika  volná improvizaèní revue na motivy Jaroslava
Haka).
Jednalo se o integraèní divadelní projekt Divadla Klauniky a
SPMP Brno.

Koncert v kostele Prozøetelnosti Boí v enovì

cello a kytara) v restauraci Horakùvka.
20. 12. 2015  Vánoèní koncert
O poslední adventní nedìli se
konal koncert duchovní hudby v
krásných dùstojných prostorách
kostela Prozøetelnosti Boí v enovì. Pøedvánoèní èas sice v souèasné dobì shonu a spìchu ponìkud

ra. Dále samozøejmì tradiènì v
Obìníku.
Za vechny èleny kulturní komise se tìím na vai úèast pøi
dalích akcí konaných v roce 2016.
A vìøte mi, e se máte na co tìit
Ing. Miroslava Nováková,
pøedsedkynì kulturní komise.

POZVÁNÍ  Zveme obèany enova na 11. zasedání zastupitelstva mìsta, které se bude
konat dne 16. 2. 2016 v zasedací místnosti Obecního domu, zahájení v 16.00 hodin. Z PROGRAMU:
 Vyhodnocení ankety Ocenìní za reprezentaci mìsta enov za rok 2015
 Zpráva komise pro projednávání pøestupkù
 Vyhodnocení strategie rozvoje mìsta
Mìstský ples 2015
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Blií informace a dalí projednávané body budou zveøejnìny na úøední desce a ve vývìsních
skøíòkách mìsta enov.

MìÚ informuje / Spoleèenská rubrika
Dìkujeme vem pøíbuzným,
pøátelùm, sousedùm a známým,
kteøí se pøili rozlouèit
s paní
V mìsíci únoru 2016 oslaví významná ivotní jubilea
tito enovtí obèané
M I R O S L AVA B E C K O V S K Á
JOSEF BEER
FRANTIEK BENE
D A G M A R D O È E K A L O VÁ
V A L E R I E H O L I N K O VÁ
 T E FA N H O L K A
JÁN HOLUBÈIK
JOSEF HØIVNA
MATEJ HUBOÈAN
I VA J A N U L K O V Á
M I L O S L AVA J O K I E L O VÁ
JOSEF KOLÁÈEK
M A R I E K R E S T O VÁ
FRANTIEK KYKA
D A G M A R M A Ï O VÁ
V L A S TA M AT Ì J O VÁ
JOSEF PLOSKONKA
V Á C L AV S L Á D E K
P AV E L S U C H Á N E K
J I Ø I N A  ÁT K O VÁ
M A R I E  T E FA N K O VÁ
J O S E F T VA R D E K
V L A S T A U R B Á  K O VÁ
VILÉM ZELINA
FRANTIEK ERNÍÈEK
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 nutno uplatnit
u redakèní rady (tel. 596 805 931) nebo na ohlaovnì (tel. 596 805 938,
596 805 941) nejpozdìji do 25. dne daného mìsíce, kdy dochází
k uzávìrce Obìníku. (SO / T. Klimasová)

Jarmilou
Richtrovou
Zároveò dìkujeme za projevenou soustrast a kvìtinové dary.

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

Zdeòkem Glinzem

Zároveò dìkujeme za projevenou soustrast a kvìtinové dary.
manelka Bronislava, syn Jaroslav a dcera Zdeòka
s rodinami
Dny plynou jako tiché øeky proud,
jen vzpomínka v srdci trvá a nedá zapomenout.

Dne 1. 2. 2016 uplynul 1 rok, co nás navdy opustil
ná drahý manel, tatínek, dìdeèek, ze a kamarád, pan

Jan Kika

ze enova. S láskou a úctou vzpomínají
manelka Eva a dcery s rodinami
Dìkujeme vem, kteøí s námi vzpomenou.

Tvùj hlas i úsmìv s sebou vítr vzal a jen
vzpomínky na Tebe nám tu zanechal.
Odeel jsi náhle, nikdo to neèekal,
osud to tak chtìl, jen to pøíli uspìchal...
Dne 4. 2. 2016 vzpomínáme nedoité
60. narozeniny
naeho drahého manela, tatínka, dìdeèka,
zetì, bratra, pana

Josefa Rochla

ze enova, který nás pøed 6 lety náhle opustil.
S láskou a úctou vzpomíná manelka Alena,
dcera Radka a syn David s rodinami a celá rodina.
Dìkujeme vem, kteøí tichou vzpomínkou uctí jeho památku.

Vzpomínka

Koncem loòského roku zastihly
zamìstnance mìsta dvì smutné zprávy 
opustily nás dlouholeté pracovnice
mìstského úøadu
p. Anna Stuchlíková
a p. Jarmila Richtrová.
Obì úmrtí byla o to více bolestná, e byla
neèekaná.
Budeme na obì vzpomínat jako na
pracovité kolegynì i milé kamarádky.
Pozùstalým rodinám vyjadøujeme
upøímnou soustrast.
Za vechny zamìstnance  tajemnice.

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

Dne 9. 2. 2016 vzpomeneme
1. výroèí úmrtí paní

tìpánky eflové
S láskou vzpomínají syn a rodina

11. února pøed 20 lety
se navdy uzavøela kniha ivota pana

Milana Daxnera
Zùstaly jen krásné vzpomínky a prázdnota.
Stále vzpomínají
manelka, syn a dcera s rodinami
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Vývoz komunálních odpadù v roce 2016
Lichý týden pondìlí 1. 2. 2016
a kadých dalích 14 dní
Bøezová, Dlouhá, Hasièská,
Hlavní, K Hájence, K Haltýøùm, K
Insuli, K Potoku, Ke Statku, Kostelní, Lípová, Na Hrázkách, Na
Výsluní, Nad Dolinou, Nad Olinou, Nová, Obecní, Petøvaldská
(domy 1225, 1634, 428), Pod odkem (od ul. Tìínské a po ul. Novou), Prostøední, Provaznická, Rolní, Smrková, Sokolská, Tìínská,
V Drustvu, V Poli, Vilová, Vráclavská (od slepého ramena ul. Pro-

støední è.p. 1642 a do Bartovic),
Za Pomníkem, Zámecká.
Lichý týden v úterý 2. 2. 2016
a kadých dalích 14 dní
Bartovická, Boèní, Èalounická,
Dìdièná, Katanová, Mezní, Místní, Moruova, Na Farském, Na
Kopci, Na Pøervalinì, Na Spojce,
Datyòská (Na Hranici), Na Koneèné (vozí se domy è. 1827, 1888),
Osadní, Petøvaldská (vozí se od
kruhového objezdu a po ul. Osadní), Pod Èechem, Pod Køiovatkou,

MìPOS, pøíspìvková organizace  provozovatel vodovodù a
kanalizací, se sídlem: Zámecká 27, 739 34 enov, IÈ 005 62 238,
DIÈ: CZ00562238, telefon: 596 887 136, 732 202 659, 731 505
249, e-mail: mepos@volny.cz

OZNÁMENÍ
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 vodou z vlastní studny:
 kanalizací enov-Jih
 kanalizací U Alejského dvora,
e ve vaem rodinném domì (nebytovém prostoru, chatce, bytì)
bude proveden odeèet stavu vodomìru(ù) ve dnech 4. a 5. bøezna
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.

Soubìná, Spodní, Støední, U Alejského dvora, U Zahrádek, Úzká,
Vráclavská (od ul. Katanová a po
ul. Na kopci), Ztracená.
Lichý týden v pátek 5. 2. 2016
a kadých dalích 14 dní
Datyòská, Pod odkem (od ul.
Nové a nahoru na ul. Na Výspì),
enovská, U Nádraí, U Rybníkù,
Václavovická (od ul. enovské po
køi. s ul. Ve Stri), Závodní.
Sudý týden v pondìlí 8. 2. 2016
a kadých dalích 14 dní
Bøezùvka, Dìlená, Dolní, Dominova, Frýdecká, Hranièní, Jiní, K
Pískovinì, K ajaru, Ke Starému
mlýnu, Ke Stovkám, Klidná, Na
imce, Na utrovinì, Nad Kurty,
Nad Lapaèkou, Nad Potokem,
Okrajová, Okruní, Oøechová, Polní, Pøíèná, Rodinná, Rovná, Øadová, Sousedská, Svìtlá, ajarská,
Topolová, U Høitì, U Lapaèky, U
Lesa, Uzavøená, Václavovická (od
køi. Ve Stri smìrem na Václavovice), Ve Stri, Venkovská, Vìtrná,
Zahradní, Zelená.
Sudý týden v úterý 9. 2. 2016
a kadých dalích 14 dní
Do Dìdiny, K Trati, Kolmá,
Krátká, Na Sedlácích, Na iroké,
Slepá, Stará cesta, Strmá, krbeòská, Topolová, U Garáí, U Kaple,
U Mlýna, U Panelárny, U Rybníkù, U kolky, V Úvozu.
Sudý týden v pátek 12. 2. 2016
a kadých dalích 14 dní
Lesní, Petøvaldská (vozí se od
ul. Sestupné a do Petøvaldu), Pod
kolou, Stará petøvaldská.
Bc. I. Chrástková

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 9. bøezna 2016 (ètvrtletní odeèet). Po tomto datu ji odeèty nebudou provádìny a kadé neodeètené odbìrné místo bude povaováno za nemìøené.
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INFORMACE

Pøi tisku kalendáøe
mìsta enova
pro rok 2016 vznikla
tisková chyba v èíslování
týdnù.
(1. týden
 byl 53. týden)

MìÚ informuje

Máte zájem o pejska?

Zde uvedení psi byli odchyceni v enovì. Mùete si je prohlédnout v útulku p. Ondraèky v Sedlitích  tel.
777 103 234 a pokud se rozhodnete pejska osvojit, budete osvobozeni od poplatkù.

2

3

5

6

1

4
1 Labrador  køíený
2 Køíenec  èerný, malý, støapatý
3 Køíenec  bíglovitý
4 Zlatý retrívr
5 Labrador
6 NO  tìnì

Sbìr komunálního odpadu v roce 2016

Samostatnì pøistavované kontejnery
(VOK)
ÚNOR: 11. 2.  12. 2. 2016
krbeòská (u Horizontu),
Václavovická (b.j.),
krbeòská (b.j.),
Stará petøvaldská, Nová
Lapaèka 2x (u obch.)
BØEZEN: 10. 3.  11. 3. 2016
Datyòská, Topolová,
U Rybníkù, V Drustvu, Vráclavská,
K Hájence,
Okruní x Na imce
Sbìrné místo komunálních odpadù
ul. Na Sedlácích
od 8. 2. 2016 pouze:

 objemné odpady z domácností,
 elektro, baterie, monoèlánky (nekompletní elektrospotøebièe),
 EEZ (kompletní spotøebièe a elektrotechnika bez rozdílu velikosti),
 vyøazené kompaktní úsporné svítidla, záøivky, výbojky,
 nebezpeèné sloky komunálních odpadù
od obèanù (chemikálie, vyøazené léky, obaly zneèitìné od barev, ),
 separovaný odpad (sklo, papír, plasty),
 odìvy, obuv a textil.
Otevírací doba:
Po, Stø, Pá: 12.00  16.00 hod.
So: 9.00  12.00 hod.
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Skauti a skautky enov informují
Elmano se selo
na hudební oddílovce
Lednová oddílová schùzka byla
výjimeèná tím, e jsme si na ni
pøinesly hudební nástroje. Proè?
Celou oddílovkou nás provázelo
hudební téma. Svìtluky a skautky nejprve v roli hudebních skladatelù dávaly dohromady kousky
písní a poté ve skupinkách trénovaly své hudební vystoupení. Na
závìr nás èekala hudební pøehlídka, kterou hodnotili vedoucí v roli
odborné poroty. A výkony to byly
vskutku nezapomenutelné!
Za Elmano Marie Tomisová 
Májinka
Roverský Silvestr
V pøedveèer Nového roku 2016
jsme se my, enovtí roveøi a ran-

Myslivecký ples se opìt vydaøil

V sobotu 16. ledna t.r. se v restauraci
Na Lapaèce konal ji tradièní Myslivecký ples, poøádaný Mysliveckým sdruením enov, z.s., které hospodaøí v honitbì
Pegovský les. S radostí konstatujeme,
e se jednalo o úspìnou spoleèenskou
akci. Program plesu byl podobný jako v
minulých letech. Ples zahájily lovecké
signály v provedení trubaèe B. Jee. Uvítací projev pøednesl místopøedseda spolku p. Ing. Zdenìk Mohyla, který také
konferoval prùbìh akce. Nezklamal personál restaurace, který pøipravil chutná
zvìøinová jídla. K tanci i poslechu hrála
jako ji tradiènì hudební skupina Duo
bolero. Velkému zájmu se tìila bohatì
dotovaná tombola. Pro zpestøení veèera
se konala draba selete prasete divokého,
a domù si úèastníci mohli zakoupit oblíbené zvìøinové klobásy.
Pøi odchodu po ukonèení akce návtìvníci vyjadøovali svou spokojenost a
oèekávání, e v poøádání mysliveckých
plesù budeme pokraèovat. Toto nás samozøejmì tìí a je pro nás povzbuzením do
dalí práce.
Pøi této pøíleitosti si dovolujeme veøejnost upozornit, e v letoním roce dolo usnesením Krajského soudu v Ostravì k oficiálnímu potvrzení naeho názvu,
který zní Myslivecké sdruení enov,
z.s., a také ke zmìnì adresy sídla spolku, které se nachází na adrese 739 34
enov, ul. K Hájence 1881.
Výbor Mysliveckého sdruení enov, z.s.
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gers, seli ve Staré kole, abychom
se spoleènì zúèastnili oslav jedné z
celosvìtových tradic, a to Silvestru. V 19.00 hodin jsme veèer zahájili nástupem. Poté následovala
volná zábava. Hráli jsme deskové
hry a povídali si o ubìhlém roce.
Kdy nastal ten pravý èas, vyli
jsme do parku se sklenicemi rychlých puntù a za sledování ohòostrojù si navzájem pøipili. Zima
nás ale zmohla a proto jsme se
odebrali zpátky do kluboven a pokraèovali ve spoleèné zábavì.
Zkrátka novoroèní pohoda.
Za eReSTeèku Pavel Drozd

My tøi králové jdeme k vám
Ji dlouholetou tradicí se stala
úèast enovských skautù na
Tøíkrálové sbírce. Nejinak tomu
bylo i tento rok. V sobotu 9. ledna
se dìti ze skautských oddílù oblékly do královských kostýmù a s papírovými korunami na hlavì vyrazily do ulic enova s doprovodem
vedoucích. Lednová zima jim v
tom nezabránila, zahøát je mohl
kromì èaje v nìkterých domech
také dobrý pocit z prospìné práce.
Za skautské støedisko
Marie Tomisová  Májinka

Pionýrský Pioples

Tak jako pøedloni, tak i letos poøádala nae Pionýrská skupina v
prostorách restaurace Horakùvka spoleèenský ples. Dne 16. ledna 2016
jsme opráili nae taneèní odìvy a vydali se vichni spoleènì pobavit.
Mezi hosty nechybìli jak nai pøátelé, tak i rodièe dìtí chodících do
naeho oddílu. O zábavu se po celý veèer starala vratimovská hudební
skupina Stenly Band. Vyvrcholením veèera bylo losování o ceny a draba dortu se znakem Paalpixana  naeho oddílového papouka. Zábava
byla v plném proudu po celý veèer a pokraèovala a do brzkých ranních
hodin.
Chtìl bych tímto podìkovat vem, kteøí se plesu zúèastnili a taky
tìm, kteøí nám pøispìli k jeho realizaci. Zejména pak sponzorùm: Brzymaminkou.cz, Výrobna U Èmelákù, enovnet, Laser Aréna Ostrava,
Opièárna  horský lanový park Ostravice, LeoExpress, Knihcentrum.cz,
Cukrárna u Babièky, Fantasyobchod.cz, Vlasové studio Jakub Angelo
Guzsi, Masáe a kosmetika Kateøina Janovská, Restaurace Bowling Rakovec, Ski areál Øeka, Autosluby Pavlík  Feler, Svìt techniky Ostrava, Divadlo Petra Bezruèe, Biuterie Barbara Harabiová a v neposlední
øadì patøí podìkování i paní Kateøinì Pavlíkové, která nám vìnovala
palièkovaný obrázek.
Doufám, e se i v pøítím roce sejdeme v tak hojném poètu.
Za PS enov Jan Tøíska
Kadý úèastník plesu dostal pionýrský perníèek jako malou pozornost. 

ivot ve mìstì

Mladý designér

Nejvìtí úspìchy ákù Z Podlesí
v 1. pololetí kolního roku

Støedisko volného èasu v Moravské Ostravì vyhlásilo zajímavou výtvarnou soutì na téma
Mladý designér  tajemný svìt
barev.
áci 3.D dlouho pøemýleli, zda
se soutìe zúèastnit, protoe vymyslet a zrealizovat vhodný námìt, nebylo zrovna jednoduché.
Nakonec se s tím poprali a
úspìch se dostavil.
Za jednotlivce se na 1. místì
umístil Ruda Balon s prací Maják
na moøi, za kolektivy 1. místo obsadila skupina dìtí  Stella Drgová, Aneka Rusnoková, Barunka
Rusnoková, Christine Skopková,
Vanesa Skopková, Karolína Svobodová a imon Vaek s prací Dìtský pokoj.
Z úspìchu máme velkou radost
a tìíme se na dalí soutìe.
Mgr. Eva Draisaitlová

Skvìlého úspìchu v øeení zadaných úkolù dosáhli áci Marek
Èí (3.C) a Ondøej Èí (5.C). Oba
se probojovali do krajského kola,
ve své kategorii nakonec obsadil

Marek a Ondøej Èíovi

Ondøej krásné 9. místo a Marek
také nezaostal a stal se rovnì
úspìným øeitelem. Kluci, dìkujeme za skvìlou reprezentaci koly.
PaedDr. Kozáková Antónia

Dìtský pokoj

Maják na moøi

Logistická olympiáda poøádaná
Mensou ÈR

zaloená na logických úlohách,
jejich øeení vyaduje samostatný
a kreativní pøístup a nauèené znalosti nerozhodují.
Tato unikátní soutì probíhala
v nìkolika fázích v prùbìhu mìsícù øíjna a listopadu 2015.
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Klubka informuje, aneb co se u nás dìje
Za uplynulý pùlrok v Klubce
jsme s dìtmi vyráeli na jednodenní i vícedenní akce. Poøádali jsme
pro dìti Halloweenskou víkendovku, pøespávání v klubovnì, vydali
jsme se za deníkem Jana Tleskaèe,
udìlali jsme také Mikuláskou nadílku a vánoèní dílnu.
Halloweenská víkendovka
S úderem podzimních prázdnin
jsme se vydali na nai oblíbenou
chatu Lípu nedaleko Tøince, kde
jsme strávili pìtidenní výpravu.
Jeliko byla výprava na téma Halloween, tak jsme se setkali s nejstraidelnìjími a nejobávanìjími
straidly vech dob.
Avak my jsme byli také straidla, ovem zaèáteèníci. Museli
jsme poøádnì sledovat vedoucí
straidla, plnit rùzné úkoly a hlavnì se nauèit poøádnì strait. U
tvrdého výcviku jsme se napøíklad
nauèili poøádnì øvát a nebát se
ostatních straidel. Postupem èasu
nás nejlepí straidla vycvièila a
my teï mùeme øíct, e jsme také
jedni z nejlepích.

Mikuláská nadílka
Po nároèném výcviku jsme se v
nedìli vrátili za naimi rodièi a
pøedvedli jsme jim nae nejnovìjí
schopnosti. Take pokud hledáte
nejlepí straidla, neváhejte a
ozvìte se nám!
Pøespávání v klubovnì aneb
slet upírù
Tøetí listopadový víkend se u

Slet upírù

Zahrádkáøi informují

n Výbìr penìz na Francii 2016 se uskuteèní dne
27. 2. 2016 v Domì zahrádkáøù na Tìínské ulici ve
14.00 a 14.30 hod.
n 12. 3. 2016 se uskuteèní velikonoèní zájezd do
Kravaø + Elektrárna Dlouhé stránì  exkurze.
Cena èiní 400 Kè a zahrnuje: dopravu, obìd a vstup do
elektrárny. Výbìr penìz probìhne 27. 2. 2016 v Domì
zahrádkáøù od 14.00 do 14.30 hod. Pøihláky IHNED na
tel.: 739 930 376.
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nás v klubovnì konal sraz upírù.
Pøijeli upíøi ze vech koutù svìta a
ukázali nám své pøekrásné kostýmy. Zasoutìili jsme si ve spoustì
disciplín a vyhráli opravdu jen ti
nejlepí. Po vyhláení nejlepího
upíra a upírky jsme si zahráli velmi straidelnou noèní hru.
Posilnìní krví, housenkami a
lidskými zuby jsme ulehli ke straidelnému filmu a pìknì u nìj
usnuli.
Podzimní desetiboj
Po pøespávání jsme v sobotu
ráno poøádali kadoroèní listopadový podzimní desetiboj. Pro dìti
jsme nachystali deset stanovi, a
to napøíklad vyhledávání èísel na
mapì, namotávání bonbónu na jazyk, døepy za minutu èi vìení kolíèku pøi bìhu.
Po splnìní vech disciplín jsme
seèetli body a vyhlásili umístìní.
Ti nejlepí získali zlaté medaile a
spoustu odmìn spoleènì s diplomy.
Mikuláská nadílka
První prosincový pátek nás na
oddílovou schùzku pøiel navtívit
Mikulá spoleènì s andìly a èerty.
Mikulá pokáral dìti, které mají
sem tam nìjaký vroubek v chování, èerti si je odvedli za dveøe a
poøádnì k nim promluvili. A jak u
to tak bývá, tak se zlobivci vrátili
poøádnì zmalovaní. Mikulá také
neopomnìl pochválit hodné dìti,
které dostaly pohlazení od andílkù.
Za Klubku  Honza Pastròák,
Terka Pastròáková, Jana Gansová.

ivot ve mìstì / Inzerce

Palas dance  mezinárodní taneèní kola pro dìti, mláde, dospìlé

La bamba festival se Silvestrem v
Polsku byl opravdu jedineèný. Na tuto
ojedinìlou akci se selo 148 taneèníkù.
Program byl opravdu bohatý. Kromì
kadoveèerních tematických párty probíhaly ve tøech sálech taneèní a bubnové work shopy pod vedením odborných trenérù. Kadý si mìl opravdu z
èeho vybrat. Celý festival mìl obrovský úspìch, a proto dalí pøipravujeme
na léto, tentokrát v Èechách.
Pro vechny, kteøí se rádi hýbou ve
skvìlých latinskoamerických rytmech
a dalích taneèních stylech jako, pop,
disco, country, máme otevøený KLUB

KONDIÈNÍHO TANCE se sólovými i
skupinovými choreografiemi pro dospìlé i mláde vdy v pondìlí v Sokole
od 18.00 a v pátek od 18.30 hod. v
taneèní kole. Tanèíme celoroènì, staèí
se jen pøidat. Vyzkouejte si to a ji po
tøech lekcích vám zaruèujeme výrazné
zlepení kondice a zároveò relax a
skvìlou pohodu. Tanec je ideální aktivita, jak se zbavit depresí, stresu a
rozhýbat celé tìlo.
KLUB TANCE PRO PÁRY dospìlé
i mláde probíhají kadé pondìlí od
19.15 hod. v taneèní kole. Kadý trénink, po kondièním zahøátí, se vìnuje-

v Pøenechám ultra nízký nájem prostor v suterénu po kompletní rekonstrukci  20 m2, vlastní sprcha, WC. enov-Volenství  volné k 1. 6. 2016. Info:
608 875 354.

me vdy jednomu tanci. Tréninky probíhají ve sportovním obleèení a jsou
vedeny ke zlepení kondice a dobrému
zvládnutí párových tancù.
Tradièní TANEÈNÍ KURZ PRO
PÁRY dospìlé i mláde zaène pro vás
ve støedu 10. 2. od 17.00 hod. pro zaèáteèníky a od 19.00 hod. pro pokroèilé
v taneèní kole. Pod vedením profesionálních taneèních mistrù se nauèíte
latinskoamerické, standardní a lidové
tance.
Tìíme se na vás. Za Palas dance
Josef Macura.
www.tspalas.com,
fb: Palas dance, tel.: 702 914 717

v Prodám 4 ks zimní pneu rozmìr 185x65 R 15
zn. Sava eskymo S 3. Tel.: 734 807 973.

Oèní ambulance Ostrava Kunèice s.r.o.
Vratimovská 744/115, 719 00 Ostrava-Kunèice
e-mail: ocni.kuncice@seznam.cz

OZNÁMENÍ
Od ledna 2016 ordinuje MUDr. Lucie Hrabovská
Provádíme oèní vyetøení u dospìlých i dìtí.
Pøijímáme nové pacienty. Objednávky telefonicky:
pevná linka
595 687 604
mobil
777 507 866

ZNALECKÉ POSUDKY

Keramika Chapèáková, Palackého 2, Havíøov

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

KURZY KERAMIKY

MARIE KRUINOVÁ

pro dìti, dospìlé a seniory. Otevírá se ji 40. kurz
únor  kvìten 2016, 1x týdnì 2 hod. 1600 Kè.
tel. 606 893 730, www.sweb.cz/chapcakova

znalec z oboru ekonomika, odvìtví ceny a odhady nemovitostí

ARBOR MORAVIA
DOPRAVA v obci ZDARMA *

Palivové døíví:
palky 600 Kè/prms
típané 700 Kè/prms

Okrasné stromy, keøe a rùe
Ovocné stromky a keøe, trvalky
Hnojiva, substráty, postøiky, keramika

* pøi odbìru nad 9 prms
Petøvald, Klimova 1878, tel. 605 248 998, 596 542 098

U Spoleèenského domu 3/1042, Vratimov
tel. è. 596 732 520, 603 530 963; marie.krusinova@volny.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
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ivot ve mìstì

Základní umìlecká kola Viléma Wünsche
v enovì informuje
1

1  Stella Drgová
2  Ferdinand Buchta
3  Michal Pleva

2

V záøí 2013 byla v naí kole zahájena výuka
nového studijního zamìøení s názvem Multimediální tvorba. Pøi tvorbì koncepce tohoto studijního zamìøení bylo hlavním zámìrem nabídnout
enovským dìtem kvalitní volnoèasovou aktivitu, která propojuje tradièní výtvarné techniky s
digitálními technologiemi. Celkový obsah uèiva
je velice pestrý.
V prvních dvou roènících se áci seznamují s
technikou kresby, malby, a grafiky. Pozornost je
také vìnována teorii barev, kompozièním pravidlùm a základùm fotografování kompaktem. V
dalích roènících se vyuèuje vektorová grafika,
úprava digitální fotografie, animace a práce s
digitální zrcadlovkou.
Protoe se jedná o novinku v nabídce naí
koly, rozhodli jsme se veøejnost blíe seznámit s
náplní studia. V nìkolika dalích èíslech Obìníku se pokusíme struènì pøiblíit, èím se áci zabývají. ákovské práce, doprovázející tento èlánek, jsou názornou ukázkou kompozièního cvièení. Cílem byl rozvoj výtvarné invence, sladìní
barev a celková vyváenost obrazové plochy. áci
mìli za úkol své výtvory také vhodnì nasvítit a
vyfotografovat.
Blií informace naleznete na webu koly
www.zus-senov.cz pod odkazem Multimediální
tvorba. Pro zájemce o studium je zde k dispozici
také ON-LINE pøihláka. Pøijímací zkouky
probìhnou v mìsíci èervnu 2016.
Eva Malicherová
 uèitelka multimediální tvorby
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