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Listování enovskými kronikami minulého století

První mìsíc nového roku je za námi, zima urputnì dává
najevo, e poøád vládne poèasí, a kdyby neskrblila snìhem,
mùeme øíci, e je ve tak, jak má být. A také i ná, doufejme, oblíbený úvodník nacházíte opìt na první stranì Obìníku. Letos budeme listovat kronikami, které v minulém
století sepsali rùzní nadenci pro generace pøítí.
Dnes zalistujeme v kronice pana Ladislava Grygerka,
jeho jste moná mnozí znali. Kronika nese název: Vzpomínky Ladislava Grygerka na jeho fotbalovou kariéru, záitky z utkání a na enovskou kopanou. Kroniku do
knihovny v èervenci roku 2011 pøinesl pan Grygerek osobnì a já jen lituji, e jsem si nìkteré z jeho mnohých zajímavých povídání nenahrála.
Narodil jsem se 23. 12. 1932 v Horních Datyních,
V roce 1938  1. záøí jsem zaèal chodit do obecné koly
v enovì u kostela. Bylo to v dobì, kdy se ji pøipravovala

II. svìtová válka.
Pøesto mùj mladý ivot bìel dál 
pøila 3. tøída kolní docházky a zde zaèaly mé první fotbalové krùèky. V této tøídì nás bylo 19 chlapcù a 23 dìvèat.
Nìkolik chlapcù, vèetnì mì, dalo podnìt, aby se vytvoøily
dvì skupiny po 6 hráèích (brankáø, 2 obránci a 3 útoèníci).
První utkání se hrálo na jaøe roku 1943. Jedna skupina se
jmenovala Sparta a druhá skupina se jmenovala Slavie, za
kterou jsem hrál i já. Hrálo se s hadrovými malými míèky,
nebo nìkteøí kluci vyprosili od svých rodièù tvrdou houbu,
která se upravila na malý míèek.
V øíjnu 1947 jsem se pøestìhoval do naeho nového rodinného domku v enovì  Lipová alej.
Na jaøe roku
1948 jsem zaèal hrát fotbal za dorost enov.
Jako dorostenecký benjamínek jsem hrával levou spojku (to mi bylo
15 a pùl roku). Trenérem byl Bohuslav Kouník. Jako
funkcionáøi mì pøijali: Frantiek Joek, Oldøich Antoík,
Josef Kronenberg. Hospodáøem tehdy byl pan Frantiek
Vlèek (bydlel na potì domu pana Veèeøi). Jene s fotbalem
jsem mìl velké problémy. Mùj otec byl zásadnì proti fotbalu. Byly to nìkdy kruté nedìle po utkáních  po pøíchodu
domù. Otec byl velmi tvrdý a výprask byl vdy na spadnutí. Nìkdy jsem musel utéct z domu a návrat byl pozdìji, a
se otec uklidnil. To mì domù pøivedla moje maminka. Ale
fotbal byl mùj velký koníèek a já jsem ho pøes vekeré
pøekáky hrát nepøestal. Bylo dobøe, kdy mùj otec mìl
v nedìli ranní smìnu  to jsem na domácím høiti hrál
v pohodì a bez jakýchkoliv zábran. . Jedno dorostenecké
utkání mi velice utkvìlo v pamìti. Bylo to na AFK Dolní
Suchá. Pøijelo nás na zápas jen devìt dorostencù. Na utkání jsme jeli na kolech a v deti. Naím vedoucím byl Ludvík turc, hráè è. I. a mustva.
Po pøíjezdu se nás domácí dorostenci ptali, jaký balík
branek si chceme odvézt. Vedoucí Ludvík turc, jako zkuený hráè, postavil nai dorosteneckou sestavu velmi dobøe.
Brankáø a obrana se zálohou hrála v plném obsazení.
V útoku jsme hráli jen tøi hráèi. Já, Pastròák a Václav
Kludka. Utkání za stálého detì jsme dovedli do zdárného
konce  vyhráli jsme 2:1! Po pøíjezdu do enova (zase na
kolech) nás pan Ludvík turc zavedl do restaurace Horakùvka (zde obsluhovala stará paní Karkoková). Dostali
jsme teplý èaj, trochu jsme se ohøáli a rozjeli se do svých
domovù. .
Také je vám líto, e povídání konèí? Pro ten pøípad si
mùete pøijít v kronice pana Ladislava Grygerka zalistovat, nebo si ji vypùjèit v naí knihovnì. Ostatnì, jetì se
k ní v nìkterém z pøítích Obìníkù vrátíme.
Tedy: SPORTU ZDAR A FOTBALU ZVLÁTÌ.
Krásné mrazivéENOVSKÝ
dny plné høejivých
slov
Vám pøeje
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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
1. 1.  O nìkolik slepic pøili obyvatelé v èásti krbeò. Na svìdomí je
má pravdìpodobnì volnì
pobíhající pes, ve kterém
se
probudily
lovecké
pudy. Je nutností, aby si
kadý majitel svého psa
øádnì zabezpeèil proti
úniku.
13. 1.  Vloupání do
vozidla pøes rozbité okno
oznámil øidiè, který pøiel o notebook a dalí
osobní vìci, je v autì zanechal. Neznámému zlodìji postaèilo ke spáchání
skutku jen pár okamikù, kdy byl øidiè v obchodì.
19. 1.  Dopravní nehoda vozidla Èeské poty
zamìstnala
pøedevím
hasièe, i kdy se na první
pohled témìø nic nestalo.
Skryté nebezpeèí vak
pøedstavovaly láhve se
stlaèeným plynem, kvùli
kterým muselo být vozidlo vyprotìno z pøíkopy
tìkou technikou.
21. 1.  Skokem pod
jedoucí vlak vyhrooval
mladý mu, po kterém
bylo ihned vyhláeno pátrání. Neastníka natìstí objevila brzy hlídka policie.
25. 1.  Poár budovy
zaznamenal zamìstnanec
v noèních hodinách v èásti Podlesí. Na místo byly
pøivoláni hasièi, kteøí zabránili dalímu íøení
ohnì.

Mìstská policie má
zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro kadého obyvatele mìsta a na tom,
aby ádný pachatel pøe-

stupku nebo trestného
èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký
dotaz, postøeh, kritiku,
stínost atd., mùete ji
zaslat písemnì na adre-

su: Mìstská policie enov, Radnièní námìstí
300, 739 34 enov
nebo na e-mail:
mpolicie@mesto-senov.cz

Ing. R. Kulhánek, vel. MìP

Noèní klid novì

Nadpis mùe mnoho ètenáøù docela
zneklidnit, avak pokud se odhodlají
doèíst tento èlánek a do konce, záhy
zjistí, e ádný dùvod k nejistotì zde
neexistuje.
Kadý má právo oèekávat, e v dobì
noèního klidu mu bude ze strany ostatních spoluobèanù dopøán urèitý komfort, který mu dovolí naèerpat síly
k pøekonání úskalí následujícího dne.
Kadý obèan, bez toho, aby byl znalý
litery zákona, zvykovì oèekává, e
v dobì od 22 hodiny do 6 hodiny ranní
nebude nikým ruen. A skuteènì, doba
noèního klidu ve výe uvedeném èasovém úseku je stanovena i zákonem a
tudí její dodrování je mono právnì
vynucovat, pøípadnì poruování je
mono sankènì postihovat.
Platí výe uvedené tvrzení bezvýhradnì i na území naeho mìsta? Od
1. 1. 2017 tomu tak u nás není.
Novou obecnì závaznou vyhlákou,
která byla pøijata zastupitelstvem mìsta na zasedání dne 13. 12. 2016, byly
stanoveny výjimeèné pøípady, pøi nich
je doba noèního klidu vymezena dobou
kratí, ne to stanoví zákon. V pøípadì

konání vyjmenovaných veøejných spoleèenských akcí v naem mìstì  Stavìní máje dne 30. 4., Kácení máje na
pøelomu kvìtna a èervna, enovského
jarmarku na pøelomu srpna a záøí, Guláfestu v záøí a Silvestrovských oslav
dne 31. 12. je doba noèního klidu stanovena od 01 do 06 hodiny. Pøesný termín
akcí, které jsou vymezeny èasovým intervalem  Kácení máje, enovský jarmark a Guláfest  bude zveøejnìn
Mìstským úøadem enov na úøední
desce mìsta a na internetových stránkách mìsta v minimálním pìtidenním
pøedstihu pøed dnem konání pøísluné
akce. Obèané se tak budou moci v dostateèném èasovém pøedstihu dozvìdìt
o konkrétním dnu, kdy zaèátek noèního
klidu bude pøesunut na 01 hodinu po
pùlnoci.
Obecnì závazná vyhláka è. 2/2016,
o noèním klidu, úèinná od 1. 1. 2017, je
k dispozici k nahlédnutí na úseku právním a kontrolním zdejího mìstského
úøadu. Vyhláka je rovnì publikována
na internetových stánkách mìsta v záloce vyhláky a naøízení.
JUDr. Tadeá Kowalski,
úsek právní a kontrolní

Dokonèení stavby koly

Stavební práce související s pøedáním nových prostor pøístavby a nástavby
2. pavilonu základní koly byly v dobì uzávìrky Obìníku pøed dokonèením.
Firma finiovala s montáí svítidel, opravovaly se malby a provádìl se úklid
vech prostor. Dodavatel rovnì chystal vekeré podklady nutné ke kolaudaci,
která byla svolána na 31. ledna 2017.
Spoleènì s dodavatelem jsou v pøedstihu procházeny vechny prostory
a jsou sepisovány vady a nedodìlky, aby je firma mohla odstranit k datu
kolaudace.
V momentì, kdy stavba nebude vykazovat vady a nedodìlky, zaèneme se
stìhováním a montáemi nábytku a techniky tak, aby se následnì mohly do
prostor vrátit dìti a uèitelé. Zvaovali jsme s vedením koly, kdy pøedstavit
veøejnosti nové prostory. Shodli jsme se na tom, e upøednostníme plný rozjezd výuky a kola doene mírný skluz ve výuce odborných pøedmìtù, kdy
nebylo mono naplno vyuívat techniku. Poèkáme, a se dìti i uèitelé v nových prostorách zabydlí a tyto prostory si zkrálí.
Pøedpokládáme, e den otevøených dveøí a prohlídka prostor probìhne ke
konci bøezna.
Ing. Jan Blaek, starosta
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Oznámení o zámìru mìsta

v souladu s § 39, odst. 1 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znìní a na základì rozhodnutí Rady
mìsta enov ze dne 17. 1. 2017

ZVEØEJÒUJE MÌSTO ENOV SVÙJ ZÁMÌR
Odprodeje nepotøebného majetku
Pøívìs nákladní traktorový sklápìèkový

 kategorie OTS, tovární znaèka MOS, typ NUNC
38 S, RZ: T013423, VIN: TK90138V26SMS6608, výrobce MOS itboøice spol. s r.o., barva modrá základní, rok poøízení 12/2005, poøizovací cena 131 207,60
Kè.
Celková délka 4750 mm, íøka 2520 mm, výka
1090 mm, rozvor Z 3000, rozmìry loné plochy: délka
3400 mm, íøka 1900 mm, provozní hmotnost 800 kg,
nejvyí technicky pøípustná povolená hmotnost
3800/3800 kg, nejvyí technicky pøípustná povolená
hmotnost na nápravu Z800: 3800/3800 kg, poèet náprav 1, pohánìných 0, spojovací zaøízení  oko prùmìr 40 mm, brzdy: provozní + parkovací, nejvyí
rychlost 40 km/hod., platnost osvìdèení o technické
zpùsobilosti do 31. 1. 2019.

Minimální prodejní cena: 45 454,60 Kè bez
DPH, 55 000 Kè vè. 21% DPH
Svou nabídku, ve které bude uvedeno jméno, pøíjmení, adresa zájemce, telefonní, popøípadì e-mailový
kontakt, odevzdávejte v písemné formì v uzavøené
obálce s oznaèením NEOTVÍRAT! Nákladní traktorový pøívìs sklápìèkový, prostøednictvím potovních
slueb nebo osobnì na podatelnì MìÚ enov, Radnièní nám. 300, 739 34 enov, v termínu do 6. 2. 2017.
Blií informace vám budou poskytnuty na
telefonu è. 737 168 759.
Prohlídka výe uvedeného nepotøebného majetku mùe být sjednána takté na výe uvedeném tel. èísle.
Odprodej nejvyí nabídce.
Rada mìsta enov si vyhrazuje právo neodprodat
výe uvedený majetek ádnému ze zájemcù.
Pøíloha: foto pøívìsu

Z èinnosti samosrpávy

52. schùze rady mìsta dne 21. 12. 2016 mimo jiné:
 vzala na vìdomí koneènou výi poskytnutých
prostøedkù ze státního rozpoètu pro oblast kolství
v roce 2016
 vzala na vìdomí zmìnu rozhodnutí o poskytnutí
dotace na akci Zvýení kapacity Z enov
 schválila znìní návtìvního a provozního øádu
dìtských herních prvkù v areálu Stará kola
 schválila stanovení provozní doby v budovì Stará kola enov v termínu 8.00 hod. do 21.00 hod.
 schválila rozpoètová opatøení è. 66  67/2016
 rozhodla uzavøít Dodatek è. 2 ke Smlouvì o dílo
è. 95/2016 na provedení stavebních prací zakázky
Zvýení kapacity Z enov se zhotovitelem  firmou
BYSTOÒ Group, a.s.
53. schùze rady mìsta dne 17. 1. 2017 mimo jiné:
 vzala na vìdomí zprávu Senior klubu enov za
rok 2016 a plán práce na rok 2017
 vzala na vìdomí zprávu o èinnosti komise pro
projednávání pøestupkù za rok 2016
 schválila rozpoètová opatøení è. 1  2/2017
 schválila umístìní staveb a zøízení vìcných bøemen na pozemcích mìsta

 schválila Výroèní zprávu za rok 2016 zpracovanou podle zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu k informacím a Sazebník úhrad za poskytování
informací na r. 2017
 udìlila pøedchozí souhlas k uzavøení darovacích
smluv mezi dárci SRP pøi M enov Lipová a Lapaèka a obdarovaným Mateøskou kolou enov na
vìcné dary (hraèky pro dìti)
tajem.

Podané ádosti o dotace

Mìsto podalo v prùbìhu prosince a ledna dalí
ádosti o dotace. Státní fond P jsme poádali
o pøíspìvky na zateplení budov mateøských kol
a revitalizaci zelenì zámeckého parku. Státní
fond dopravní infrastruktury jsme ádali o pøíspìvek na vybudování chodníku podél ulice Václavovické za úèelem zvýení bezpeènosti vech
úèastníkù silnièního provozu.
Výsledky rozhodnutí o pøidìlení dotací bychom
mìli znát v èervnu.
Ing. Jan Blaek, starosta
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DEN PRO ENY
v MÓDNÍ PØEHLÍDKA (pro tíhlé i plnotíhlé)
 AGENTURA PROMÌNY
v hudební doprovod  kapela TÍSTKO
v BARMANSKÁ SHOW
v JIØÍ ERLEBACH  ïábelský houslista,
zpìvák a baviè
(semifinalista supertalentu 2012 v Nìmecku)

PÁNOVÉ
NEVÁHEJTE
A PØIJÏTE
TAKÉ!
Kdy: v pátek 10. 3. 2017
v 18 hod.,
vstup do sálu od 17.30 hod.

Kde:
Restaurace
Horakùvka v enovì
Vstupné: 150 Kè
Pøedprodej: na podatelnì Mìstského úøadu v enovì
od 20. 2. 2017
Poèet míst omezen.
4  ENOVSKÝ OBÌNÍK 2/2017

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

Jindøichem Folvarèným
V mìsíci únoru 2017 oslaví významná ivotní jubilea
tito enovtí obèané
B A L C A R È Í K O VÁ A N D Ì L K A
D I T T R I C H P AV E L
FIKÁÈEK JIØÍ
F O R E J T O VÁ Z U Z A N A
G R Y G E R K O V Á P AV L A
H O L I N K O VÁ V A L E R I E
J A N È Á R O VÁ J A N A
K R AV È Í K O V Á A N N A
K R O È K O VÁ E L I  K A
KUCHAØ ANTONÍN
K U C H A Ø O VÁ J I N D Ø I  K A
KYKA FRANTIEK
M A C U R O VÁ J A R O S L AVA
M I C H Á L K O VÁ J I Ø I N A
M U L K O VÁ V E R O N I K A
OBORNÝ FRANTIEK
P A C L O VÁ A N N A
P L O S K O N K O VÁ M A R G A R I T A
P O N È O VÁ V Ì R A
P Ú D E L K A  T E FA N
REVENDA JIØÍ
SIKORA OLDØICH
S L Á D E K V Á C L AV
S L Í V O VÁ J I Ø I N A
S L Í V O VÁ O L G A
 E V È Í K O VÁ T Á Ò A
T O M I S O VÁ I R E N A
T O M I S O VÁ J I Ø I N A
V A  Í È K O VÁ Z D E N K A
V Ì  N Í K O VÁ H A N A
K Vaemu významnému ivotnímu jubileu
Vám pøejeme hodnì zdraví, tìstí a spokojenosti.
Poznámka k naí rubrice: Vechny oslavence v této spoleèenské rubrice
zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, e si
nìkterý jubilant nepøeje být v Obìníku uveden. To samozøejmì
respektujeme  poadavek na nezveøejnìní jména je vak nutno uplatnit
u redakèní rady (tel. 596 805 930) nebo na ohlaovnì (tel. 596 805 938,
596 805 941) nejpozdìji do 25. dne daného mìsíce, kdy dochází
k uzávìrce Obìníku. (SO / T. Klimasová)

Zároveò dìkujeme za projevenou soustrast
a kvìtinové dary.
Za rodinu dcera Jana

Navdy se zavøela kniha Tvého ivota,
zùstaly jenom vzpomínky a prázdnota.
ivot je smutný i veselý, to vichni víme,
jaký èas kadému vymìøí  neovlivníme
Dne, 4. 2. 2017 vzpomeneme nedoité
61. narozeniny naeho drahého manela,
tatínka, dìdeèka, zetì, pana

Josefa Rochla
ze enova,

který náhle pøed 7 lety odeel, od veho co mìl rád.
S úctou a láskou vzpomínají:
manelka Alena, dìti Radka a David s rodinami a celá rodina.
Dìkujeme vem, kteøí spolu s námi mu vìnují tichou vzpomínku.

Únor je pro nás krutì bolestivý, ve znamení
fatálních odchodù muù naeho ivota.
Dne 8. 2. uctíme ji 25. výroèí úmrtí pana

Antonína Grochola
Odeel ve 48 letech.

Dne 16. 2. vzpomeneme 2. výroèí odchodu
jeho syna, pana

Petra Grochola

Vichni, kdo jste je milovali stejnì jako my
a chybí Vám jejich péèe, starostlivost a humor,
zapalte prosím svíci a vìnujte jim tichou
vzpomínku. Dìkujeme.
Za celou rodinu Karolína

Dny plynou jako tiché øeky proud,
jen vzpomínka v srdci trvá a nedá zapomenout.

Dne 29. 1. 2017 uplynul rok, co nás
navdy opustila nae drahá maminka,
babièka, sestra, paní

Eva Kiková
A zároveò dne 1. 2. 2017 uplynuly 2 roky, co
nás opustil ná drahý tatínek, dìdeèek, bratr,
pan

Jan Kika
S láskou a úctou vzpomínají dcery s rodinami.

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.

Dìkujeme vem, kteøí s námi vzpomenou.

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

Vítìzslavem Bìlovským
Dìkujeme té za projevy soustrasti a hojné
kvìtinové dary.
Zarmoucená rodina.
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Mìsta a obce Regionu Slezská brána nakoupily energie
na roky 2017 a 2018 na komoditní burze
Sedm mìst a obcí Regionu
Slezská brána nakoupily elektøinu a zemní plyn na rok 2017 a
2018 na Komoditní burze Praha
a. s., a to pøes zprostøedkovatele
(dohodce) spoleènost eCENTRE,
a.s.
Díky burzovním obchodùm
uetøí zapojená mìsta a obce
v pøítích dvou letech na elektøinì 428 tisíc korun (9,07 %), na
zemním plynu 1,97 miliónu korun (27,58 %).

Mìsta enov, Paskov, Vratimov a obce Øepitì, Sedlitì, abeò a Václavovice tak spoleènì
se svými organizacemi uetøí na
energiích v následujících letech
dohromady pøes 2,4 miliónu korun, které mohou vyuít na jiné
úèely, napø. na podporu rozvoje
svého mìsta èi obce.
Oba burzovní obchody byly
uzavøeny a spoleèným pøítím
dodavatelem energií pro zapojená mìsta a obce Regionu Slezská

brána se stala spoleènost One
Energy & One Mobile a.s.
S výsledkem burzovních obchodù na Komoditní burze Praha a. s. jsme spokojeni. Opìt se
nám potvrdilo, e díky sdruené
poptávce a spoleènému nákupu
energií dosahujeme lepích výsledkù, ne kdybychom postupovali jednotlivì, uvedl Petr Baïura, pøedseda DSO Region
Slezská brána.
Ing. Jan Blaek, starosta

Oznámení o zámìru mìsta

V souladu s § 39, odst. 1 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znìní a na základì rozhodnutí Rady
mìsta enov ze dne 17. 1. 2017

ZVEØEJÒUJE MÌSTO ENOV SVÙJ ZÁMÌR
PRONÁJMU ÈÁSTI POZEMKU PARC. È. 67/1 O CELKOVÉ VÝMÌØE 1448 M2, VEDENÉHO NA LV
È. 1 PRO OBEC ENOV U OSTRAVY, U KATASTRÁLNÍHO ÚØADU PRO MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ, NA
KTERÉM JE UMÍSTÌNA BUDOVA È.P. 300, RADNIÈNÍ NÁMÌSTÍ, V NÍ SE NACHÁZEJÍ NEBYTOVÉ
PROSTORY, KTERÉ BY BYLY PØEDMÌTEM NÁJMU.
JDE O PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR V 1. N.P. BUDOVY RADNICE
(v budovì úøadu  bývalé prostory poboèky Èeské spoøitelny, a.s.). Nájem moný od 3/2017. Prùkaz
energetické nároènosti budovy je vyvìen u vstupu do budovy RADNICE.
1.01 bankovní hala
1.02 denní místnost
1.03 prostor  trezor
1.04 prostor  IT
1.05 WC
Celková výmìra pøedmìtu nájmu je

Jedná se o tyto prostory
o výmìøe
o výmìøe
o výmìøe
o výmìøe
o výmìøe
o velikosti

42,70 m2
11,85 m2
3,15 m2
2,55 m2
3,80 m2
64,05 m2

Náklady na nájemné
Nájemné (bez nákladù na sluby) je ve výi 52 739 Kè vè. DPH/rok + náklady na sluby související
s nájmem (teplo, vodné a stoèné, osvìtlení spoleèných prostor, úklid spoleèných prostor).
Rada mìsta enov si vyhrazuje právo nevybrat k pronájmu ádného ze zájemcù.
Pøílohy:
Situaèní snímek 1.NP budovy Radnice
Mapa s umístìním budovy
Informace k pronájmu nebytových prostor vám budou poskytnuty na Mìstském úøadì v enovì, odbor
investic, MH a dopravy, dveøe è. 210, telefon 596 805 943, jmrlinova@mesto-senov.cz.
Na výe uvedených kontaktech je mono sjednat prohlídku pøedmìtných nebytových prostor.
Svou nabídku, ve které bude uvedeno jméno, pøíjmení, adresa zájemce, telefonní, popøípadì e-mailový
kontakt, úèel pronájmu, odevzdávejte v písemné formì prostøednictvím potovních slueb nebo osobnì na
podatelnì MìÚ enov, Radnièní nám. 300, 739 34 enov, v termínu do 6. 2. 2017.
IÈ: 00297291  È. úètu: 1682036389/0800  DIÈ: CZ00297291  ID schránky: zznbfqm
(pøílohy na stranì 7)
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MAPA S UMÍSTÌNÍM BUDOVY

SITUAÈNÍ SNÍMEK 1.NP BUDOVY RADNICE
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Komunální odpad 2017
Samostatnì pøistavované kontejnery (VOK)
ÚNOR: od 9. 2. do 10. 2.  krbeòská (u obch.),
Václavovická (b.j.), Nová, Lapaèka 2x (u obch.)
BØEZEN: od 9. 3. do 10. 3.  Stará petøvaldská,
krbeòská (b.j.), Datyòská, Okruní x Na imce
(mezi èp. 1182 a 72)
Sbìrné místo komunálních odpadù
ul. Na Sedlácích
Otevírací doba od 6. února do 31. bøezna 2017: Po,
St, Pá: 12.00  16.00 hod.; So: 9.00  12.00 hod.
Odbìr a uloení odpadù komunálních
 objemné odpady z domácností,
 elektro, baterie, monoèlánky,
 EEZ (kompletní spotøebièe a elektrotechnika
bez rozdílu velikosti),
 vyøazená kompaktní úsporná svítidla, záøivky,
výbojky,
 nebezpeèné sloky komunálních odpadù od obèanù (laboratorní chemikálie, vyøazené léky, barvy
a obaly zneèitìné od barev ),
 separovaný odpad (sklo, papír, plasty),
 odìvy, obuv a textil,
 døevo (palety, nábytek, døevìné obaly, bedny,
trámy, desky, prkna, døevotøíska  surová, laminovaná nebo dýhovaná).
Tekuté odpady  uloit vdy do uzavøených obalù, pokud mono plastových lahví.

U olejù a tukù z kuchyní není nutné odstranit
z pøepálených tukù rozptýlené zbytky.
Nejsou pøijímány odpady vzniklé ze stavební
èinnosti  napø. cihly, drobný beton, omítka, kachlièky, zemina, kamení, keramické støení taky, asfaltová lepenka, izolaèní materiály, azbest, skelná vata,
umakart, sádrokarton, záchody, vany, umývadla, su
smíchaná s pøímìsemi plastu, papíru, døeva, skla ...
a pneumatiky.

Knihovna & enovské muzeum

V rámci chystaných výstav v enovském muzeu,
prosíme obèany o spolupráci:
1) V mìsíci bøeznu probìhne výstava k nedoitým
90 letùm paní Danue Krestové  prosíme proto o
zapùjèení obrazù této mimoøádné eny, které jistì
zdobí nejednu enovskou domácnost.
2) Pro pøipravovanou výstavu s pracovním názvem Závodní okruh Havíøov  enov bychom si
rádi zapùjèili fotografie, plakáty, filmové záznamy èi
jiné artefakty s danou tématikou.
V pøípadì, e budete ochotni nám cokoliv k chystaným výstavám zapùjèit, volejte na telefon 552 321
847 nebo pite na e-mail kmsenov@volny.cz, nebo nás
navtivte osobnì ve Staré kole v provozní dobì
knihovny a muzea.
KNIHOVNA & ENOVSKÉ MUZEUM BUDE VE
DNECH 20. ÚNORA 2017 A 4. BØEZNA 2017
Z TECHNICKÝCH DÙVODÙ UZAVØENA.
DÌKUJEME ZA POCHOPENÍ  Simona Slavíková

Evidence obyvatel
NEJMLADÍ OBÈÁNCI MÌSTA
Rozálie Slívová, Richard imoník, Jakub Váòa,
Nikola Rochlová, Ela Horáèková,
Vendula Skalièková, Markéta Fukalová,
Jan Mali
K narození dìátka srdeènì blahopøejeme.

ROZLOUÈILI JSME SE
Jiøina èiglová, Marian Slíva, Jaromír Prýmus,
Jindøich Folvarèný, Miroslav Bolek,
Vítìzslav Bìlovský, Olga Haroková,
Ale Juhaèík, Anna Bubíková,
Rùena Mikocziová, Vlasta Oanová
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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MìPOS, pøíspìvková organizace
ZÁMECKÁ 27, 739 34 ENOV

informuje

Organizace zajiuje sluby pro mìsto enov, obèany i podnikatelské subjekty v tomto rozsahu:
 odvoz komunálního odpadu a zeminy:
 kontejnerovou pøepravou do hmotnosti 9 tun,
 pro pøevoz lehkého velkoobjemového materiálu
kontejner 16 m3;
 zemní terénní práce:
 nakladaèem UNC,
 nakladaèem NEW HOLLAND;
 nákladní dopravu vozidly TATRA do 9 tun, multicar FUMO do 3 tun;
 montání ploina na vozidle multicar 25 do pracovní výky 11 m (pro své rozmìry je montání ploina dostupná k rodinným domkùm);
 zemìdìlské práce traktorem  orba, kultivace,
seèení bubnovou sekaèkou nebo mulèovací sekaèkou
2,4 m, mulèovacím ramenem;
 èerpání a odvoz nebezpeèných odpadù (fekálií)
cisternovým vozem FUMO (délka sání 15 m) s obsahem 2 m3;
 práce s køovinoøezy a motorovými pilami  kosení nedostupných pozemkù pro velkou mechanizaci,
oøezy stromù, keøù;
 zahradní traktor  kosení meních pozemkù nedostupných velkým traktorem;
 tìpkovaè  tìpkování vìtví do prùmìru 10 cm,
zavìený a pohánìný traktorem Zetor 7245;

 drobné stavby, jejich zmìny a odstraòování 
zámkové dlaby, svislé zdiva základù rodinných
domù a budov, zednické práce;
 elektroinstalatérské práce;
 vodoinstalatérské práce.
Na vekeré práce vlastní organizace koncesní listiny a ivnostenské listy.
Dále zajiujeme vekeré sluby pro mìsto enov
i obèany na úsecích:
 veøejná zeleò,
 komunikace a chodníky,
 údrba vodovodù a kanalizací,
 pohøebnictví,
 nákladní doprava,
 pøepravu nebezpeèných odpadù,
 provoz sbìrného místa,
 zimní údrbu 75 km komunikací a 12,6 km
chodníkù + obecní plochy.
Pøíjem objednávek: pondìlí a pátek 6.30 a 15.00
hod. v sídle organizace,
Kontakty: pondìlí a pátek od 6.30 do 15.00 hod. 
telefon: 596 887 136, 731 505 249, fax 596 887 226,
ID datové schránky: pybk484, e-mail: mepos@
volny.cz, mepos.mistr@volny.cz; pondìlí a pátek od
15.00 do 6.30 hod., sobota, nedìle, svátky  záznamník 596 887 226, øeditel organizace  p. Jasanský, tel.
737 168 759.
Jsme zde pro Vás.

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

OZNÁMENÍ

Oznamujeme vám, jakoto provozovatel vodovodù
a kanalizací ve mìstì enov, zásobující odbìratele
pitnou vodou z:
 VODOJEMU LAPAÈKA (enovLapaèka)
 VEØEJNÉHO VODOVODU VOLENSTVÍ (ul.
Václavovická)
 VEØEJNÉHO VODOVODU ENOVSKÁ (ul.
Datyòská)
a zajiující realizaci odvádìní odpadních vod odbìratelùm zásobovaných pitnou vodou z vlastní studny:
 KANALIZACÍ ENOV  JIH
 KANALIZACÍ ENOV  SEVER
 KANALIZACÍ U ALEJSKÉHO DVORA,
e ve vaem rodinném domì (nebytovém prostoru,
chatce, bytì) bude proveden odeèet stavu vodomìru(ù) ve dnech 3. a 4. bøezna 2017 (tj. pátek a
sobota) v dobì od 8.00 do 16.00 hod. V prùbìhu této
doby je nutno vyèkat pracovníka MìPOS, pøíspìvková organizace, který je povinen se vám legitimovat
firemním prùkazem. Zpøístupnìní je mono zajistit

i prostøednictvím sousedù, za jejich pøítomnosti
bude odeèet proveden a tito podepíí odeètený stav
mìøidel.
DÙLEITÉ UPOZORNÌNÍ
Správnost odeètu musí být vdy potvrzena podpisem, a ji vlastníka nebo souseda (viz výe). Je ve
vaem zájmu zkontrolovat stav poèítadla vodomìru,
aby tento odpovídal stavu uvedenému na odeètovém
formuláøi. Není-li umonìn odeèet skuteèného stavu
mìøidla, bude provozovatel pøi vyúètování postupovat
v souladu s Vyhlákou MZ èíslo 428/2001 Sb., k provedení zákona o vodovodech a kanalizacích, v platném znìní. K reklamaci nesprávnì uvedených a podepsaných odeètù se nebude pøihlíet.
Telefonicky se odeèty vodomìrù nepøijímají!
Koneèná uzávìrka vech odeètù je 8. bøezna 2017
(ètvrtletní odeèet). Po tomto datu ji odeèty nebudou
provádìny a kadé neodeètené odbìrné místo bude
povaováno za nemìøené.
MìPOS, pøíspìvková organizace, Zámecká 27, enov
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Dotazník  tøi otázky

Zajímá nás vá názor!
1. Po zruení poboèky Èeské spoøitelny v enovì
se uvolnily na Radnici nebytové prostory. Mìsto má
o vyuití tìchto prostor pøedstavu, ale jaké vyuití by
se líbilo vám?
a) Odborná zdravotnická ambulance
 napøíklad oèní
b) Obøadní síò (s bezbariérovým pøístupem)
c) Rychlé obèerstvení
d) Jiný návrh
2. Prùmìrný vìk populace v ÈR se neustále zvyuje. S pøibývajícím vìkem dochází i ke zhorování
zdravotního stavu obyvatel. Pøivítali by jste, kdyby
v enovì bylo zaøízení, které by poskytovalo pobytové
sluby pro seniory a tìlesnì èi duevnì postiené,
kteøí mají sníenou sobìstaènost zejména z dùvodu
vìku a chronického onemocnìní a jejich situace vyaduje pravidelnou nebo celodenní pomoc jiné osoby?
a) O vyuití tohoto typu zaøízení bych uvaoval
pro sebe nebo rodinné pøísluník v pøípadì, e by
bylo na katastru enova (nechtìl bych se nikam stìhovat nebo za pøíbuzným nikam dojídìt).
b) Pokud bych takové zaøízení pro sebe nebo rodinného pøísluníka potøeboval, bylo by mnì jedno,

zda bych sociální sluby vyuil v enovì nebo by jsem
vyuil nabídky okolních mìst.
c) Péèe o klienta, který je ji duevnì a tìlesnì
nesobìstaèný, je v tomto zaøízení finanènì nároèná.
Toto zaøízení bych nevyuil, postarali bychom se
o zdravotnì hendikepovaného pøíbuzného v rodinì,
by je tato péèe fyzicky, èasovì i duevnì nároèná.
3. Kdokoliv se mùe dostat do situace, kdy pøijde
o zamìstnání a nemùe si dovolit platit velký byt
a nájem, nebo se nepohodne s rodinou èi partnerem
a hledá doèasné ubytování. Pøivítali byste, kdyby
v enovì byly tzv. vstupní (startovací malometrání)
byty, které by byly pronajímány na dobu maximálnì
dvou let?
a) Ano
b) Ne
Své odpovìdi mùete zasílat do 10. února e-mailem na adresu jblazek@mesto-senov.cz, nebo písemnì
odevzdat na podatelnì mìstského úøadu v enovì ve
formátu napø.: 1 e, 2 d, 3 c, pøípadnì se k jednotlivým
bodùm rozepsat.
Dìkuji vám za vae odpovìdi a názory, které nám
pomohou v rozhodování o zámìrech rozvoje sociálních
slueb v naem mìstì.
Ing. Jan Blaek, starosta

Zápis do 1. tøídy

Zápis dìtí do 1. roèníku probìhne dne 6. dubna
2017 od 8.00 do 17.00 hod. v Z enov, Radnièní
námìstí 1040.
K zápisu se dostaví rodièe s dìtmi, které se narodily v období od 1. 9. 2010 do 31. 8. 2011. K zápisu
je nutný rodný list dítìte a obèanský prùkaz.
Pro odklad povinné kolní docházky je zapotøebí vyjádøení pedagogicko-psychologické poradny a vyjádøení odborného lékaøe (dìtského
lékaøe).
Rodièe mohou pøi zápisu oznaèit budovu koly,
kterou by chtìli upøednostnit. Øeditelství koly si
vak vyhrazuje právo na rozhodnutí o zaøazení dítìte
na jednotlivé budovy (Radnièní námìstí 1040 nebo
Tìínská 286).

Na budoucí prvòáèky se ji tìí paní uèitelky i áci
koly.
Upozornìní:
Ve kolním roce 2017/2018 budou na naí kole Z
enov, Radnièní námìstí 1040 (vèetnì odlouèeného
pracovitì  Tìínská 286) otevøeny 3 tøídy 1. roèníku.
Dìti budou pøijímány podle tìchto kritérií:
1. Dítì má trvalý pobyt v enovì (zákon 561/
2005 Sb.).
Doplòující kritérium (v pøípadì volných míst).
2. Starí sourozenec je ji ákem koly.
3. Vèasnost podání ádosti o pøijetí k základnímu vzdìlávání.
øeditelství koly

Vyhláení dotaèního programu pro spolky

Rada mìsta enov na své 50. schùzi dne 29. 11. 2016 schválila dotaèní program Podpora
a rozvoj aktivit spolkù ve mìstì enov na rok 2017.
Podrobnìjí informace k tomuto programu (kompletní znìní dotaèního programu, formuláø
ádosti a formuláø vyúètování dotace) naleznete na webových stránkách mìsta enov: http://
www.mesto-senov.cz/ v sekci Úøední deska, popø. v sekci Aktuality a Formuláøe.
Upozoròujeme, e dle vyhláeného dotaèního programu maximální výe poadované dotace
v jednotlivém pøípadì (tj. v pøípadì jednoho adatele) je celkovì ve vech tøech oblastech
vymezena ve výi 50 000 Kè.
SO/Preinová
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Místní skupina ÈÈK v enovì

Pozvánka na spoleèenský veèer ÈÈK
Místní skupina ÈÈK v enovì poøádá spoleèenský veèer pro své èleny, dárce krve a pøíznivce
ÈÈK, který se bude konat dne 4. bøezna 2017
v 19.00 hodin v restauraci Na Èepaníku ve Václavovicích.
Místenky si mùete objednat u svých dùvìrníkù
nebo u èlenù výboru paní Uxové a Pituchové na
telefonních èíslech 739 665 669, 603 247 868.
K dobré náladì a tanci vám bude hrát hudební
skupina FAMILY BAND.
Dále je pro vás zajitìna teplá veèeøe a bohatá
tombola. Za dárky do tomboly naim pøíznivcùm
dìkujeme pøedem.
K pøíjemnì strávenému veèeru se svými pøáteli
vás srdeènì zve výbor MS ÈÈK v enovì.

FA  ZÁPALKA
AKCE  PRODEJ
PALIVOVÉHO DØÍVÍ

Tvrdý mix
Mìkké mix




900 Kè / prms
700 Kè / prms

Tel.: 739 857 610 v Do vyprodání zásob

Podìkování
Místní skupina Èeského èerveného køíe v enovì dìkuje vem, kteøí v prùbìhu roku 2016 pøispìli do sbírky oacením, obutím, hraèkami pro
dìti. Donesené vìci si pøevzal Oblastní spolek ÈÈK
ve Frýdku-Místku, který je pøedal Azylovému
domu pro mue a matky s dìtmi ve Frýdku-Místku.
Pokud budete i v prùbìhu letoního roku vyøazovat pouitelné obleèení, obutí, nádobí nebo hraèky, mùete je pøedat paní Evì Uxové, telefon
739 665 669.
Oblastní spolek ve Frýdku-Místku je za vai pomoc velmi vdìèný.
Za pomoc potøebným v nouzi vám dìkuje MS
ÈÈK v enovì.

FA  ZÁPALKA

Provádíme rizikové kácení stromù a oøezy
od koruny dolù. S vyuitím
horolezecké techniky.
Kácení a oøezy s ploiny.
Tel.: 739 857 610
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Odeèty vodomìrù

Severomoravské vodovody a kanalizace
Ostrava a.s., dodavatel vody z vodovodu, si dovoluje tímto oznámit, e v termínu od 30.1.2017
 do cca 28.2.2017 budou v enovì provádìny pravidelné opisy vodomìrù pracovníky
Ovod, spol. s r.o.
Vzhledem k typu odeèítacího zaøízení, ádají
vechny odbìratele o maxilmální vstøícnost pøi zpøístupnìní mìøidel a umonìní
provedení fyzického odeètu na místì.
Pracovníci, kteøí budou odeèty provádìt mají
sluební prùkazy, kterými jsou povinni se na poádání prokázat.
Souèasnì si dovolují informovat, e zmìnu
v provádìní odeètù je moné si ovìøit telefonicky na call centru SmVaK Ostrava a.s.  tel. è.
800 292 400.

Zahrádkáøi
informují

V nedìli 5. 2. 2017 od 9.00 hod se koná
v jídelnì Z enov  støed Výroèní èlenská schùze. Základní povinností èlena ÈZS je zaplatit
èlenský pøíspìvek, nebo v opaèném pøípadì mu
bude dle stanov zrueno èlenství. Upozoròujeme
na toto vechny èleny ÈZS.
Prodej známek bude na Výroèní èlenské schùzi, kdo nemá monost se dostavit a odebrat èlenské známky, mùe tak následnì uèinit na schùzi
výboru ZO dne 23. 2. 2017 od 16.30 do 17.00
hod. v Domì zahrádkáøù na ulici Tìínská 332.

CO PØIPRAVUJEME?
Tak, jako kadoroènì, i pro letoní rok pøipravujeme rùzné akce, ukázky velikonoèních a vánoèních vazeb s prodejem, zahrádkáøský ples,
rùzné zájezdy pro èleny a dalí obèany obce.
O termínech a místech budete informováni prostøednictvím Obìníku mìsta enov a na webových stránkách zahradkari-senov.cz, kde jsou
kontakty i fotografie. Tìíme se na dalí spolupráci s vámi.
Za výbor ZO  Lampart Jan
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POZVÁNÍ

Zveme obèany enova na
zasedání zastupitelstva mìsta,
které se bude konat dne
28. 2. 2017
v zasedací místnosti Obecního domu, zahájení
v 16 hod.
Z PROGRAMU:
 Zpráva komise pro projednávání pøestupkù
 Vyhodnocení strategie rozvoje mìsta
Blií informace a dalí projednávané body
budou zveøejnìny na úøední desce a ve vývìsních skøíòkách mìsta enov.

Zpráva komise sociální
a volnoèasové

V lednu 2017 byly ve vyhláeném 6. roèníku ankety Udìlování ocenìní mìstem enov za rok 2016
zaslány pouze 3 nominace. V letoním roce neprobìhne vyhodnocení tìchto nominací, bude postoupeno
do roèníku pøítího a bude spojeno se slavnostním
vyhláením v roce 2018.
Martin Vaculík, pøedseda komise

Novì OTEVØENO
u Miluky OD enov 1. p.

 Dárkové balení èajù a kávy
 Drobné dárky k narozeninám a svátku
 Zdravá výiva
 Pøírodní kosmetika
tel.: 605 041 047

l

POPA 817.00 hod.

Olga Zimonyiová
1. p. OD enov
Drogerie
Papírnictví
Domácí potøeby a elezáøství
Elektro a elektrospotøebièe

Tel.: 731 161 773 n PoPá 8.0017.00 hod.

Zednické a obkladaèské
práce

 koupelny, adaptace domù, fasády, krby, udírny.
Leden  kvìten 15% sleva.
Pavel Myák
K Sosni 40, Václavovice, tel.: 736 609 550

ivot ve mìstì

PALAS DANCE  Mezinárodní taneèní kola pro dìti, mláde, dospìlé

V novém roce nás hned od poèátku èekala spousta
práce. Podaøilo se nám zorganizovat karneval pro
dìti s rodièi, kde si uili opravdu vichni, a to právì
proto, e program je pøipraven pro vechny. Nechybìla bohatá tombola, soutì o nejlepí taneèníky a
spousta dalích her a soutìí o pravé medaile. Po
karnevalu nás èeká taneèní párty, tentokrát jen pro
dospìlé.
Dùleitou akcí byla výuka nových soutìních choreografií pro taneèní kolu Ekrol v polském Lañcutì
v termínu od 20. do 24. ledna. Pro juniorskou a hlavní vìkovou kategorii jsem pøipravil choreografii swingu ve stylu show dance. Kadý den jsme mìli tøífázové osmihodinové tréninky. Tréninky mi daly trochu
zabrat, ponìvad souèástí choreografie je i akrobacie.
Pøestoe poltí taneèníci byli poøádnì znièeni nároèností tréninkù, zároveò byli nadeni dosaenými výsledky a celkovou choreografií. Teï u jim jen pøeji
hodnì úspìchù s novou choreografií na vystoupeních
a soutìích a tìím se na dalí spolupráci.
Taneèní kola Palas dance slaví tento rok 25 let
trvání. Pøi této pøíleitosti jsme pro vás pøipravili
mezinárodní koncert v nedìli 21. 5. od 19.00 hod. na
Horakùvce. Vstupenky jsou ji nyní v prodeji a za-

koupit si je mùete v enovské knihovnì a taneèní
kole. V programu vystoupí vítìz super star Nazar
Savko, lidový soubor tancù a písní Vykrutasiky z
Ukrajiny a mistøi svìta Palas dance ve swingu, show
dance, disco dance a break. Nenechte si ujít tento
jedineèný kulturní záitek. Srdeènì vás zveme.
Pokud i vy se chcete stát reprezentanty naeho
mìsta, zveme vás na konkurz talentù do pøípravky
ve ètvrtek 23. února od 16.00 hod. Kromì pohybové
pøípravy se nauèíte styly street dance, disco dance,
latino a show dance. Po skonèení pøípravky vás èeká
veøejné vystoupení a pøijímací zkouky do reprezentaèního klubu soutìního tance. Konkurz je urèen pro
dìti a mláde od 5 do 18 let.
Pro dospìlé a mláde je pravidelnì celoroènì otevøen klub párových tancù a klub sólových tancù.
Tady získáte nejen výbornou kondici, ale samozøejmì
se nauèíte i skvìle tanèit. Tak neváhejte a pøipravte
se nejen na plesovou sezónu. Tìíme se na vás.
Josef Macura  www.tspalas.com, fb: Palas dance,
tel.: 702 914 717

18. 12. 2016  Vánoèní koncert

O poslední adventní nedìli se konal koncert duchovní hudby v krásných a dùstojných prostorách
kostela Prozøetelnosti Boí v enovì.
enovským obèanùm se pøedstavilo Ostravské
sváteèní kvinteto pod vedením Pavla Kozla. Toto
unikátní hudební seskupení je tvoøeno èleny Janáèkovy filharmonie Ostrava a Národního divadla moravskoslezského v Ostravì.
Sváteèní atmosféru navodil zpìv Denisy ídkové,
hostující sólistky v souboru opereta  muzikál Národního divadla moravskoslezského v Ostravì. Byl to pro
nás vechny neopakovatelný záitek.
Ing. Miroslava Nováková, pøedsedkynì kulturní komise

Dalí vstøícný krok zákazníkùm

Poté, kdy se od 1. øíjna loòského roku zmìnila èísla zákaznické i poruchové linky a místo zpoplatnìných bílých linek volají lidé na
bezplatné zelené linky, uèinila spoleènost SmVaK Ostrava dalí vstøícný krok smìrem k zákazníkùm. Od 2. ledna roku 2017 je
zákaznická linka pøístupná a do 20.00 hod. Vodárenská spoleènost chce tímto krokem umonit svým zákazníkùm, aby se na ni
mohli obracet se svými dotazy, podnìty a pøipomínkami i ve veèerních hodinách tøeba po pøíchodu ze zamìstnání.
Mgr. Marek Síbrt, mluvèí/spokesperson, Severomoravské vodovody a kanalizace a.s.

ENOVSKÝ OBÌNÍK 2/2017  13

Inzerce
n Nabízím douèování a pøípravu k maturitì  JA,
M. Tel. 736 150 119.

Kominictví
Kamnáøství
Povinné roèní kontroly, revize
komínù, vlokování, frézování,
pevná paliva i plyn, stavby kamen
a krbù vèetnì akumulaèních,
odborné poradenství.
www: novekrby.cz, tel.: 733 376 196

Pohøební sluba Vratimov
(Frýdecká 104/10)

tel.: kanceláø  596 732 164, mob: 723 363 460,
nepøetritá pohotovost: 603 448 981
provozní doba:
POPÁ 8.00  11.30 12.30  15.00 hod.
Po zprávì o úmrtí v nemocnici nebo doma je nejlépe se
zkontaktovat s pohøební slubou, kde vám poskytneme
jakékoliv informace k vyøízení pohøbu. Zajiujeme
komplexní sluby spojené s úmrtím. Vezmìte si s sebou
OP objednavatele, OP zemøelého (je-li k dispozici),
obleèení pro zemøelého a fotografii na parte. Po
telefonické domluvì je moné pohøeb vyøídit v kterýkoliv
den a hodinu.
Pohotovostní sluba nepøetritì!!!

Nábytek
DOSAN
s.r.o.
OD PERMON
Havíøov

Rozkl. sedací
souprava
v hovìzí kùi:
sleva z 51 190 Kè
na 30 830 Kè !!!
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VÝPRODEJ !!!
Slevy 30 - 50 %

Inzerce

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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ivot ve mìstì

Podìkování

Do enovské mìstské knihovny chodíme s áky
kadý mìsíc. A tìch návtìv bylo u hodnì. Vdycky
je to pro dìti malý svátek, a to zásluhou paní øeditelky Simony Slavíkové a jejích spolupracovnic. Trpìlivì a s porozumìním se vìnují kadému dítìti.

Paní Slavíková pøipravila pro áky bìhem naí
dlouholeté spolupráce spoustu besed a programù, napøíklad Pasování na ètenáøe, Jeíkovy kníky nebo

O historii enova. Má dar poutavì a nenásilnì promlouvat k dìtem a pøedávat jim svoji lásku ke knihám. Za kadé setkání paní øeditelce Simonì Slavíkové a jejím spolupracovnicím dìkujeme.
Za áky 3. D  Irma Ferfecká

Bruslení u Staré koly

V sobotu 7. ledna 2017 byla otevøena pro bruslení
ledová plocha u Staré koly. Provoz kluzitì pro veøejnost je od 8.00 do 18.00 hodin. V pracovní dny v
dobì od 8.00 do 14.00 hodin je plocha pøednostnì
vyuívána pro kolní výuku. Bruslení je na vlastní
nebezpeèí. Vstupné se neplatí.
O vybudování ledové plochy, kde nehrozí nebezpeèí prolomení ledu jako na rybnících, se postarali místní dobrovolní hasièi. Údrbu plochy zajiuje Mìstský
podnik slueb mìsta enov. Mimo koly plochu vyuívají spolky a hlavnì rodiny s dìtmi. Ledová plocha
nemá ádné chlazení, proto bruslení bude probíhat,

Tøi králové s doprovodem pøili v
nedìli a vem pøáli: My tøi králové jdeme k vám,
tìstí, zdraví vinujem vám 

pouze pokud to dovolí venkovní teploty a led neroztaje.
Ing. Jan Blaek, starosta

Tøi králové pøili

(viz fotografie)

Mìsíèník Mìstského úøadu v enovì  periodický tisk samosprávného územního celku, vychází v první dekádì mìsíce, reg. è. MK ÈR E 12336.
Redakèní rada: starosta Ing. Jan Blaek, místostarosta Ing. Antonín evèík, tajemník Ing. Marie Kotrová, správní odbor Iva Sommerlíková.
Adresa: Mìstský úøad, Radnièní námìstí 300, enov, tel.: 596 805 930. E-mail: meu.senov@mesto-senov.cz,
http://www.mesto-senov.cz. IÈ 00297291. Grafická úprava, technická redakce a sazba: firma VMCG, e-mail: milos.vanecek@i-pages.cz.
Tisk: Tiskárna HAROK, enov. Inzerci pøijímá MìÚ enov, správní odbor  do 25. dne v mìsíci. Prodejní cena Obìníku 11, Kè.

16  ENOVSKÝ OBÌNÍK 2/2017

