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O LIDECH V BESKYDECH

List kalendáøe ukazuje záøí, a
kdyby nìkdo poøádal anketu popularity, nejspíe by se tento mìsíc
umístil nìkde hodnì dole. Konèí
doba léta, dìtem zaèíná kola, pomalu konèí èas dovolených. Pøesto
doufáme, milí ètenáøi, e si najdete chvíli k pøeètení naeho Obìníku.
Tentokrát, stejnì jako celý letoní rok, zalistujeme v knize pana
Anderleho O lidech v Beskydech.
A o èem, e dnes bude øeè? Inu
o krejcárku.
Krejcar byla drobná bronzová
mince, která se v èeských zemích
pouívala od poloviny 16. století a
do zavedení korunové mìny v roce
1892.
Frýdlantský pan naduèitel Vilém Barviè pøiel s mylenkou za-

loit krejcarový spolek k podpoøe
kolních dítek. V druhé polovinì
19. století vznikají v èeských a moravských obcích tzv. krejcarové
spolky. Vìtinou mìly jetì nìjaký
pøívlastek, jako kolní, podpùrný a
podobnì. A tak se stalo, e byl 1.
èervence 1881 zaloen Krejcarový
spolek s pøídomkem pro podporu
národní koly ve Frýdlantì. Byl
vlastnì prvním (po zaniklém spolku Slovan) osvìtovým spolkem své
doby, protoe zdaleka nelo pouze
o to, e kadý jeho èlen platil týdnì krejcar pøíspìvku. Vilém Barviè
patøí k výrazným osobnostem Moravy. Je souèástí historie mnoha
naich obcí. Spolku vtiskl výraznou a nebývalou podobu. kola s
rodièi organizovala výlety, které
zaèínaly vyzdobeným prùvodem
ákù, nezøídka doprovázeným
hudbou. Prùvody zpravidla dorazily do prostoru Nad lesem, a tam
se v pøírodì odehrávaly rùzné hry
a soutìe. Dìti dostávaly párky,
bonbony, ale také písanky, tuky a
pera. Náklady takových výletù
byly hrazeny i z dalích pøíspìvkù.
Dnes se nám tato èinnost mùe jevit jako bezvýznamná. Avak je
tøeba vidìt, e takto se veøejnì
prezentovala kola a získávala jisté postavení ve spoleènosti, v ní
ho zcela automaticky nemívala.
Ani u nás v enovì jsme nezùstali pozadu. Ve své kronice pan
Koláø píe: kolní krejcarový spolek zaloen byl r. 1888. Základem
jeho byl font sebraný nìkolika pøíznivci r. 1875 v hostinci Lichtenternovì (bývalém panském) a ulo-

ený a k èasu potøeby ve frýdecké
spoøitelnì. Èleny výboru v prvém
roce byli pp. Jan Gvuzdz, Jan
Körnne, Fr. Gerlich, Ant. Janèar,
Rud. Martinù, Fr. Blaek, Jos.
Bernatík a Jul. Weiqman. Dva
pozdìjí èlenové výboru byli pp.
Josef Gvuzdz, pøedseda, starosta
obce Ed. Chrobák, místopøedseda,
øídící uèitel Ant. Janèa, pokladník
øíï. uèitel R. Martinù, jednatel ,
uèitelé A. Slíva a Ed. Dyba. Spolek mìl v tìchto letech 187 èlenù
pøispívajících a 2 èestné. Od roku
zaloení a do r. 1913 vydáno bylo
na podporách chudým ákùm
900K30h dosavadního jmìní jest
4600 korun. Bohuel podrobnìji o
èinnosti enovského kolního krejcarového spolku pan Koláø nepíe.
A jak dopadla ivotní pou frýdlantského pana naduèitele Viléma
Barvièe? Po poáru koly v roce
1866 pøiel o vekerý majetek. S
esti dìtmi se pøestìhoval do Valaského Meziøíèí, kde pøijal místo
uèitele na chlapecké kole. Zaloil
a øídil zde muský pìvecký sbor
Beseda, byl také sbormistrem pìveckého sboru Sokola a øeditelem
kùru. Byl také znamenitým skladatelem a varhaníkem. Po esti letech pùsobení ve Valaském Meziøíèí vak zemøel 26. bøezna na zánìt mozkových blan.
Vezmìme tedy na milost mìsíc
záøí, i kdy nám mnohým pøináí
nástup povinností a uívejme si
jetì zbytkù léta.
Z knihovny pro vás napsala
Simona 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
2. 8.  Hned o dvì
jízdní kola pøipravil zlodìj majitele z èásti Podlesí. Z místa se náruivému cyklistovi podaøilo
sice zmizet, z lupu se
vak dlouho neradoval.
Dùslednou prací vyetøovatelù byl pachatel v
krátké dobì dopaden.
9. 8.  Opìt se potvrdilo, e není rozumné nechávat ve vozidle cennosti a osobní vìci a zvlá
ne vystavené na oèích. O
tom se pøesvìdèil i mu z
Havíøova, který takto
pøiel o doklady a mobilní telefon.
18. 8.  Zcizení grilu
ze zahrady nahlásil mu
z èásti Vráclav. O majetek ho pøipravil chmaták,
kterému nejspí nevadí,
e své kulináøské umìní
bude pøedvádìt na kradeném.
21. 8.  Vloupáním do
objektu mateøské koly
zpùsobil neznámý pachatel pomìrnì vysokou kodu. Ke svému èinu vyuil
probíhající rekonstrukce
objektu. Pøípadem se zabývá Policie ÈR.
24. 8.  Dopravní nehoda motocyklisty s osobním vozidlem se témìø
nikdy neobejde bez zranìní. I v tomto pøípadì
museli lékaøi oetøit a
následnì pøevézt do nemocnice øidièe motocyklu. Na místì zasahovaly
sloky IZS. Ke støetu dolo na hranici enova a
Petøvaldu.

PREVENCE
Z dùvodu mnoících
se pøípadù úniku, volného pobíhání a pokousání
psem ádáme majitele a
chovatele o úèinné zabezpeèení svých ètyønohých
miláèkù.
V pøípadì zpùsobených kod odpovídá za
zvíøe jeho vlastník nebo
osoba, které bylo zvíøe

svìøeno. Pøestupku se
dopustí ten, kdo neuèiní
opatøení proti úniku zvíøat.
Mìstská policie má
zájem na vytvoøení bezpeèného a klidného prostøedí pro kadého obyvatele mìsta a na tom,
aby ádný pachatel pøestupku nebo trestného

èinu nezùstal bez postihu. Pokud máte nìjaký
dotaz, postøeh, kritiku,
stínost atd., mùete ji
zaslat písemnì na adresu: Mìstská policie enov, Radnièní námìstí
300, 739 34 enov
nebo na e-mail:
mpolicie@mesto-senov.cz
Ing. R. Kulhánek, vel. MìP

Z èinnosti samosprávy

42. schùze rady mìsta dne 17. 8. 2016 mimo jiné:
 vzala na vìdomí zámìr Èeské spoøitelny, a.s., k zachování penìního bankomatu v pùvodních prostorách a uzavøení nové nájemní smlouvy
 vzala na vìdomí plnìní rozpoètu mìsta k 30. 6. 2016
 schválila smlouvu o závazku veøejné sluby ve veøejné linkové dopravì
s dopravcem ÈSAD Havíøov a.s.
 schválila rozpoètové opatøení è. 38  39/2016
 schválila uzavøení smlouvy se spoleèností ECOBAT s.r.o. o vyuití systému
sbìru a tøídìní komunálních odpadù pro zpìtný odbìr pøenosných baterií
 rozhodla nebytové prostory po Èeské spoøitelnì, a.s., vyuít jako obøadní síò
pro potøeby mìsta
 postoupila ZMì ádost obèanù z ulice Na utrovinì o øeení odkanalizování
pøedmìtné lokality
43. schùze rady mìsta dne 24. 8. 2016 mimo jiné:
 doporuèila ZMì k akci Zvýení kapacity Z enov uznat vícepráce uvedené
v Dodatku è. 1 ke smlouvì a schválit koneèný termín na dokonèení této akce
 uloila odboru investic, MH a dopravy vyhlásit výbìrové øízení na dodavatele stavby energetické úspory a pøístavba garáe objektu poární zbrojnice jako
jeden celek
14. zasedání zastupitelstva mìsta dne 24. 8. 2016 mimo jiné:
 vzalo na vìdomí stav prací pøi realizaci stavby Zvýení kapacity Z enov
 schválilo Dodatek è. 1 ke Smlouvì o dílo è. 95/2016 k akci Zvýení kapacity
Z enov
tajem.

Prodej vozidla DA VW Transporter

Na základì § 39 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích ve znìní pozdìjích pøedpisù a na
základì rozhodnutí Rady mìsta enov zveøejòuje mìsto enov svùj zámìr:
PRODEJ vozidla DA VW Transporter. Popis stávajícího stavu:
 Rok výroby a prvního uvedení do provozu 2000 (vozidlo uíváno PÈR  správou
Støedoèeského kraje)
 Rok pøedání vozidla do uívání JSDH enov 2008
 Technický stav: nyní nefunkèní pøevodovka, nutná oprava katalyzátoru a výfuku,
jinak v dobrém stavu
 Odprodej z dùvodu neupotøebitelnosti
Prodejní cena: nejvyí nabídka, mono i na náhradní díly
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! VW Transporter, prostøednictvím potovních slueb nebo osobnì
na podatelnì MìÚ enov, Radnièní nám. 300, 739 34 enov, v termínu do 15. 9. 2016.
Blií informace vám budou poskytnuty u JSDH enov, na tel. è. 607 863 024, nebo
na e-mailu: hasici.senov@seznam.cz.
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Milí koláci, váení rodièe a váení uèitelé, prázdniny ubìhly jako
voda, a to pro mnohé z vás zaèaly
z dùvodu rekonstrukce koly o 10
dnù døíve, ne obvykle.
Nìkteré dìti pùjdou poprvé do
kolky, nìkteré ze kolky poprvé
do koly, bývalí áci pátých tøíd
postoupí na druhý stupeò Z. Nìkteøí se zaènou vzdìlávat v základní umìlecké kole. Vichni tito
se dostanou mezi nové kamarády

Hurá do koly!

a budou si zvykat na nové prostøedí.
koly jsou místem, kde dìti získávají vìdomosti, znalosti a dovednosti od svých uèitelù. Vzdìlání
èlovìka utváøí, obohacuje ho a
umoòuje mu lépe rozumìt a chápat svìt kolem sebe a také se
v nìm snadnìji orientovat.
enovské koly se nepotýkají
s nedostatkem ákù jako nìkteré
koly v okolí. Díky vynikajícím uèi-

Oznámení o výmìnì obèanských prùkazù

V roce 2017 bude vìtinì obèanù obce enov konèit platnost obèanských prùkazù.
Základní informace k výmìnì OP (kde a kdy o nový OP poádat) jsme vám ji pøinesli
v èervencovém èísle Obìníku.
Pøi podání ádosti je nezbytné pøedloit platný obèanský prùkaz. Pokud ji nebude dosavadní
obèanský prùkaz pøi podání ádosti o vydání obèanského prùkazu platný, budou k prokázání
totonosti poadovány dalí doklady, napø. cestovní pas, øidièský prùkaz, pøípadnì rodný list.
Obèan, který není ze zdravotních dùvodù schopen podpisu, nemusí dokládat lékaøské potvrzení.
Tuto skuteènost si ovìøí povìøený zamìstnanec úøadu pøi podání ádosti o vydání obèanského
prùkazu.
Obèané, kteøí se nemohou ze závaných dùvodù na úøad dostavit a podat si ádost o vydání
obèanského prùkazu (napø. z dùvodu výkonu trestu odnìtí svobody, naøízení ústavní výchovy nebo
ze zvlá závaných dlouhodobých zdravotních dùvodù), se mohou obrátit na
Magistrát mìsta Ostravy a poádat o osobní návtìvu pracovnic úøadu v místì svého pobytu.
Za osoby omezené ve svéprávnosti k právním úkonùm podá ádost opatrovník. Tyto osoby
nemají povinnost mít obèanský prùkaz.
Magistrát mìsta Ostravy  Odbor vnitøních vìcí  Oddìlení obèanských prùkazù a cestovních
dokladù, Gorkého 3037/2, 729 30 Moravská Ostrava. Dalí informace jsou uvedeny na internetových stránkách www.ostrava.cz. Termín osobní návtìvy úøadu si lze objednat prostøednictvím
elektronického portálu SMO https://objednavky.ostrava.cz/eobs nebo pøes Call centrum na telefonních èíslech 844 121 314 a 599 499 311.

telùm, modernímu vybavení, pøátelské atmosféøe a otevøenému pøístupu, jsou nae zaøízení naplnìna
do posledního místa. áci vech
kol dosahují vynikajících výsledkù.
Èasto slýcháme, podívejte se, co
kola z tìch dìtí vychovala, co je v
té kole nauèili. kola vak nenese
zodpovìdnost za to, jak se dìti
chovají mimo kolu, a co v mimokolní dobu dìlají. To je vizitka
nás rodièù. My, rodièe, bychom
mìli vìnovat dìtem více èasu, mìli
bychom vìdìt, co nae dìti dìlají,
kdy nejsme doma, s kým se stýkají, jak se vyjadøují. V této oblasti mùeme toho mnoho zmìnit.
Nesname se hledat chyby ve kole, ale zaènìme u sebe ve výchovì
v rodinì.
Váení pedagogové a rodièe,
pøeji vám, abyste pøi výchovì dìtí
projevili dostatek trpìlivosti, zachovali pevné nervy, a to pøedevím v situacích, pokud dítìti nepùjde vechno dle vaich pøedstav.
Kdy tak si vzpomeòte na své zaèátky.
Pøeji dìtem i nám vem pohodový a úspìný nový kolní rok.
Ing. Jan Blaek, starosta

Máte zájem o pejska?
3
NO  hnìdoèerný

1
Køíenec
labradora

2
Køíenec
labradora

4
Køíenec
boxera

Tito uvedení psi byli odchyceni v enovì. Mùete
si je prohlédnout v útulku
u p. Ondraèky v Sedlitích
 tel.: 737 116 684 a pokud
se rozhodnete pejska si
osvojit, budete osvobozeni
od poplatkù, navíc mìsto
enov nabízí jednorázovou
finanèní odmìnu pro ty,
kdo si pøevezmou pejska
odchyceného na katastru
enova do domácí péèe.
Není nám v psím útulku
patnì, máme zde i své kamarády, ale doma je
doma!!!
Pomozte pejskùm nalezeným nebo odchyceným v
enovì najít nový domov.
Starosta mìsta
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ENOVSKÝ JARMARK 2016

Pøedevím krásné poèasí, ale i dobrý program pøispìl po nevýrazném létì k velké návtìvnosti letoního Jarmarku. V bohaté nabídce nejenom hlavního
programu, ale i doprovodných akcí si musel vybrat
kadý. V dopoledních hodinách byla otevøena stálá
expozice obrazù Skrbenských pánù v Panské oratoøi.
Pøi té pøíleitosti byl slavnostnì pøedstaven rodokmen Skrbenských, který vytvoøil enovský obèan
pan Jaroslav Bednáø. Ocenìní jeho nároèné práce vyzdvihnul v projevu starosta Ing. Jan Blaek. Podìkování za výstavu rovnì patøí celému letopiseckému
aktivu.
Návtìvou Jarmarku nás poctil i starosta Ing. Július Piták s pøáteli z druební obce Rabèa ze Slovenska.
Odpolední program byl vhodnì zorganizován, za
co dìkujeme poøadatelské agentuøe Rascals Agency.
Nezklamaly ani pouové atrakce firmy Lagron.
Díky sponzorským darùm od firem Metrans a.s. 
kontejnerová pøeprava, Violazahradnické studio
s.r.o., RPS CZECH s.r.o.  øeení dopravních nehod,
Hellstein spol. s r.o.  èistírny odpadních vod, Moravia Wood s.r.o.  døevostavby a Foxel elektro s r.o. 
komponenty pro elektrotechniku, jsme mohli pøispìt
na èinnost nìkterým naim spolkùm, které se podílely na doprovodném programu. Na novém místì v par-
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ku byli Junáci s lanovým centrem a Tom Klubka.
Oba spolky byly po celé odpoledne v obleení spousty
dìtí. Zajímavý program pøedvedli enovtí kynologové s odborným výkladem. Tradiènì velmi navtìvované bylo pøedvedení nové techniky naimi hasièi. Program na vysoké profesionální úrovni pøedvedla skupina TGM. Palas Dance pøedstavila kaskadérské
kousky taneèníky hip-hopu a break dance.
Bez pomoci pracovníkù mìstského úøadu, mìstské
policie, mìstského podniku slueb a dobrovolných hasièù by nebylo mono tak velkou akci uspoøádat. Ji
nyní se tìíme na pøítí JARMARK 2017.
Ing. Antonín evèík, místostarosta

MìÚ informuje

Dvì stavební firmy  dva pøístupy

Na jaøe letoního roku soutìilo
mìsto stavební zakázky na práce
spojené s rekonstrukcí støechy a
zateplením fasády na M Lipová,
kde vyhrála firma BDSTAV MORAVA s.r.o. z Bruzovic. Práce na
pøístavbì a nástavbì druhého pavilonu základní koly vyhrála firma Bystroò Group a.s. z Ostravy.
Práce v M probíhají jak na
hospodáøském bloku, tak budovì A
v poadované kvalitì a budou dokonèeny v pøedstihu jetì pøed
koncem letoního záøí. Spolupráce
s touto firmou je dobrá a firma vychází vstøíc poadavkùm kolky.
Na pavilonu B se bude pokraèovat
v pøítím roce.
Na zhotovitele stavby v Z
jsme ji takové tìstí nemìli. Firma nemá dle harmonogramu hotovy práce, které mohla provádìt v
kvìtnu a èervnu. Po odkrytí nosných konstrukcí byly zjitìny závady, které mají vliv na statiku
budovy, a tyto musely být vyøeeny pøed vlastní nástavbou. Uplatnìním víceprací firma poadovala
navýení rozpoètu a prodlouení
lhùty dokonèení akce.
K tomu se pøidaly chyby v projektu, který dìlala firma MR Design CZ s.r.o. Stavba má zpodìní
a stavební firma neustálým dopisováním hledá dùvody, proè nemùe dílo realizovat, místo toho, aby
se na stavbì pracovalo. Nedostateèným zakrytím stavby do budovy
opakovanì zateklo.
Dovoluji si vás, váení rodièe
kolákù i váení uèitelé, poádat o
trpìlivost pøi øeení nastalé situace s realizací stavebních prací.
kola má pro výuku zajitìny náhradní prostory v budovách mìsta
a prázdniny nebudou prodluovány.
Nemùe být v naem mìstì citlivìjí téma a problém, ne jsou
koly a zajitìní bezpeènosti dìtí.
Základní kolu navtìvuje 750 dìtí
a mateøskou kolu 170 dìtí. Problém dokonèení oprav kol se tak
dotýká témìø kadé rodiny. Vìøte,
e nám vem, kteøí tyto akce pøipravujeme a jsme za jejich realizace zodpovìdní, leí na srdci momentálnì nejvíce zajitìní bezpeènosti dìtí.

Omlouváme se vem za komplikace zpùsobené stavbami, ale bez
èásteèného omezení provozu nelze

tak rozsáhlé akce realizovat. Dìkuji vám vem za pochopení vzniklé situace. Ing. Jan Blaek, starosta

Kanalizace enov JIH  srpen/2016
Váení obèané. Jeliko uplynul
dalí rok provozování splakové
kanalizace v jiní èásti mìsta, dovolujeme si zhodnotit stav a aspekty postupného napojování nemovitostí na tuto kanalizaci.
Jistì jste vichni zpozorovali,
e oproti roku 2014 dolo k podstatnému zlepení kvality povrchových i podzemních vod v celé
jiní lokalitì mìsta. V souèasné
dobì je na kanalizaci napojeno
nìco kolem 500 nemovitostí. Bohuel jsou mezi vlastníky nemovitostí i tací, kteøí napojení na kanalizaci k dnenímu dni nezrealizovali, i kdy mají k dispozici vekerá
potøebná povolení. Vichni, kteøí
doposud nemají uzavøenou platnou smlouvu o odvádìní splakových vod, by si mìli sáhnout do
svìdomí a uvìdomit si, e svým
poèínáním znehodnocují okolí své
nemovitosti a v mnoha pøípadech i
negativnì ovlivòují své sousedy,
kterým vypoutìjí své splaky na
jejich pozemky. Samozøejmì se to
netýká tìch, kteøí øádnì provozují
svou domovní èistírnu odpadních
vod, nebo svou vodotìsnou umpu
øádnì vyváejí oprávnìnou organizací.
Mnozí, kteøí nejsou na kanalizaci doposud napojeni, nemají k
tomu ádný pádný dùvod, jedná se

pouze o jejich libovùli a nezájem.
Tímto sdìlením si dovolujeme
vyzvat vechny, kteøí doposud nevyøeili odvádìní splakových vod
ze svých nemovitostí zákonným
zpùsobem, aby tak uèinili neprodlenì, nebo alespoò kontaktovali
zamìstnance MìÚ enov pana Nogola, tel.: 733 128 295, za úèelem
sdìlení dalího postupu.
Váení obèané, vem, kteøí svou
zákonnou povinnost ve vztahu k
nakládání se splakovými vodami
splnili øádnì a vèas, dìkujeme, naproti tomu vem, kteøí tak doposud neuèinili, sdìlujeme, e k 1.
10. 2016 bude seznam vech tìchto
nemovitostí zveøejnìn na stránkách mìsta a pøedán nadøízeným
orgánùm k dalímu øeení.
Pøedmìtná stavba byla realizována pouze díky znaènému finanènímu pøispìní jak SFP ÈR, tak i
Evropských fondù, tudí je naí
povinností splnit vekeré závazky
plynoucí z této finanèní spoluúèasti.
Jsme pøesvìdèeni a pevnì vìøíme, e do konce roku 2016 bude
vyøeeno nakládání se splakovými vodami v jiní èásti mìsta enova u 100 % dotèených nemovitostí, za co vám vem dìkujeme.
Ing. Antonín evèík
 místostarosta mìsta

ZO ÈZS enov poøádá dne 3. 12. 2016
Zájezd na Vánoèní trhy FLORIA Kromìøí a Vánoèní Olomouc
Monost nákupu, prohlídky zámku a mìsta.
Odjezd v 7.30 hod. od Restaurace Na pici, návrat ve veèerních hodinách.
CENA: 250 Kè  Pøihláky na tel.: 739 930 376

OZNÁMENÍ Z ENOV

Øeditelka koly oznamuje, e a do odvolání se z dùvodu
pøestavby nebude cvièit v tìlocviènách.

ACHOVÝ KROUEK PRO MLÁDE  poøádá achový oddíl enov
Zveme vechny koláky, kteøí mají zájem o tuto krásnou královskou hru, aby se
dostavili do Hasièského domu v enovì ve ètvrtek 1. 9. 2016 od 15.00 do 19.00 hod.
achový krouek bude probíhat kadý ètvrtek po celý kolní rok 2016/17.
Zveme vechny hochy a dívky z 1. a 9. tøíd.
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Evidence obyvatel
NEJMLADÍ OBÈÁNCI MÌSTA
V mìsíci záøí 2016 oslaví významná ivotní jubilea
tito enovtí obèané
C O U F A L V Á C L AV
DOBE KAREL
D U D A L A D I S L AV
F I K Á È K O VÁ C E C I L I E
GAJDO VLASTIMIL
G Ø E S O VÁ J A R M I L A
C H O B O T O VÁ J A N A
J U R A S O VÁ Z D E Ò K A
K A L W A R O VÁ Z D E N K A
K L E PÁ È O TA K A R
KOBIERSKÁ BOENA
K O   Á L O VÁ M A R I E
K U L H Á N K O VÁ E M I L I E
K WA P U L I N S K Á A N N A
L A S Á K O VÁ M A R I E
L A Z A R O VÁ M I L A D A
L U Z A R O VÁ A N N A
M I K U L E N K A V Á C L AV
N Á H LÝ F R A N T I  E K
PASTRÒÁK FRANTIEK
PÌGØIMON LEONTIN
P Ì T VA L S K Á M A R I E
PRSTECKÝ JAN
R A J D U S O VÁ M A R T A
R U S Ò Á K O VÁ L U J Z A
S L E Z Á K O VÁ M A R I E
 È U R K O VÁ A L E N A
 R O T K O VÁ A N N A
TEFKO ANTONÍN
T O B O L A V Á C L AV
T O M A L O VÁ K A R L A
TUNKA JIØÍ
W I E W I O R K O VÁ L U D M I L 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)

Spoleèenská rubrika pro vás
Do ní mùete pøináet blahopøání, podìkování,
oznámení nebo vzpomínku na své blízké.
Pro velikost rámeèku 8,5 x 3 cm jsou stanoveny
ceny: 1 foto + text 150 Kè, 2 fota s textem 180 Kè,
pouze text bez foto 100 Kè. Uzávìrka pøíspìvku je
stejná jako pro inzerci, tj. 25. dne v mìsíci, na
správním odboru  podatelna.
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Jan Mienkina, Amálie Bernatíková,
Ema Pavlisková
K narození dìátka rodièùm srdeènì blahopøejeme.

ROZLOUÈILI JSME SE
Olga Dudková
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

Pozvánka na zájezd

Místní skupina ÈÈK v enovì poøádá v sobotu
1. øíjna 2016 jednodenní zájezd.
Pojedeme autobusem s panem Turèínem do Frentátu pod Radhotìm, kde spoleènì navtívíme Pohankový mlýn Na Konopné. Dalí zastávka bude nauèná stezka Beskydské nebe a poslední zastávka na
Hukvaldech, kde si mùeme prohlédnout expozici
Tropic s asijskou zahradou a tropickými skleníky,
Janáèkùv dùm nebo hrad Hukvaldy.
Autobus vyjede z Václavovic od lesa v 8.00 hodin
a pojede po obvyklých zastávkách  enov nad pekárnou, enov Lapaèka, enov krbeò, enov Støed, enov Køiovatka.
Odjezd z Hukvald bude cca v 18.00 hodin. Cena
zájezdu (za autobus) je 130 Kè na osobu. Zájemci se
mohou pøihlásit u dùvìrníkù MS ÈÈK, nebo na telefonních èíslech: paní Eva Uxová  739 665 669
a paní Jaroslava Pituchová  603 247 868. Závazné
pøihláky vèetnì zaplacení zájezdu pøijímáme nejpozdìji do 25. 9. 2016.
Tìíme se, e spolu proijeme krásný den, na který vás srdeènì zve MS ÈÈK v enovì.

Dìkujeme vem pøíbuzným, pøátelùm, sousedùm,
spolupracovníkùm a známým, kteøí se pøili rozlouèit
s paní

Olgou Dudkovou
Zároveò dìkujeme za projevenou soustrast a kvìtinové dary
 zarmoucená rodina.
Odeel jsi, ale v naich srdcích jsi stále.
Dne 22. záøí bude ji 20 let, co nás opustil
ná manel, tatínek a dìdeèek, pan

Zdenìk Hájek
S láskou vzpomíná manelka Vìra
a dìti s rodinami.

MìÚ informuje / ivot ve mìstì

Veøejná výzva
Mìsto enov  Radnièní námìstí 300, 739 34
enov
Tajemnice Mìstského úøadu enov vyhlauje veøejnou výzvu na obsazení pracovního místa v rámci
Mìstského úøadu enov:
Druh práce: úøedník na úseku úèetní evidence
 vede úèetní evidenci mìsta vèetnì PAP (pomocné
analytické evidence)
 sestavuje úèetní závìrku
 zajiuje elektronické zasílání státních výkazù do
CSÚIS za mìsto
 zajiuje vekeré úkony spojené s obìhem úèetních dokladù
 zpracovává inventarizaci majetku a závazkù mìsta
 pøipravuje podklady pro daòová pøiznání a kontrolní hláení
Zaøazení: odbor finanèní
Místo výkonu práce: Mìsto enov  Mìstský
úøad enov, Radnièní námìstí 300, enov
Platové zaøazení: 9. platová tøída (dle naøízení
vlády è. 564/2006 Sb., o platových pomìrech zamìstnancù ve veøejných slubách a správì, ve znìní pozdìjích pøedpisù)
Pracovní pomìr: na dobu neurèitou
Nástup: 1. 12. 2016, pøípadnì dle dohody
Pøedpoklady: dle § 4 zákona è. 312/2002 Sb.,
o úøednících územních samosprávných celkù a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù
Poadované vzdìlání:
 støední vzdìlání s maturitní zkoukou
 výhodou zkouka zvlátní odborné zpùsobilosti
pøi finanèním hospodaøení územních samosprávných
celkù a jeho pøezkumu (obecná èást a zvlátní èást)
Jiné poadavky:
 nutná praxe v oblasti úèetnictví územních
samosprávných celkù, a to nejménì 3 roky
 dovednost práce s PC (Microsoft Word, Microsoft
Excel, Internet a dalí)
 organizaèní schopnosti, samostatnost, komunikativnost, asertivita, schopnost jednat s lidmi, ochota
dále se vzdìlávat
 morální bezúhonnost
Zájemce podá písemnou pøihláku, která
musí obsahovat:
 jméno, pøíjmení a titul zájemce
 datum a místo narození zájemce
 státní pøíslunost zájemce
 místo trvalého pobytu zájemce
 èíslo obèanského prùkazu nebo èíslo dokladu
o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního obèana
 e-mailovou adresu a telefonní èíslo zájemce
 datum a podpis zájemce
K pøihláce se pøipojí tyto poadované doklady:

 ivotopis s údaji o dosavadních zamìstnáních
a o odborných znalostech a dovednostech
 výpis z evidence Rejstøíku trestù ne starí ne
3 mìsíce, u cizích státních pøísluníkù té obdobný
doklad osvìdèující bezúhonnost vydaný domovským
státem, pokud takový doklad domovský stát nevydává, doloí se bezúhonnost èestným prohláením
 ovìøená kopie dokladu o nejvyím dosaeném
vzdìlání
Lhùta pro podání pøihláky: doruèit do 7. 9.
2016 do 12.00 hod.
Pøihláky a výe uvedené materiály zalete
v obálce oznaèené VEØEJNÁ VÝZVA  FINANÈNÍ ODBOR na adresu:
Mìstský úøad enov, Radnièní námìstí 300, 739 34
enov nebo doruète osobnì na podatelnu mìstského
úøadu (Mìstský úøad enov, Radnièní námìstí 300,
739 34 enov).
Vyhlaovatel si vyhrazuje právo veøejnou výzvu
i bez uvedení dùvodù kdykoliv v jejím prùbìhu zruit,
nebo nevybrat ádného ze zájemcù.
V enovì, 18. 8. 2016  Ing. Marie Kotrová, tajemnice Mìstského úøadu enov

Vzdìlávací program mìsta

Mìstský úøad enov spoleènì s MS Èeského èerveného
køíe uskuteèní dne 12. záøí 2016 vzdìlávací pøednáku pro
obèany enova na téma: Peèuji o nìkoho blízkého a nechci
být na to sám.
Obèané budou seznámeni s organizacemi, které poskytují rùzné druhy sociálních slueb, a které jim mohou být
v péèi nápomocné. Dále se dovìdí o monosti vyøízení sociálních dávek, zapùjèení kompenzaèních pomùcek, dùleitých kontaktech apod. Souèástí pøednáky budou praktické
ukázky jednoduchých rehabilitaèních cvikù a seznámení
s polohováním imobilních pacientù.
Pøednáka probìhne v budovì Mìstského úøadu enov
ve velké zasedací síni v 15.00 hod.

Gulá Fest 2016

Sportovní klub Lapaèka zve irokou
veøejnost
na 4. roèník soutìe

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

Vaøení zaène ve 13.00 hod.
a ukonèeno bude v 16.30 hod.
Soutì bude probíhat za kadého
poèasí. Obèerstvení zajitìno.
Pøijïte podpoøit soutìící týmy!
Podmínky pro soutìící najdete na
www.sklapacka.cz
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Informace k volbám 2016

Rozhodnutím prezidenta è. 138/2016 Sb. byly dne
6. 5. 2016 prezidentem republiky vyhláeny volby
do zastupitelstev krajù a volby do Senátu Parlamentu ÈR (pro mìsto enov ve volebním obvodu
è. 70; sídlo: Ostrava  mìsto) a stanoven termín jejich konání na pátek 7. øíjna 2016 od 14.00 do 22.00
hodin a sobotu 8. øíjna 2016 od 8.00 do 14.00 hodin;
event. v pøípadì konání 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ÈR na pátek 14. øíjna 2016 od 14.00 do
22.00 hodin a sobotu 15. øíjna 2016 od 8.00 do 14.00
hodin, opìt v 1. pavilonu Základní koly v enovì, Radnièní námìstí 1040.
1. Informace o monosti volièù ádat o vydání volièského prùkazu pro volby do ZASTUPITELSTEV KRAJÙ
Voliè, který ve dnech voleb nebude moci volit ve
volebním okrsku, v jeho stálém seznamu je zapsán
(tzn. v místì svého trvalého pobytu), mùe podle ust.
§ 26a zák. è. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajù a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní
pozdìjích pøedpisù, poádat OBECNÍ ÚØAD (dle
místa svého trvalého pobytu) o vydání volièského prùkazu.
Voliè mùe poádat o vydání volièského prùkazu ode dne vyhláení voleb, (tj. od 6. 5. 2016)
a to:
 OSOBNÌ u obecního úøadu do okamiku uzavøení stálého seznamu (tj. do 16.00 hod. støedy
5. 10. 2016) nebo
 PODÁNÍM doruèeným nejpozdìji 7 dnù pøede
dnem voleb obecnímu úøadu (tj. do 16.00 hod. pátku 30. 9. 2016); toto podání musí být v listinné
podobì (ádost o volièský prùkaz: www.mesto-senov.cz  odkaz formuláøe  správní odbor) opatøené
úøednì ovìøeným podpisem volièe1 ) nebo v elektronické podobì podepsané uznávaným elektronickým
podpisem volièe nebo v elektronické podobì zaslané
prostøednictvím datové schránky; o osobnì uèinìné
ádosti se sepíe úøední záznam.
Obecní úøad volièský prùkaz pøedá osobnì volièi
nebo osobì, která se prokáe plnou mocí (www.mestosenov.cz  odkaz formuláøe  správní odbor) s ovìøeným podpisem volièe 1) ádajícího o vydání volièského
prùkazu, anebo jej volièi zale.
Právo hlasovat na volièský prùkaz mùe pøi
volbách do zastupitelstev krajù voliè uplatnit
v kterémkoliv okrsku, ovem pouze na území
kraje, v jeho územním obvodu má trvalý pobyt.
2. Informace o monosti volièù ádat o vydání volièského prùkazu pro volby do SENÁTU
PARLAMENTU ÈR
Voliè, který ve dnech voleb nebude moci volit ve
volebním okrsku, v jeho stálém seznamu, popøípadì
zvlátním seznamu vedeném zastupitelským úøadem
je zapsán, mùe podle ust. § 6a zák. è. 247/1995 Sb.,
o volbách do Parlamentu ÈR a o zmìnì nìkterých
zákonù, ve znìní pozdìjích pøedpisù poádat OBECNÍ ÚØAD (dle místa svého trvalého pobytu), popøípadì ZASTUPITELSKÝ ÚØAD (v zahranièí) o vydání
volièského prùkazu.
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Voliè mùe poádat o vydání volièského prùkazu ode dne vyhláení voleb, (tj. od 6. 5. 2016)
a to:
 OSOBNÌ u toho, kdo stálý (tj. obecní úøad)
nebo zvlátní seznam (tj. zastupitelský úøad) vede do
okamiku uzavøení stálého seznamu nebo zvlátního
seznamu (tj. do 16.00 hod. støedy 5. 10. 2016) nebo
 PODÁNÍM doruèeným nejpozdìji 7 dnù pøede
dnem voleb obecnímu nebo zastupitelskému úøadu
(tj. do 16.00 hod. pátku 30. 9. 2016); toto podání
musí být v listinné podobì opatøené úøednì ovìøeným podpisem volièe1) nebo v elektronické podobì
podepsané uznávaným elektronickým podpisem volièe nebo v elektronické podobì zaslané prostøednictvím datové schránky.
Obecní úøad nebo zastupitelský úøad volièský prùkaz pøedá nejdøíve 22. 9. 2016 osobnì volièi nebo osobì, která se prokáe plnou mocí
s ovìøeným podpisem volièe1) ádajícího o vydání
volièského prùkazu, anebo jej volièi zale. Pro I. a II.
kolo voleb do Senátu Parlamentu ÈR se volièi vydají
dva samostatné volièské prùkazy.
Právo hlasovat na volièský prùkaz mùe pøi
volbách do Senátu Parlamentu ÈR voliè uplatnit v kterémkoliv volebním okrsku ovem pouze na území volebního obvodu, kde má trvalý
pobyt, popøípadì voliè nebydlící v ÈR ve kterémkoliv senátním volebním obvodu, kde jsou
volby vyhláeny.
Na zastupitelských úøadech se hlasování pro
volby do Senátu nekoná.
Pokud se voliè ve dnech voleb bude nacházet
v nemocnici, nebo podobném zdravotnickém èi sociálním zaøízení, má monost nechat se zapsat do zvlátního seznamu volièù vedeného pøísluným úøadem (správce pøísluného zaøízení musí údaje volièù
pøedat úøadu do 30. 9. 2016 do 14.00 hod.)
Voliè mùe poádat ze závaných, zejména zdravotních, dùvodù mìstský úøad a ve dnech voleb okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo
volební místnost, a to pouze v územním obvodu
volebního okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zøízena. Tyto poadavky mùe ohlaovat
osobnì nebo telefonicky na telefonním èísle 596 805
941.
Hlasovací lístky budou volièùm doruèeny nejpozdìji 3 dny pøede dnem voleb prostøednictvím Èeské
poty, s. p.
Dalí podrobné informace k volbám obdrí volièi
prostøednictvím Èeské poty spoleènì s hlasovacími
lístky. Vekeré informace jsou rovnì k dispozici na
internetových stránkách Èeského statistického úøadu
www.volby.cz a ministerstva vnitra www.mvcr.cz.
Informace k volbám poskytuje Ing. Blaena Preinová, tel.: 596 805 941.
Preinová/SO
1) Podle ust. § 8 odst. 2 písm. f) zák. è. 634/2004 Sb., o správních poplatcích je tento úkon (ovìøení podpisu) osvobozen od
povinnosti hradit správní poplatek.
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Kvalitní kompost
Péèe o zahradu bìhem celého roku
pøináí mnoství organického odpadu.
Nìkteøí majitelé ho vyhazují do kontejneru, jiní jej spalují a znepøíjemòují
tak ivot sousedùm v okolí.
Mìsto enov v rámci poskytnutých dotací z Operaèního programu ivotní prostøedí na akce Separace bioodpadù ve mìstì enov  I. a II. etapa poøídilo vysokohustotní polyetylénové kompostéry o objemech 903 l v poètu
1000 ks, 1050 l v poètu 500 ks urèené pro domácí kompostování a
2000 l v poètu 6 ks pro komunitní
kompostování. V souèasné dobì
jsou vechny kompostéry ji pøidìleny a obèané mohou bioodpad
kompostovat pøímo na svých zahradách.
Vyrobit kvalitní kompost v prùbìhu nìkolika mìsícù není nemoné. Dùleité ale je, aby mìly bakterie a pùdní
organismy pro svùj ivot vhodné podmínky. Pro urychlení rozkladu materiálu je dùleitý správný výbìr kompostéru. Jeho výhodou je ochrana biomasy pøed nástrahami poèasí. Bìhem
detì brání vyplavování ivin, v teplých a vìtrných dnech zabraòuje vysychání kompostu.
Výbìr správného místa
Pøi zakládání kompostu je doporuèeno zohlednit nìkteré zásady a pravidla ovìøené v praxi.
Kompostér umístíme tak, aby:
 byl na naem pozemku, nebo
abychom mìli souhlas vlastníka pozemku,
 nebyl v blízkosti zdroje pitné
vody ani v záplavovém území,
 pro lepí pøístup mikroorganismù
a pùdních organismù ke kompostovanému materiálu je potøeba zabezpeèit
pøímý kontakt se zemí,
 nebyl vzdálený od zdroje biologického odpadu a aby byl pøístup k nìmu
moný i za detivého poèasí,
 nebyl vystavený celodennímu pøímému slunci, nejlépe aby byl v polostínu,
 byl zajitìn dostateèný prostor
okolo zásobníku na manipulaci s náøadím,
 aby nepøekáel sousedùm.
Co vechno mùeme zuitkovat
Do kvalitního kompostu mùeme
pøidat prakticky vechny organické
odpady ze dvora, zahrady i domácnosti. Ideální je co nejrùznorodìjí smìs
materiálù. Vhodné suroviny ke kompostování: tráva, listí, seno, sláma,
plevel, hnùj, trus, piliny, døevní tìpka, káva, èaj, podrcené skoøápky vajec
atd. Zbytky vaøených jídel doporuèuje-

me dávat jen v malém mnoství. Smícháme je s vìtím mnostvím suchého
materiálu. Do kompostu nepatøí: zbytky masa, ryby, mléèné výrobky, sklo,
plasty, kovy, textil, piliny z døevotøísky, uhynulá zvíøata, chemicky oetøené zbytky atd. Dùleitá je co nejjemnìjí struktura materiálu.
Základní podmínky kompostování
Pravidlem úspìného prùbìhu
kompostování je rùznorodá skladba
materiálù, optimální vlhkost a dostatek vzduchu.
Velikost a skladba materiálù
Pro tìko rozloitelné materiály
(uhlíkaté), jako jsou døevo, tvrdí èásti
zeleniny, stonky starích rostlin, platí
základní pravidlo, e èím jsou mení
èástice, tím rychleji se zkompostují.
Ideální je vyuít zahradní drtiè. Mìkké avnaté materiály (dusíkaté),
hnùj, poseèená tráva, kuchyòský bioodpad  jsou lehce rozloitelné, proto
není potøeba je zmenovat. Dobrý rozklad zabezpeèí vyváené mísení materiálù. Platí, e dusíkaté materiály musíme mísit s uhlíkatými a jejich objemový pomìr by se mìl pøibliovat
k 1:1.
Pøístup vzduchu a vody
Kompostované bakterie potøebují
kromì ivin i neustálý pøísun vzduchu

a dostatek vlhkosti. Pokud dokáeme
zabezpeèit vyváenou kombinaci, zaènou se mnoit rychlým tempem. I zde
platí, e èím mení èástice do kompostu dáme, tím døíve se zkompostují.
Platí vak rovnì pravidlo, e èím jsou
èástice mení, tím je mezi nimi ménì
dutinek, kde se mùe udret vzduch.
Bez nìj kompost pouze hnije a zapáchá.
Proto je potøeba masu èas od èas
provzdunit pomocí vidlí.
Správná vlhkost
Dalí podmínkou dobrého kompostování je správná vlhkost. Nedostatek vlhkosti zpomaluje, a zastavuje
proces rozkladu, nadmìrná vlhkost
zpùsobuje neádoucí hnilobný proces.
Do uzavøeného kompostéru se bez naí
pomoci voda nedostane, proto je dùleité správnou vlhkost kontrolovat a
v pøípadì potøeby ji doplnit poléváním, pøípadnì sníit pøidáním suchých materiálù. Správnou vlhkost
mùeme zjistit pouhou rukou. Kdy
z materiálu vytlaèíme jen nìkolik kapek  je ve v poøádku.
Kdy je kompost zralý
Vyzrálý kompost má hnìdou a
tmavì hnìdou barvu, drobnou hrudkovitou strukturu, nezapáchá, ale voní
jako lesní pùda.

Bioodpad

Rádi bychom touto cestou seznámili vechny obèany mìsta s následujícími informacemi, týkajícími se nakládání s bioodpadem na území mìsta enov.
Nakládání s odpady se øídí zákonem o odpadech è. 185/2001 Sb., a na území mìsta
rovnì obecnì závaznou vyhlákou (OZV) è. 1/2012 O stanovení systému shromaïování,
sbìru, pøepravy, tøídìní, vyuívání a odstraòování komunálního odpadu, vèetnì nakládání
se stavebním odpadem na území mìsta enov, kde je v Èl. 6 øeen Sbìr a svoz biologické
sloky komunálního odpadu (bioodpad):
(1) Fyzická osoba, pøi její èinnosti vzniká biologický odpad, a která není schopna
zajistit jeho vyuití samostatnì (napø. kompostováním), je povinna tento odpad pøedat
k vyuití na stanoveném místì ve sbìrném místì, ul. Na Sedlácích.
(2) K ukládání bioodpadù, trávy, listí a dále nevyuitelného ovoce, je urèen speciální,
oznaèený velkokapacitní kontejner.
(3) Je zakázáno ukládat do kontejneru pro sbìr bioodpadù vìtvì z oøezù stromù (vìtve
lze pøedat ve sbìrném místì  informace u obsluhy).
(4) Sbìr bioodpadù je zajitìn v otevírací dobì sbìrného místa dle schváleného harmonogramu v období duben  listopad kalendáøího roku. Svoz a vyuití bioodpadù zajiuje oprávnìná osoba (OZO Ostrava s.r.o.).
(5) Ke shromaïování bioodpadù jsou dále urèeny typizované sbìrné nádoby o objemu 120 l, 240 l nebo 770 l hnìdé barvy s ètrnáctidenním intervalem svozu (opìt svoz
zajiuje OZO Ostrava s.r.o.).
Z výe uvedeného vyplývá, e mìsto enov má øeen zpùsob nakládání s bioodpadem
pro své obèany a není tudí dùvod, aby se bioodpad objevoval napø. v lesích. Bioodpad je
nutné tøídit, jeliko bioodpad, který je navezen do lesa hnije, tvoøí se plísnì, vznikají výluhy
organických kyselin, co mùe vést ke kontaminaci spodních vod apod. Zkrátka nedochází
ke správnému kompostovacímu procesu a nevzniká kvalitní hnojivo  kompost, které je
moné získat. Vìtina vytøídìného bioodpadu se kompostuje ve velkých kompostárnách
a kompost poté putuje k zemìdìlcùm jako ekologické hnojivo.
Poruení OZV fyzickou osobou je povaováno za pøestupek, který je dále øeen pøestupkovou komisí.
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MìÚ informuje / ivot ve mìstì

Hospodaøení s komunálním odpadem 2016
Samostatnì pøistavované kontejnery (VOK)
ZÁØÍ: 8. a 9.  K Hájence x Dlouhá, U kolky,
Václavovická (u b.j.), Na imce, krbeòská b.j.
ØÍJEN: 6. a 7.  Pod odkem, Pod Køiovatkou,
Okruní, V Drustvu x Nová
Sbìrné místo komunálních odpadù
ul. Na Sedlácích
odbìr a uloení odpadù komunálních:
 objemné odpady z domácností,
 elektro, baterie, monoèlánky,
 EEZ (kompletní spotøebièe a elektrotechnika bez
rozdílu velikosti),
 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),

 bio/tráva, listí, mìkké èásti rostlin,
 odìvy, obuv a textil,
 døevo (palety, nábytek, døevìné obaly, bedny,
trámy, desky, prkna, døevotøíska  surová, laminovaná nebo dýhovaná).
Tekuté odpady: uloit vdy do uzavøených obalù,
pokud mono plastových lahví. U olejù a tukù z kuchyní není nutné odstranit z pøepálených tukù rozptýlené zbytky.
Nejsou pøijímány odpady vzniklé ze stavební
èinnosti  napø. cihly, drobný beton, omítka, kachlièky, zemina, kamení, keramické støení taky, asfaltová lepenka, izolaèní materiály, azbest, skelná vata,
umakart, sádrokarton, záchody, vany, umývadla, su
smíchaná s pøímìsemi plastu, papíru, døeva, skla ...
a pneumatiky.
Otevírací doba záøí a øíjen 2016: Po, St, Pá:
14.00  17.45 hod.; So: 9.00  12.00 hod.

Peèovatelská sluba mìsta enov

Peèovatelská sluba mìsta enov je urèena osobám se sníenou
sobìstaèností z dùvodu vìku, chronického onemocnìní nebo zdravotního postiení, jejich situace vyaduje pomoc jiné osoby, ijícím na
území mìsta enov. Vìková hranice u osob se sníenou sobìstaèností z dùvodu vìku je 65 let.
Jedná se o slubu terénní, co
znamená, e peèovatelka navtìvuje své klienty pøímo v domácnosti.
Nejèastìji poskytované úkony a
orientaèní cena
 dováka obìdù 15 Kè/jednotlivec, 20 Kè/dvojice v 1 rod. domì
(cena obìda 55 Kè) v souèasné
dobì naplnìna kapacita
 bìný/velký úklid domácnosti
100 a 130 Kè/hod.
 nákup a pochùzky 90 Kè/hod.
(dalí úkony  viz kontakty).
Blií informace a kontakty:
pracovnice povìøená výkonem
peèovatelské sluby  Bc. Radmila
Svobodová, Mìstský úøad enov,
správní odbor, 1. patro, dv. è. 208,
tel.: 596 805 942, email: rsvobodova@mesto-senov.cz,
http://
www.mesto-senov.cz/pecovatelskasluzba
Prodej hotových jídel  Dùm
s peèovatelskou slubou v enovì
Pøipomínáme obèanùm monost objednávání hotových jídel
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sterilizovaných ve skle. Monost
výbìru z 80 druhù hotových jídel.
Cena jedné porce èiní 44 Kè.
Prodej vámi objednaných jídel
probíhá kadý mìsíc v prostorách
domu s peèovatelskou slubou
vdy poslední pátek v mìsíci od
8.00 do 12.00 hod.
Objednávky se podávají nejpoz-

dìji poslední úterý v mìsíci, a to
vyplnìním stravovacího kupónu.
Blií informace a monost vyzvednutí stravovacího kupónu:
Mìstský úøad enov, správní
odbor, 1. patro, dv. è. 208, tel.
596 805 942, Dùm s peèovatelskou slubou, kanceláø peèovatelek, tel. 596 887 566
Soc/Sv

Dne 5. záøí v 16.00 hodin se v zasedací místnosti
Obecního domu koná
15. zasedání zastupitelstva mìsta
Program:
1. Zahájení
2. Volba komise pro návrh na usnesení
3. Postup prací na realizaci akce Zvýení kapacity Z enov
a nesouhlas zhotovitele s dodatkem è. 1 k uzavøené smlouvì o dílo
4. Rozprava
5. Souhrn výsledkù zasedání zastupitelstva mìsta a závìr
Zveme vechny obèany a èleny zastupitelstva mìsta!
Ing. Jan Blaek, starosta

Zveme obèany enova na
16. zasedání zastupitelstva mìsta,
které se bude konat dne 20. 9. 2016 v zasedací místnosti
Obecního domu, zahájení v 16.00 hodin.
Z programu:
 Zpráva komise dopravní
 Zpráva komise rozvoje mìsta a investic
 Zpráva komise ivotního prostøedí
Blií informace a dalí projednávané body budou zveøejnìny na
úøední desce a ve vývìsních skøíòkách mìsta enov.

ivot ve mìstì

ZU Viléma Wünsche informuje
Bìhem letních prázdnin se v naí kole pilnì pracovalo. Byla provedena výmìna vech topných tìles
a rozvodù. Hlavním dùvodem byla hospodárnost, pøedchozí systém vytápìní nebyl regulovatelný a náklady
na vytápìní byly dosud nejvyím provozním nákladem.
Dále jsme opravili sádrokartony v koncertním
sále, natøeli vechna okna v III. nadzemním podlaí,
vymìnili vodovodní trubky v obou traktech budovy
a pøidali ohøívaèe teplé vody, co zvýí komfort vech
pedagogù a ákù. Velkou radost bude mít v následujícím kolním roce 86 ákù výtvarného oboru, kteøí si
budou moci koneènì umývat ruce v teplé vodì. Na
závìr byla provedena renovace sociálních zaøízení
v pøízemí budovy.
Dìkujeme touto cestou zøizovateli za zajitìní finanèních prostøedkù a øediteli firmy MìPOS panu
Jasanskému a jeho pracovníkùm za jejich práci, díky
jejich zodpovìdnému pøístupu a profesionalitì byly
vechny nároèné úkoly splnìny vèas.
Dìkujeme dále spolupracujícím firmám Szelong,
Suchánek a Bezecný za perfektní spolupráci a vstøícnost.
Omlouváme se vem zájemcùm, které jsme z dù-

Pavel Kunc: Chameleon  13 let

vodu plného stavu nemohli pøijmout ke studiu ve
kolním roce 2016/2017.
Vìøíme, e áci, jejich rodièe a návtìvníci kolních akcí ocení zlepení podmínek ve kolní budovì.
Vlasta Urbáková, øeditelka koly

Skauti a skautky enov
informují

INFORMACE O SCHÙZKÁCH V NOVÉM KOLNÍM ROCE
4. skautský oddíl enov  KOEDUKOVANÝ = SMÍENÝ
(PRO DÌVÈATA I CHLAPCE)
Zahajovací schùzka 4. oddílu se bude konat 2. záøí od
15.30 do 17 hodin ve Staré kole. Zájemci a se ozvou zástupkyni oddílu Radmile Sulkové (tel.: +420 776 575 871).
Schùzky probíhají kadý pátek, vdy první pátek v mìsíci
se koná spoleèná oddílová schùzka pro vechny od 15.30 do
17.00 hodin.

Jan Vanìk: Chameleon  12 let

1. smeèka vlèat AGENTI
Vedoucí oddílu: Karla Tomisová  Kája (tel.: +420 731
496 054)
První schùzka 9. záøí ve Staré kole v èase od 15.45 do
17.30 hodin.
Pøijímáme kluky od 1. do 5. tøídy.
Vedení 1. smeèky vlèat AGENTI by chtìlo touto cestou
podìkovat manelùm Èerným a manelùm Vránovým za
jejich obìtavou pomoc pøi balení tábora. Nezalekli se nepøíznivého bouøkového poèasí a neúnavnì nám pomáhali sbalit táborovou základnu a uklidit táboøitì. Dìkujeme!
2. dívèí oddíl Elmano
První schùzka svìtluek 2. dívèího oddílu Elmano se
bude konat 9. záøí 2016 v 15.45  17.15 hod. v klubovnì ve
Staré kole, skautky se sejdou tý den od 17.30 do 19.30
hod. Letos pøijímáme pouze omezený poèet zájemcù z dùvodu vysokého poètu èlenù. V pøípadì dotazù kontaktujte
vùdkyni oddílu  Tereza Drozdová (tel.: +420 739 864 736).

David Exner + Jakub Malík: Chameleon  12 let

11. oddíl Enter
Zahajovací výprava se bude konat 9. a 10. 9. 2016.
Schùzky budou probíhat kadý pátek od 17.30 do 19.30
hod. ve Staré kole. Noví zájemci o vstup do oddílu nech
nejprve kontaktují vùdce  Frantiek Sládek (tel.: +420 775
968 810).
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Inzerce
Prodám stav. poz. enov-krbeò 4078/5, 4078/7, 1924
m2, cena 300 Kè/m2. Kontakt: dita.mojziskova@seznam.cz.
Prodám palivové døevo vhodné na uzení. Cena dohodou.
Tel.: 739 334 474.
Prodám elektrický invalidní skútr, vèetnì akumulátoru
 1 rok starý. Cena dohodou. Volejte: 776 596 046.

Zahrádkáøi v Bartovicích zaèínají motovat
Pro zájemce o motování jablek nabízí své sluby motárna v Domì
zahrádkáøù v Ostravì-Bartovicích, Bøezová ul.è. 474/18.
Kadou støedu odpoledne: 15.00  17.00 hod. (od 31. 8. 2016)
Kadou sobotu dopoledne: 8.00  11.00 hod.
A do 31. 10. 2016  Cena za 1 litr motu: 5 Kè
Zájemce o motování zve výbor ZO ÈZS O.-Bartovice

VINOBRANÍ
24. 9. 2016 od 15.00 hod.
Restaurace Na Lapaèce
Grilování, ochutnávka vín, burèák.
Prodejní akce, soutìe.
Vystoupí: soubor Suszanie, DJ ATOM, Phil
Collins revival, moderuje a baví Jiøí Basta.
Od 19.00 hod v sále taneèní veèer se
skupinou Salto + zvìøinové hody.
Opìt otevøena
restaurace

Pod Zámkem (amara),
nový majitel.

FLORBAL  DÌTI
NA OC JETÌRKA
Pro dìti narozené v letech 2006 a 2010

Zaèínáme 28. záøí 2016
tel. 777 602 792
TANEC V ENOVÌ VÁS ZVE
SPOLEÈENSKÉ TANCE PRO ZAÈÁTEÈNÍKY
od 3. 10. 2016 kadé pondìlí 19.30  20.45 hod.
10 lekcí + galaveèer 1 200 Kè/osoba
v restauraci Horakùvka
SPOLEÈENSKÉ TANCE PRO POKROÈILÉ
od 5. 10. 2016 kadou støedu 19.30  20.45 hod.
10 lekcí + galaveèer 1 200 Kè/osoba
v restauraci Horakùvka
pøihláení na: 732 349 087; info@tanecvsenove.cz
více na www.tanecvsenove.cz
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Otevírací doba:
10.00  23.00 hod.
Nabízíme denní menu, domácí kuchyni.
Tìíme se na Vai návtìvu!

Inzerce

MO ÈSSD enov si Vás dovoluje pozvat
na pøátelské posezení a diskuzi

s ministrem zahranièních vìcí ÈR
PhDr. Lubomírem Zaorálkem
a kandidáty ÈSSD do krajského zastupitelstva
Kdy: 27. 9. 2016 v 18.00 hod.
Kde: restaurace Na pici
Drobné obèerstvení zdarma.

Psí kola FRON FIGHTER

Nabízí:
 Výcvik základní poslunosti psù
vech plemen
 Agility
Kontakt:
Martin Uøièaø
775 954 882
www.fron.cz
Místo: cvièák Øepitì

Právní záleitosti

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

JUDr. Marcela orièová

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

ZNALECKÉ POSUDKY

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

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

KAMENOSOCHAØSTVÍ
Cienciala se sídlem v enovì

nabízí:
 zhotovení nových pomníkù  zhotovení
a opravy písma (zlacení, støíbøení, barvení)
 doplòky  lampy, vázy
 èitìní, brouení teraca
 vekeré kamenické práce
opravy, rekonstrukce dle domluvy
Pøíjem objednávek:
Høbitov enov  stará obøadní síò kadý ètvrtek
od 16.00 do 17.00 hod. nebo kdykoliv po
telefonické domluvì na tel. 607 901 738
ENOVSKÝ OBÌNÍK 9/2016  13

ivot ve mìstì

Palas dance  mezinárodní taneèní kola pro dìti, mláde, dospìlé

Po nároèném létì a mezinárodních soustøedìních v Polsku vás
zveme od záøí do naich taneèních
kurzù a klubù.

Pøihlásit se mùete on line na
www.tspalas.com.
Tìíme se na vás.

Za Palas dance Josef Macura
www.tspalas.com, fb: Palas dance,
tel.: 702 914 717

ZÁPIS DO PØÍPRAVKY SOUTÌNÍHO TANEÈNÍHO KLUBU  pro
dìti vìkové kategorie mini od 3 do
8 let probìhne v taneèní kole
v úterý 6. 9. v 16.00 hod. Na zápise
si dìti vyzkouejí trénink, zatanèí
si a seznámí s trenéry a programem taneèní koly. Pøípravka je
otevøena pro vechny vìkové kategorie. Konkurz do mezinárodní
taneèní reprezentace pro mláde
od 15 let bude probíhat ve støedu
14. a 21. 9. Od 17.00 hod. v taneèní kole na ul. Kostelní 128 v enovì.
TANEÈNÍ KLUB KONDIÈNÍHO
TANCE pro dospìlé a mláde probíhá celoroènì. Zápis do dalího roèníku je v úterý 6. 9. v 17.00 hod.
v taneèní kole. Pravidelné tréninky jsou v úterý od 18.00 hod. pro
zaèáteèníky a ve ètvrtek od 18.00
hod. pro pokroèilé.
TANEÈNÍ KLUB PÁROVÝCH TANCÙ pro dospìlé a mláde je dvakrát týdnì v úterý a ètvrtek od
17.00 hod. Zápis je v úterý 6. 9. na
první lekci v 17.00 hod. Nauèíte se
zde ve  od základních krokù po
soutìní choreografie. Nauèíte se
nejen tance spoleèenské, ale také
salsu, batchattu, merengue, rock
and roll atd.
VIP TANEÈNÍ PRO MLÁDE 
otevíráme od ledna 2017 v Havíøovì, Ostravì a Frýdku-Místku. Taneèní jsou urèeny pro mláde od
15 do 20 let. Kromì klasických
tancù je pro vás pøipraven latino
ples s výukou salsy, etiketa stolování formou banketu, otevøení vernisáe s rautem a pro odváné
také modeling, zatítìný naimi
bývalými top modelkami a studiem krásy v Ostravì. Zápisy probíhají do prosince 2016.

Mìsto enov Vás zve k návtìvì nového poøadu

MIROSLAVA DONUTILA

CESTOU NECESTOU

Pøedstavení se uskuteèní ve ètvrtek 6. øíjna 2016 v 19.00 hodin v sále
restaurace Horakùvka.
Vstupné v pøedprodeji 350 Kè, na místì 400 Kè
Pøedprodej vstupenek na podatelnì Mìstského úøadu v enovì
od 7. 9. 2016;
v den pøedstavení doprodej na místì (omezený poèet míst), sál bude
otevøen od 18.30 hodin.
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