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ENOV V DOBÌ II. SVÌTOVÉ VÁLKY

kolákùm skonèily dny bezstarostného lenoení, pøíroda se po
úmorném létu tìí na podzim a
my, milí ètenáøi naeho Obìníku,
doufáme, e jste nám zachovali
pøízeò. Téma války je tìké a neradostné, ale myslíme si, e je tøeba jej pøipomínat, a to obzvlátì
letos, kdy slavíme 70. výroèí konce
II. svìtové války. Zveme tedy
vechny pøíznivce historie ke vzpomínkám pana Karla Gaury, èlena
enovského Sokola, který se po
ztrátì samostatnosti ÈSR zapojil
jako dùstojník ès. armády do ilegální odbojové organizace Obrana
Národa. V srpnu roku 1941 byl zatèen, vyslýchán ostravským gestapem a posléze vìznìn kromì Ostravy té v Olomouci, Wohlau,
Breslau, Nise, Brnì, Veveøí a v
Kaunicových kolejích a nakonec
odsouzen k 18 mìsícùm vìzení.
Po Mnichovu jsem byl demobilizován dne 28. 10. 1938 u pìího
Pluku 8. Slezského, a právì tehdy
mì získal øeditel koly R. Jirásko
jako odborného uèitele pro mìanskou kolu pøemístìnou po oku-

Karel Gaura

paci Tìínska z Dolních Budovic
do enova. Pøijal jsem jeho pozvání rád.
Pomìry na mìanské
kole v enovì nebyly rùové. Nedostatek uèeben  uèilo se v budovì obecné koly u kostela, na Horakùvce, obecním úøadì a v sále
restaurace naproti potì,
Pod
vlivem deprimujících událostí po
Mnichovu, okupaci pohranièí a
èásti Tìínska docházelo ke ztrátì
sebedùvìry a vùbec dùvìry k západním velmocím zrazujícím dosavadní jistoty naeho mladého
státu a pøisluhujícím hitlerovskému Nìmecku. To ve se hluboce
promítlo do mylení a konání malovìrných lidí. Bylo zapotøebí obnovit nadení kadodenní prací, a
zdá se mi, e pøi styku s dìtmi,
které z okupovaného území docházely do koly, jen aby pokraèovaly
v mateøském jazyce na enovské
mìance, se vracela ztracená dùvìra, v dìtech ila nadìje, vìèná
touha èlovìka ít pro národ v
plodné vlastenecké èinnosti. ...
Cele jsem se zapojil do práce v Sokolu, v ní jsem toti spatøoval pokraèování své èinnosti ve kole. Setkával jsem se s bratrem Maòovským, Wünschem, Maceèkem a se
sestrou Vlastou  to byly mé vzory
a jako nejmladí mezi nimi jsem
u nich nacházel pochopení a pomoc. 
Ve ètyøicátém roce se plnì rozvíjela èinnost ilegálních organizací, zejména Obrany národa sloená vesmìs z bývalých ès. dùstojníkù. Jako záloní dùstojník jsem se
i já zapojil. Oblastní velitel odb.
uèitel K. Kupidlovský mi pøidìlil
velitelství obce enova s úkolem
pøipravit rámcovou ilegální orga-

Sport

nizaci z místních vlastencù s veliteli tøí drustev. Navázal jsem proto kontakt se známými sokolskými
pracovníky  bratry Vìrtigrochovými a bratrem Petrem ákem, kteøí
mìli pøipravit 3 drustva pro pøípad, e budou k dispozici zbranì a
dojde k veobecnému pozdviení
národa. Ve se mìlo provést v hlubokém utajení.
Ilegální organizace naruovali nasazení konfidenti a také nepozornost pøi utajování písemných zpráv nejen od vedení Obrany národa. Ostravskému
gestapu se dostal do rukou materiál, na jeho základì zaèalo rozbíjet
ilegální organizace. Postupnì se
dostalo do vìzení celé okresní vedení Obrany národa.
Dne 7. 8.
1941 jsem byl zatèen a pøevezen
na krajzák (vìznice krajského soudu) v Ostravì, kdeto dalí funkcionáøi Sokola  bratøi Maòovský a
Wünsche byli zatèeni pøi hromadné likvidaci dne 8. øíjna 1941.
To byla nejhrùznìjí doba, pod lidskou dùstojnost obnaený holý lidský ivot, po dlouhé mìsíce tìlesnì
a duevnì strádající, pøi denní
porci krajíèku chleba a líci teplé
vody s nedovaøenými kousíèky tuøínu (kvaku) 
Jestli jste se zaèetli do vzpomínek pana Karla Gaury a chcete si
je pøeèíst celé, tak jak jsou zaznamenány v kronice enovského Sokola (zapùjèeno a zkopírováno díky
laskavého svolení pana Ing. S.
Hruky), mùete je kompletní najít na stránkách Knihovny & enovského muzea: www.senov.cz (v
rubrice MUZEUM).
Na nae dalí spoleèné chvilky
pøi ENOVSKÝ
úvodníkovém
povídání
se tìí
OBÌNÍK
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Mìstský úøad informuje

Mìstská policie
hlásí
ZÁSAHY  INFORMACE
ZPRAVODAJSTVÍ

Pøímé tel. èíslo:
604 128 113
PÈR Vratimov:
604 127 288
Tísòová linka:
156
E-mail:
mpolicie@mesto-senov.cz
Http:
www.mesto-senov.cz
3. 8.  Nemilé pøekvapení èekalo na øidièe po
návratu z procházky v
okolí Luèiny. Z vykradeného vozidla mu byly odcizeny osobní doklady. K
rozbitému okénku navíc
neznámý pachatel propíchl u automobilu pneumatiku.
4. 8.  Maringotku, ve
které pøespával místní
obèan, pohltily bìhem
chvíle plameny lehající
do výky nìkolika metrù.
Jetì pøedtím, ne døevìný pøístøeek lehl popelem, stihl natìstí utéct.
Na místì zasahovali v
nebezpeèných
podmínkách i místní hasièi. Pøíèina vzniku poáru je
proetøována.
12. 8.  Jako Rockefeller si nejspí pøipadal
mu, kdy rozhazoval
bankovky plnými hrstmi
po okolí v èásti krbeò.
Stráníci, ve snaze mu
pomoci, napoèítali nejménì 60 tisíc, ke kterým se
výteèník posilnìný alkoholem nechtìl znát. Øádzná domluva maminky
po pøedání syna byla urèitì úèinnìjí ne nekoneèné kázání.
13. 8.  Bungee jumping z druhého patra bytového domu na Volenství si bez jitìní vyzkouel mladý mu ze Slovenska. Snad nouze o zábavu, podpoøená notnou
dávkou alkoholu, ho vyprovokovala k tak nepochopitelnému èinu. Ten

jako zázrakem neskonèil
tragicky.
16. 8.  I pøes varování hasièù o nebezpeèí poáru se nala skupinka
kamarádù, která si v
Pegovském lese na pomezí s Havíøovem rozdìlala oheò a zvesela popíjela u opékání párkù.
Hrozící kodu si natìstí
uvìdomili alespoò obèané
v okolních domech a pøivolali policii.

20. 8.  Odvozem aktérù na záchytku a do nemocnice k oetøení skonèila sourozenecká hádka.
I v tomto pøípadì sehrál
roli alkohol, po jeho
konzumaci ztratila ena
schopnost se ovládat.
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 nám. 300,
739 34 enov nebo na email:
mpolicie@mesto-senov.cz
R. Kulhánek, vel. MìP

Vyhodnocování dotazníkù strategie
rozvoje mìsta

Váení spoluobèané.
Dìkuji vem, kteøí
si nali èas a vyplnili
dotazník, který monitoroval souèasnou situaci ve mìstì a zároveò
slouil k získání námìtù od obèanù, kam
smìøovat rozvoj mìsta.
Monosti vyjádøit se
k aktuálním problé-

mùm vyuilo celkem
116 obèanù.
Komise rozvoje mìsta a investic bude vyhodnocovat dotazníky
dle jednotlivých oblastí.
S tìmito pøedbìnými výsledky budete
prùbìnì seznamováni
v aktualitách na strán-

kách mìsta a v Obìnících v prùbìhu øíjna
a prosince. Poté zastupitelstvo rozhodne o
akcích, které dostanou
prioritu a budou zaøazeny do strategie rozvoje mìsta.

Z èinnosti samosprávy

23. schùze rady mìsta dne 24. 7.
2015 mimo jiné:
 schválila smlouvu o pachtu a
provozování vodního díla Kanalizace
enov Sever  rozíøení kanalizaèní
sítì uzavøenou mezi mìstem enov a
MìPOS, pøíspìvková organizace
 schválila dohodu o odvádìní a
èitìní, pøípadnì znekodòování odkanalizované vody mezi mìstem enov a OVaK Ostrava a.s.

24. schùze rady mìsta dne 17. 8.
2015 mimo jiné:
 vzala na vìdomí výroèní zprávu
ZU Viléma Wünsche a zprávu o èinnosti a hospodaøení Mateøské koly
enov za kolní rok 2014/2015
 vzala na vìdomí zprávu komise
ivotního prostøedí
 vzala na vìdomí plnìní rozpoètu
mìsta k 30. 6. 2015 a plnìní pøíjmù
ze sdílených daní a danì z nemovitých vìcí za mìsíce 1  7/2015
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Ing. Jan Blaek,
starosta

 schválila umístìní staveb a zøízení vìcných bøemen na pozemcích
mìsta
 schválila smlouvu o poskytnutí
podpory ze SFP ÈR na akci Energetické úspory Mìstského úøadu enov, Radnièní námìstí è.p. 300, enov
 schválila dohodu o úpravì vzájemných práv a povinností vlastníkù
vodovodù provoznì souvisejících a
smlouvu o pachtu a provozování vodního díla mezi mìstem enov a SmVaK Ostrava a.s. pro stavbu Prodlouení vodovodu Do Dìdiny, enov
 vydala nový Jednací øád rady
mìsta enov
 rozhodla na základì Protokolu o
posouzení a hodnocení nabídek na
veøejnou zakázku malého rozsahu
M enov  zajitìní úspory energií
 zpracování projektové dokumentace
o poøadí uchazeèù na 1. a 3. místì.
tajem.

MìÚ informuje

V srpnu byla na Magistrát mìsta Ostravy podána ádost o kolaudaci stavby, která dle informací
pracovníkù MMO probìhne v mìsíci záøí.
Napojování na veøejnou kanalizaci a podávání ádostí o dotaci a
výpomoc bude moné a po zprovoznìní kanalizace a pøedání projektu a územního souhlasu s vai
soukromou kanalizaèní pøípojkou
(vyøizuje a pøedává mìsto, k pøevzetí budete vyzváni zprávou SMS
nebo telefonicky).
V souvislosti s postupným asfaltováním ulic V Drustvu a Nová
byla opìt zøízena objízdná trasa
autobusu è. 418 s tím, e se pouze
pøemístila zastávka z ulice Nová k
restauraci Krteèek. Aktuální jízdní
øády a objíïky jsou vyvìeny pøímo na zastávkách.
Obracíme se na obèany s ádostí, aby své pøípadné nároky na
úpravu vlastních soukromých pozemkù dotèených výstavbou kanalizace, opravu drenáí pokozených výstavbou kanalizace pøípadnì jiných kod uplatnili u zhotovitele  firmy Commodum (stavbyvedoucí Jiøí Poláek, tel. 777 630
936, e-mail: jiri.polasek@commodum.cz) a tento svùj poadavek
sdìlili mìstu enov (Ing. Pavel
Knop-Kostka, SMS 730 102 796, email
pknopkostka@mesto-senov.
cz), abychom mohli splnìní oprávnìných poadavkù kontrolovat.
Upozoròujeme, e pøed zaèátkem stavby byla poøízena podrobná pasportizace (fotodokumentace)
vech ulic a okolních nemovitostí,
proto bude oprávnìnost nárokù obèanù posuzována dle dokumentace

Kanalizace enov  Sever
stavu pøed zahájením stavebních
prací.
V rámci realizace vlastní kanalizaèní pøípojky mají obèané enova monost poádat v odùvodnìných pøípadech o finanèní návratnou výpomoc.
Obèané, kteøí musí zøizovat èerpací stanici na své pøípojce, mohou
poádat o nevratnou dotaci.
Informace k tìmto dotacím a
výpomocem a vzory smluv naleznete na internetových stránkách

Hospodaøení s komunálním odpadem
Samostatnì pøistavované
kontejnery (VOK)
ZÁØÍ: 10. a 11.  køi. K Hájence x Dlouhá, U kolky, Václavovická (u b.j.), Na imce, krbeòská
(b.j.)
ØÍJEN: 8. a 9.  Pod odkem,
Pod Køiovatkou, Okruní, køi. V
Drustvu x Nová
Sbìrné místo komunálních
odpadù
ul. Na Sedlácích
Otevírací doba: Záøí  Øíjen:
Po  Stø a Pá 14.00 a 17.45 hod.,
So 9.00 a 12.00 hod.
Odbìr a uloení odpadù komunálních
 objemné z domácností
 elektro, baterie, monoèlánky
(nekompletní elektrospotøebièe)
 EEZ (kompletní spotøebièe,
elektrotechnika a elektronika bez
rozdílu velikosti)
 vyøazených kompaktních
úsporných svítidel, záøivek, výbojek

Stráníci na pøechodech u kol

V mìsíci èervnu dokonèili dva
noví mìsttí stráníci tøímìsíèní
kurz a sloili závìreèné zkouky.
Mìstská policie enov tak má v
souèasné dobì celkem 7 stráníkù.
Rodièe dìtí i uèitelé si velice pochvalují pøítomnost policisty na
pøechodu pøed kolou v centru
mìsta.
Na základì poadavkù rodièù z
oblasti Podlesí bude od nového

mìsta, nebo vám tyto informace
poskytneme na odboru investic.
Víme o problémech, které mìli
obèané v prùbìhu výstavby kanalizace, ale rádi bychom pøipomnìli,
e kanalizace se buduje pro obèany
a pøi kadé stavbì dochází k doèasnému omezení bìného provozu. Prosíme proto jetì o trochu trpìlivosti do doby dokonèení vech
prací.
Ing. Pavel Knop-Kostka,
odbor investic

kolního roku v ranních hodinách
pøítomen policista i na pøechodu u
koly na Tìínské. Je si vak nutno uvìdomit, e pokud mìstská
policie øeí jiné naléhavé úkoly
(dopravní nehody, poáry, trestnou
èinnost), nebudou pøechody stráníky obsazeny. Tímto opatøením cílenì zvyujeme bezpeènost dìtí v
okolí kol.
Ing. Jan Blaek, starosta

 nebezpeèných sloek komunálních odpadù od obèanù (chemikálie, vyøazené léky, obaly zneèitìné od barev atd.)
 separovaných odpadù (sklo,
papír, plasty)
 bio / tráva, listí, mìkké èásti
rostlin
 odìvù, obuvi a textilu
V y l o u è e n y jsou vechny
odpady vzniklé ze stavební èinnosti, pneumatiky.
T e k u t é odpady: uloit
v  d y v u z a v ø e n ý c h
obalech, jedlé oleje pokud mono v
plastových láhvích. U olejù a tukù
z kuchyní  není nutné odstranit z
pøepálených tukù rozptýlené zbytky.
Separovaný odpad  plast:
pøed vhozením, prosím, zmenete
objem selápnutím.
Výe uvedené sluby pro komunální odpady jsou urèeny p o u z e
poplatníkùm místního poplatku za
provoz systému nakládání s komunálním odpadem. Ostatní fyzické
osoby, právnické osoby a koneèní
prodejci EEZ se sídlem v enovì i
mimo enov mají monost uloit
EEZ ve sbìrném místì bez omezení poètu kusù.
Sluba sbìrného místa u stanovených druhù je b e z p l a t n á.
Domovní kompostéry
I nadále jsou prùbìnì pøijímány a evidovány ádosti o pøidìlení
domovních kompostérù v rámci II.
etapy. Ji probìhlo výbìrové øízení
(pokraèování na str. 7)
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Máte zájem o pejska?

2

1

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.
1  Labrador  køíený  odchycen v èásti Lapaèka
2  Køíenec  èerný, malý, støapatý  odchycen na ul. Uzavøená
3  Labradorský retrívr  odchycen na ul. Tichá

Zahrádkáøi informují

Zájezd do Norimberku

 Výbìr penìz na Norimberk se uskuteèní
dne 19. 9. 2015 od 14.00 do 14.30 hod. v domì
zahrádkáøù. Ten, kdo se pøihlásil, prosím, dostavte se pøesnì. Dìkuji.

Valaský jarmark  5. 12. 2015

 ZO ÈZS enov poøádá dne 5. 12. 2015 jednodenní zájezd na vánoèní valaský jarmark ve
Valaských Klobùkách a návtìvu betlémù v
Horní Lidèi. Cena zájezdu je 200 Kè pro èleny
ZO, ostatní 250 Kè. Odjezd v 8.30 hod. od restaurace Na pici.
Pøihláky na tel.: 739 930 376  co nejdøíve.
Za zahrádkáøe Jan Lampart  pøedseda
organizace

3

Pozvání

Zveme obèany enova na
zasedání zastupitelstva mìsta,
které se bude konat dne
22. 9. 2015
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
 Zpráva komise bezpeènosti
Blií informace a dalí projednávané
body budou zveøejnìny na úøední desce a ve
vývìsních skøíòkách mìsta enov.

Podìkování

Sdruení rodièù a pøátel dìtí koly pøi Základní kole Podlesí dìkuje mìstu enov za
vstøícnost a ochotu pøi øeení problému bezpeèného pøecházení dìtí pøes vozovku na ul.
Tìínská pøed kolou. Na riziko spojené s pøecházením byly dìti neustále upozoròovány
jak rodièi, tak i ve kole v rámci prevence a dopravní výchovy, pøesto vak obava o
jejich bezpeènost byla na prvním místì. Jsme vichni moc rádi, e se nae pøání stalo
skuteèností.
Za SRPD Bc. Simona Hudcová
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Evidence obyvatel
NEJMLADÍ OBÈÁNCI MÌSTA
V mìsíci záøí 2015 oslaví významná ivotní jubilea
tito enovtí obèané
J A R M I L A B O U C H A L O VÁ
PETR ÈERNÝ
I R E N A È Í  O VÁ
M A R I E E D E L S B E R G E R O VÁ
H E D V I K A F A B Í K O VÁ
C E C I L I E F I K Á È K O VÁ
M I R O S L AVA G R Û N O VÁ
JOSEF GUTH
MILAN JASIOK
M I R O S L AV K A L O È
M I L A D A K A L O È O VÁ
KAREL KOKOÍNSKÝ
JAN KOLÁØ
M Á R I A K O VÁ È I K O V Á
I R E N A K O Z Á K O VÁ
M A R I E K R O È K O VÁ
J O S E FA K U N D E R K O VÁ
A N T O N Í N K U TÁ È
MICHAL MACEJKA
LUDVÍK MIÈULKA
I R E N A P E C H O VÁ
JOSEF PLÍEK
LUBOMÍR ØEPECKÝ
A N T O N I E S A K M A R O VÁ
L I B U  E S L Í V O VÁ
FRANTIEK PILA
B O H U S L AV  T A C H E L
JAROMÍR TEPER
V Ì R A T V A R D K O VÁ
M I L A D A U R B A N C O VÁ
J A R O S L AV U R B A N C Z Y K
H A N A V Á C L AV Í K O VÁ
M I R O S L A V A V I C E N E C O VÁ
E VA Z I P S E R O VÁ
K vaemu významnému ivotnímu jubileu
vám pøejeme hodnì zdraví, tìstí a mnoho spokojenosti
do dalích let.
Poznámka k naí rubrice: Vechny oslavence v této spoleèenské rubrice
zveøejòujeme bez jejich pøedchozího souhlasu. Výjimeènì se stává, e si
nìkterý jubilant nepøeje být v Obìníku uveden. To samozøejmì
respektujeme  poadavek na nezveøejnìní jména je vak nutno uplatnit
na ohlaovnì tel. 596 805 938 nebo na tel. 596 805 941 nejpozdìji
do 25. dne daného mìsíce, kdy dochází k uzávìrce Obìníku.
(SO / T. Klimasová)

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.

Filip Tøaslín, Jiøí Michalec,
Nikolas Hrdlica, Patrik Mec,
Kristián Bìlovský, Elena Zboøilová,
Michaela Bednáøová, Adéla Hubníková,
Sofie Baláová, Klaudie Èernáková,
Nikol Gondeková

K narození dìátka rodièùm srdeènì blahopøejeme.

ROZLOUÈILI JSME SE
Zdenka Godlová, Anna Spratková,
Frantiek Horký, Josef Rajdus,
Marie Slívová

Pozùstalým vyjadøujeme touto cestou upøímnou
soustrast.
DÙLEITÉ! ádáme tímto rodièe novorozencù, aby po
obdrení matrièního dokladu oznámili narození svého dìátka pøedloením rodného listu na ohlaovnì.
n Pozùstalé si pak dovolujeme poádat o vèasné oznámení úmrtí svého rodinného pøísluníka, pokud k úmrtí
nedolo v naem mìstì.
Dìkujeme  T. Klimasová / SO
Dne 18. záøí 2015 uplyne 5 let
od tragického úmrtí naeho milovaného
syna, bratra, strýce
a vnuka

Mgr. Bc.
Zdeòka Hlisnikovského
ze enova-Lapaèka

Stále vzpomínají
rodièe, sestra s rodinou a babièka

... a láska zùstane, ji smrti nezná.

Dne 23. záøí 2015
vzpomeneme první smutné výroèí
úmrtí pana

Bohuslava Pavlase
S láskou vzpomínají
manelka Alice s rodinou
6. záøí 2015 vzpomeneme
25 let, kdy nás navdy opustil
pan

Jan Beckovský
a zároveò 7. záøí by se doil 66 let.
Kdo jste ho znali, vzpomeòte s námi...
Vzpomíná manelka Miroslava
a synové Miroslav a Tomá
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Kultura / Sport

Kam za kulturou, zábavou a sportem

ENOV
Knihovna & enovské muzeum
Otevírací doba: Po 8  12, 13  17 hod.; Út, Èt,
Pá 13  17 hod.; So 8  11 hod.
 Srdeènì vás zveme k návtìvì knihovny v dobì
od 5. do 11. øíjna, kdy bude probíhat celostátní akce
Týden knihoven. Podrobné informace o aktivitách
najdete na naich stránkách: www.senov.cz.

Váeným pøátelùm
Mým národùm

My, Jaroslav Haek, spisovatel,
obracíme se na Vás in memoriam
S VOLIÈSKOU KAMPANÍ
STRANY MÍRNÉHO POKROKU
V MEZÍCH ZÁKONA TEDY PØÍRODNÍHO
(z cyklu Veselá republika)

Pøedstavení se uskuteèní v pátek 18. záøí
v 19.00 hodin v sále restaurace Horakùvka
Vstupné 100 Kè dospìlí, 50 Kè dìti
Pøedprodej vstupenek na podatelnì Mìstského úøadu v enovì
a v Knihovnì & enovském muzeu od 2. 9. 2015;
(omezený poèet míst) sál bude otevøen od 18.30 hodin.

Gulá Fest 2015
Sportovní klub Lapaèka zve irokou veøejnost
na 3. roèník soutìe

ve vaøení kotlíkového guláe
sobota 19. 9. 2015
areál SK Lapaèka
Vaøení zaène v 13.00 hod.
a ukonèeno bude v 16.30 hod.

Soutì bude probíhat
za kadého poèasí.
Obèerstvení zajitìno.
Pøijïte podpoøit
soutìící týmy!

www.sklapacka.cz
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 irokou veøejnost zveme na derniéru jedineèné
Výstavy obrazù Skrbentí z Høítì na enovì,
která probìhne dne 30. záøí 2015 v 17 hod. v prostorách pøednákového sálu Staré koly. Derniéru doplní pøednáka p. Zdeòka ebesty (autora výstavy).
Zmìna termínu této akce není vyhrazena a proto,
prosím, sledujte informace na naich stránkách:
www.senov.cz.
29. 9.  17 hod. v pøednákovém sále Staré kol
beseda s cestovatelem, spisovatelem a fotografem
Petrem Nazarovem na téma Havajské ostrovy.

V dnení uspìchané dobì si musí èlovìk najít obèas i prostor
k zastavení a spoèinutí k tomu, aby si nechal osvìit a pohladit
svou dui a nabyl tak sílu k dalí cestì ivotem. Takové pohlazení
due nabízí kadému humor a hezká melodická píseò v poøadu,
který pro Vás pøipravila opavská
UMÌLECKÁ AGENTURA KAREL SMOLKA
s názvem

Nabízíme Vám shlédnout pøedstavení, se odehraje ve scénických
dekoracích a kostýmech, kde veselé texty a vyprávìní spojují
protanèené melodie ze známých operet Rose Marie,
Cirkusová Princezna, Tisíc a jedna noc, Ohòostroj,
My Fair Lady, Paganini, Loï komediantù a dalí.

Pøedstavení se uskuteèní
v pátek 2. øíjna v 18.00 hodin
v sále restaurace Horakùvka
Vstupné 100 Kè dospìlí

Pøedprodej vstupenek na podatelnì Mìstského úøadu v enovì
a v Knihovnì & enovském muzeu od 21. 9. 2015;
(omezený poèet míst) sál bude otevøen od 17.30 hodin.

Sportovní klub Lapaèka
zve na 8. roèník BEXTRA Cup
v malé kopané drustev
12. 9. 2015
1. skupina, staré gardy nad 35 let
12. 9. 2015
2. skupina, mladí (nehrající soutìe)
Drustvo:
5+1
Startovné:
300 Kè drustvo
Zápis:
8.30  8.50 hod.
Start:
9.00 hod.
Høitì:
Sportovní klub Lapaèka enov
Závazná pøihláka:
7. 9. 2015
Kontakt a informace: Buzek Rostislav, tel.: 776 264 424
e-mail: rb.fira@seznam.cz
www.sklapacka.cz

OSTRAVA
Slezsko-ostravský hrad
3. a 4. 10.  10.00 a 18.00 hod.  Hradní hodokvas  souèasnì probíhá Výstava vína
Výstavitì Èerná louka
ivot na zahradì  25. a 26. 9.  10 a 18 hod.;
27. 9.  10 a 16 hod.

MìÚ informuje

V dnení dobì chce
dùstojný a plnohodnotný
ivot proít kadý z nás.
Skuteènost je vak taková, e se osamìlí lidé v
pokroèilém vìku èasto setkávají s nezájmem okolí
a jsou ponecháni bez pomoci
svému
osudu.
Mnohdy pak staèí jen
krùèek k tomu, aby se
ocitli v tíivé èi bezvýchodné ivotní situaci.
V takových pøípadech
nabízí pomocnou ruku
Spirála pomoci, která poskytuje sluby v oblasti
sociální péèe o seniory a
zdravotnì postiené obèany, jen potøebují pomoc druhé osoby, a pøesto chtìjí zùstat v domácím prostøedí co nejdéle a ít dùstojným a plnohodnotným ivotem.
Spirála pomoci nabízí
osobní asistenci a terénní
odlehèovací
slubu. Obì sluby jsou
vhodné pro seniory, osoby
s fyzickým postiením,
osoby s postiením zraku,
osoby v rekonvalescenci
po úrazu, osoby chronic-

Pomoc druhým je naím posláním

ky nemocné, ale i osoby s
mentálním a kombinovaným postiením, napø.
osoby s Alzheimerovou
chorobou èi jiným typem
demence.
Osobní asistence je
název pro slubu, která
zahrnuje pomoc pøi zvládání základních potøeb
(podání jídla, pití, provedení osobní hygieny, zajitìní pohybu, doprovodu k lékaøi ).
Terénní odlehèovací  sluba v domácím
prostøedí zajiuje kompletní péèi o potøebného
na dohodnutou dobu, aby
si peèující rodina mohla
odpoèinout a naèerpat
novou energii.
Spirála pomoci tyto
sluby poskytuje a 24
hodin dennì, 7 dnù v
týdnu. Slubu lze sjednat dle aktuálních potøeb
klienta na jednu nebo i
více hodin dennì, na jeden nebo více dnù v týdnu. Sluba je poskytována v místì pobytu klienta. Na úhradu sluby lze
èerpat pøíspìvek na péèi,

Hospodaøení
s komunálním odpadem

(pokraèování ze str. 3)

na dodavatele, nyní jetì
bìí lhùta dle smlouvy
pro dodávku podle schváleného
harmonogramu
(pøedpoklad dodávky a
distribuce v prùbìhu
záøí). Termíny k vyzvednutí kompostérù budou
kadému zájemci dle evidence ádostí sdìleny
SMS zprávou nebo e-mailem (podle poskytnutých
kontaktù).
Termínù bude nìkolik,
aby si kadý mohl vybrat
dle svých moností. Místem výdeje bude opìt nádvoøí MìPOS, ul. Zámec-

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

který pomùeme vyøídit
na úøadech.
Osobní konzultaci je
mono domluvit na tel.
èísle 773 600 497 nebo
nás navtívit pøímo v
naí kanceláøi: Mírová
98/18, Ostrava-Vítkovice
(budova pøed vstupem do
Vítkovické
nemocnice),
kde se dozvíte vechny

informace ohlednì nabízených slueb.
Pro spoleènost Spirála pomoci je pomoc
druhým samozøejmostí a posláním.
Dalí informace o naí
èinnosti naleznete na
www.spirala-pomoci.cz
e-mail:
info@spirala-pomoci.cz

achový klub enov
O prázdninách se sice achové mistrovské soutìe nehrají, pøesto achisté nezahálejí a úèastní
se mnoha turnajù. Ná klub rovnì poøádá desetidílný seriál turnajù Grand Prix enov 2015 v rapid achu. Turnaj je propagován i na nejètenìjích achových webových stránkách http://
www.nss.cz/. Letoní ji 6. roèník pøilákal mnoho
silných hráèù z Moravskoslezského kraje, v dosavadních sedmi kolech se pøedstavilo rekordních
34 hráèù. Potìitelné je, e monosti zahrát si s
tak silnými hráèi pravidelnì vyuívají nai nejmladí èlenové z dìtského achového krouku Mirek umský, Ivo Walach, Dominik Kovácz a Bertík Klokner. Nabyté zkuenosti se zcela jistì projeví v jejich výkonnostním rùstu.
S poèátkem kolního roku opìt zaène fungovat
dìtský achový krouek, zveme vechny zájemce.
Zápis mladých achistù se bude konat vdy ve
ètvrtky 3. záøí a 10. záøí od 15 hod. v hernì v
Hasièském domì, na první schùzku zveme i rodièe.
Koncem záøí zaènou mistrovské soutìe drustev. Loòská sezóna byla pro ná oddíl mimoøádnì úspìná, kdy do vyích soutìí postoupila
vechna 3 nae drustva.
Nejtìí to bude mít nae áèko v Krajském
pøeboru, vìøíme vak, e sestava v èele s nejlepími hráèi  obèany enova  Fide mistrem Václavem Paclem a kandidátem mistra Standou Koláøem sehraje v soutìi dùstojnou roli. Soupeøi béèka v Krajské soutìi a céèka v Mìstském pøeboru
jsou známi.
Novì vak bude postavené drustvo D v
Mìstské soutìi, kde spoleènì s trenéry a zkuenými hráèi poprvé okusí atmosféru mistrovských
utkání nai nejmladí.
Aktuální informace o aktivitách naeho achového klubu najdete na webových stránkách
www.sk-senov.szm.com.
Miroslav Kozel,
pøedseda klubu
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Palas dance  mezinárodní taneèní kola pro dìti, mláde, dospìlé
Mezinárodní aktivity a reprezentace Palas dance neutuchá. V
èervnu se opìt zúèastnili tentokráte posledního zvonìní v centru dìtí
a mládee ve Lvovì na Ukrajinì.
Po posledním zvonìní, kde se louèí
taneèní, sportovní a hudební soubory se kolním rokem, jsme se
také aktivnì zúèastnili. Dále jsme
se úèastnili jako hosté závìreèného
koncertu souboru Vykrutasiki, který jako vdy vechny nadchl svou
dynamikou, nasazením a precizností. Opìt jsme obdivovali lidovou
kulturu Ukrajiny i v trochu modernìjím pojetí. Øeditelce souboru Lesji Solohub se scénáø a reie,
tak jako samotná vystoupení excelentnì vyvedly. V závìru hostování
byla nae delegace na oslavách evropských dnù pøed krajským úøadem (Bílým domem) ve Lvovì. I
tyto oslavy byly nabity fantastickým programem. Pro vechny èleny naí delegace byl opìt organizován výborný a dynamický program, u kterého jsme nestaèili ani
vydechnout. Jako vdy se ukrajinská strana umìla o své hosty královsky postarat.
V èervenci jsme se opìt aktivnì
úèastnili mezinárodního soustøedìní v polském Namyslowì. Souèástí soustøedìní byla i organizace
koncertù pro veøejnost spoleènì i s
dvìma ukrajinskými soubory jak v
Namyslowì, tak ve Wilkovì a pak
v Gogolinì a Kamieòu Slezkim. Z
polské strany jsme mìli zajitìný
fantastický program. Navtívili
jsme Wroclav, její historické centrum, ZOO s dechberoucím africkým pavilónem, dinosauøí park v
Krasieovì, pøedvádìcí akci poární
stráe a dalí akce s kadodenním
aquaparkem. Jak jinak v tomto vedru, kdy bylo kadý den 38 stupòù. A spoleèné taneèní tréninky
vechny obohatili a hlavnì jsme se
na nich fantasticky pobavili. Tanec
je pøece jen mezinárodní dorozumívací jazyk.
V srpnu nás èeká vystoupení na
jarmarku a také úèast ukrajinské
delegace na jednání se zástupci
moravskoslezského kraje, magistrátu Ostravy a øeditelù SVÈ o
rozvoji kulturní spolupráce.
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A máme tady záøí a tradiènì
vám nabízíme klub kondièního
tance sólo pro dospìlé a mláde
kadý pátek od 18.30 hod. v taneèní kole. Tady si vyzkouíte vechny taneèní styly od popu po latinu.
Dále je to zájmový taneèní klub
pro páry dospìlé i mláde zamìøený na latinu, standard i nìco víc.
Klasické taneèní pro páry pak budou probíhat kadou støedu od
konce záøí v 19 hod. na Lapaèce.

Ve ètvrtek 10. 9. v 17.00 hod.
pak probìhne zápis do pøípravky
reprezentace Palas dance. Kurz je
tøímìsíèní a je ukonèen konkurzem do klubu taneèní reprezentace. Pøípravka a klub taneèní reprezentace se otevírá pro tyto vìkové
kategorie: mini 36 let, dìti 610
let, junioøi 1115 let, hlavní od 16
let. Staòte se i vy cennou mezinárodní reprezentací naeho mìsta a
republiky.

Skauti a skautky enov informují

Skautské oddíly jsou otevøené nováèkùm
Dìti, které by rády vstoupily do skautského oddílu, mají monost!
Nováèky letos pøijímá 1. smeèka vlèat (chlapci od 1. do 5. tøídy Z) a
2. oddíl Elmano (dívky od pìtiletých pøedkolaèek do 5. tøídy Z).
Schùzky budou probíhat v klubovnách ve Staré kole v enovì.
Vekeré informace jsou k dispozici na webových stránkách http://
www.senov.skauting.cz. Holky a kluci, rádi vás uvítáme mezi námi!
Pozvánka na výroèní oheò
Letos si pøipomínáme 25. výroèí znovuobnovení skautského støediska v enovì. Pøi této pøíleitosti chceme pozvat vechny bývalé
èleny naeho støediska k výroènímu ohni, který spoleènì zapálíme v
sobotu 19. záøí 2015 v 17 hodin v areálu Staré koly na ulici Kostelní
è. 128 v enovì. Pozvání pøedejte, prosíme, i vem skautkám a
skautùm, ke kterým se tato zpráva nemusí dostat.

ivot ve mìstì

Den Slezské brány
V sobotu dne 3. øíjna 2015 v dobì od 14.00 do
20.00 hodin se uskuteèní první roèník akce pod názvem DEN SLEZSKÉ BRÁNY v prostorách paskovského zámku a jeho pøilehlém areálu.
V budovì zámku se vám pøedstaví vech devìt
mìst a obcí Regionu a jejich regionální výrobci a dodavatelé, kteøí vám nabídnou své regionální potraviny a produkty. Rovnì nebudou chybìt propagaèní
pøedmìty a materiály jednotlivých mìst, obcí, svazkù
obcí a MAS Slezské brány, které podporují aktivity
naeho regionu.
Pro návtìvníky akce bude pøipraven také dopro-

Prvního záøí nastoupilo do základní koly v enovì celkem 78 prvòáèkù. Otevøeny jsou tøi první tøídy, z toho jedna tøída na Podlesí a dvì tøídy
v centru mìsta. Do prvních tøíd nebylo pøijato
18 pøespolních dìtí, pro-

toe kapacita koly je ji
zcela naplnìna. O vzdìlání v naí kole je obrovský zájem, protoe kola
dosahuje dlouhodobì vynikajících výsledkù, co
je dáno skvìlým pedagogickým obsazením a moderním vybavením koly.
Pøejeme vem dìtem
bezproblémové zvládnutí
kolních povinností, krásné záitky z výuky a hodnì kamarádù.
Rodièùm pøejeme, aby
pøi výchovì dìtí projevili
dostatek trpìlivosti, zachovali pevné nervy, a to

vodný program s moností prohlídky zámku, galerie
a výstavy modelù døevìných kostelù v regionu. Ve
venkovním areálu zámku budou probíhat vystoupení
pìveckých sborù a pro dìti bude pøipravena nafukovací skluzavka a vození na koni. Obèerstvení a posezení bude zajitìno ve velkoprostorovém stanu.
Pøijïte se pøesvìdèit, e ná region, ve kterém ijete, má svým obèanùm co nabídnout a zároveò mùete strávit pøíjemné sobotní odpoledne.
Na tuto akci vás srdeènì zvou pøedstavitelé regionu, mìst a obcí Regionu Slezské brána.
Ing. Jan Blaek, starosta

Zahájení kolního roku 2015/2016

pøedevím v situacích,
pokud dítìti nepùjde
vechno dle vaich pøedstav.
Pedagogùm pøejeme
snaivé a pozorné áky,
dobré vztahy na pracovi-

ti. kole, aby dosáhla minimálnì stejnì dobrých
výsledkù jako v minulých
letech.
Za mìsto:
Ing. Jan Blaek, starosta
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Inzerce
Angliètina  výuka, douèování, pøíprava ke zkoukám.
Mgr. I. Èásteèková, tel.: 736 150 119.
Koupím dùm, parcelu, chatu. Prosím, nabídnìte. Tel./
SMS 608 370 379.
Prodej vèelího medu od vèelaøe z oblasti CHKO Pálava.
Skvìlý kvìtový a tmavý lesní  150 Kè/kg. Tel.: 739 419
164.

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

UHELNÉ SKLADY ENOV
AUTODOPRAVA  prodej sypkých materiálù
Bývalý areál VOKD

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

VÁENO NA KALIBROVANÉ DIGITÁLNÍ
AUTOVÁZE
VÝHRADNÌ ÈESKÉ UHLÍ,
polské  NEVEDEME
Po  Pá: 7.30  15.00 hod.
Web-ceník: prodejuhlicz.cz

KURZY
SPOLEÈENSKÝCH TANCÙ

pro zaèáteèníky a pokroèilé
kadé pondìlí
od 14. záøí (zaèáteèníci  10 lekcí + galaveèer)
kadou støedu
od 23. záøí (pokroèilí  10 lekcí + galaveèer)
vdy od 19. 30 do 20.45 hod.; 1 200 Kè/osoba
v restauraci Horakùvka
Pøipravujeme v øíjnu:
Latinskoamerické tance pro páry
Latina pro jednotlivce

Pøihláení na: 732 349 087; martin.nahly@seznam.cz
Tìí se na Vás lektoøi:
Martin Náhlý a Pavla Pochmanová
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INFO A OBJEDNÁVKY:
Po  Ne od 6.00 do 19.00 hod.
Tel.: 608 827 288

CHOVATELSKÉ POTØEBY

Radnièní námìstí, enov; e-mail: ludmila@braczek.cz;
mobil: 732 115 549
NABÍZÍME
KRMIVA a vekeré potøeby pro chovatele
PLETIVA  poplastované  pozink a pøísluenství pro stavbu plotù,
ohrad, voliér  ve za ceny výrobce!!!
DÁLE NABÍZÍME VÝPÌSTKY OD ÈESKÝCH FARMÁØÙ
ÈESNEK (Havel, Bjetin, Vekan)
CHLEBOVICKÉ BRAMBORY balení 25 kg nebo rozvaujeme
BEREME OBJEDNÁVKY NA BRAMBORY K USKLADNÌNÍ
NOVÌ  holistická krmiva  mraené maso
Od 1. záøí vìrnostní program  za nasbírané body z nákupu
SLEVY!!! MONOST ROZVOZÙ DOMÙ!!!

Inzerce

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

Baèa Tibor

735 14 Orlová, Okruní 905, IÈ 744 83 111
tel.: 604 533 652, e-mail: baca.tibor@seznam.cz

Kocourek Josef

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

tel.: 606 363 300, 731 490 561

BARVY LAKY TOM








protlaky pod komunikací, chodníkem atd.
vodovody, kanalizace, demolice
pøípojky vody, kanalizace, elektro, plyn
vnitøní rozvody: kanalizace, elektro, plyn, topení, voda
zednické práce: omítky, tuky, obklady, dlaby i venkovní
výkopové a ruèní práce, hutnìní pìchem, deskou,
asfaltování
 hydroizolace sklepù rodinných domkù, støech, teras atd.
 projektová èinnost, geodetické zamìøení atd.
 zøízení stavebního povolení, územního souhlasu atd.

poboèka enov

ZDARMA ZAVOLÁM, PØIJEDU, NACENÍM  LEVNÌ

Tento mìsíc akce:
PRIMALEX PLUS 15+3 kg cena 439 Kè
HET KLASIK 15+3 kg
cena 469 Kè
AKCE HET KLASIK COLOR  (4 a 8 kg) 2+1 zdarma!
JUPOL CLASSIC 15 l (25 kg)cena 549 Kè
IZOBAN 5 kg  649 Kè (barva na beton, rùzné odstíny)
GUMOASFALT 10 kg  329 Kè

Právní záleitosti

Novì otevøená prodejna barev a lakù vèetnì pøísluenství v ENOVÌ
u kruhového objezdu vedle potravin Hruka.

Platí do vyprodání zásob!
MÁME NEJNIÍ CENY NA TRHU! Pøi nákupu nad 700 Kè pivo zdarma!
V prodeji rovnì za skvìlé ceny syntetické i vodou øeditelné barvy na kov, døevo,
vèetnì lazur znaèek COLORLAK, DETECHA, ETERNAL, SOKRATES a dalích.

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

KONTAKT: Barvy Laky Tom, poboèka enov, IÈ 02680912,
DIÈ: CZ8262044967, se sídlem ul. U Alejského dvora 619, enov,
tel.: 736 671 846, e-mail: barvy.senov@seznam.cz
Otevírací doba: PO-PÁ 7.30  16.00 hod.; SO 8.00  11.00 hod.
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ivot ve mìstì

Poslední srpnovou sobotu probìhl v enovì na námìstí tradièní Jarmark.
V rámci programu vystoupily stálice èeské hudební scény i místní spolky a skupiny, kterým byl dán
prostor v odpoledních hodinách. V doprovodném programu mohli zájemci navtívit historický autobus
DPMO, výstavy v místním muzeu, prohlédnout si výstavu zahrádkáøù vèetnì odborné pøednáky. Dìti
hojnì vyuily lanové centrum skautù. Probìhla rovnì ukázka èinnosti radiomodeláøù, hasièù, kynologù,
a.j. Myslím, e kadý návtìvník Jarmarku si mohl vybrat v rámci programu alespoò jedno èíslo, které ho
zaujalo.
Dovolte, abych pøi této pøíleitosti podìkoval zastupitelùm za finanèní pøíspìvek na zajitìní programu.
Formou daru program podpoøily následující spoleènosti: METRANS, a.s., Z+M servis, spol. s r.o., MORAVIA WOOD TRADING, s.r.o., Praská plynárenská, a.s., Rubing s.r.o., FOXEL elektro s.r.o., RPS Czech,
s.r.o., Hellstein spol. s r.o., Sberbank CZ, a.s..
Takovou akci by mìsto nemohlo zorganizovat bez nadení a dobrovolné práce zamìstnancù úøadu.
Podìkování patøí pøedevím místostarostovi Ing. evèíkovi, který celou akci pøipravoval a organizoval.
Dìkuji i dobrovolných hasièùm, pracovníkùm mìstského podniku slueb a mìstské policie, bez jejich
práce by nebylo mono zajistit bezpeènost a vèasný úklid po akci.
Ing. Jan Blaek, starosta mìsta

více na www.mesto-senov.cz
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http://www.mesto-senov.cz. IÈ 00297291. Grafická úprava, technická redakce a sazba: firma VMCG, Vanìèek Milo  Computer Graphics.
Tisk: Tiskárna HAROK, enov. Inzerci pøijímá MìÚ enov, správní odbor  do 25. dne v mìsíci. Prodejní cena Obìníku 11, Kè.

