ŽENKLAVSKÝ

ZPRAVODAJ

OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA
VYDÁVÁ

ŽENKLAVSKÉ
ZPRÁVY PRO OBČANY
ZÁŘÍ - LISTOPAD 2018

ŽENKLAVSKÝ

ZPRAVODAJ

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Dotace
1. Obec získala dodatečně dotaci na realizaci hřiště a zastřešeného altánu
na školní zahradě ve výši 669 133,-Kč. To znamená, že ještě v měsíci září 2018 se
se stavbou započne. Dále jsme také dodatečně obdrželi dotaci na opravu MK 24c
/ za J. Melnárovou / ve výši 544 721,-Kč. Tuto akci však budeme moci zahájit až
po položení vodovodního potrubí ke stavebním parcelám v této lokalitě.
2. Konečně byly vyhlášeny dlouho očekávané dotační tituly, a to na
obnovu rybníka, na výstavbu nových chodníků a na rekonstrukce mateřských
škol. Obec bude v průběhu měsíce října podávat na všechny tituly žádosti.
Odpadové hospodářství
1. I přes upozornění v minulém zpravodaji se stále objevují plastové
odpadky, zejména pytlíky, v BIO kontejnerech.
Opětovně upozorňujeme, že plast v žádné podobě do těchto kontejnerů
NEPATŘÍ !
Je snad v této obci někdo, kdo má zájem, aby byly tyto nádoby staženy ?
2. Svoz v el k o o b j e m n é h o

a

nebezpečného

proběhne v obci ve dnech 4. a 5. října 2018.

odpadu

Oznámení bude včas

vyvěšeno .
Ovoce na chodníku
Obracíme se tímto na majitele ovocných stromů, jejichž větve přesahují
soukromý pozemek a ovoce padá na chodníky a místní komunikace, aby byli tak
laskaví a napadané ovoce uklízeli.
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Volby
Volby do zastupitelstva obce proběhnou ve dnech 5. a 6. října 2018, volební
místnost je na OÚ a otevřeno bude následovně :
pátek - od 14.00 do 22.00 hod.,
sobota – od 8.00 do 14.00 hod.
Volební lístky budou do domácností roznášeny ve dnech 1. a 3.října 2018/Po,Út/.

Změna v úředních hodinách na OÚ
Vzhledem ke zkrácenému pracovnímu úvazku zaměstnankyně OÚ se budou
záležitosti týkající
se h l á š e n í t r v a l é h o p o b y t u vyřizovat pouze v úřední dny
pondělí a středa .
Provozní hodiny OÚ ve dnech Po až Čt

zůstávají

nezměněny.

……………………………….

OZNÁMENÍ
Obecní úřad v Ženklavě pořádá dne 24.11. 2018 zájezd
do divadla J. Myrona na představení ,, Sissi/Útěky Alžběty Rakouské“.
Odjezd autobusu ze Ženklavy je v 17.00 hod. postupně od všech aut.zastávek.
Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 607179803.
starostka
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Volební období 2015 - 2018
Vzhledem k tomu, že se blíží volby do zastupitelstva obce a nové volební
období, je potřeba se ohlédnout za uplynulými čtyřmi roky práce ZO a
zhodnotit, jak se podařilo splnit program rozvoje obce schválený na uvedené
volební období.
Stěžejní body programu – vybudovat přechody a semafory, dokončit areál
víceúčelového hřiště, dokončit pokládání kanalizačních potrubí do jednotlivých
uliček, výměny vodovodních řadů v uličkách, opravy komunikací, pokračování
v budování chodníků v obci v souvislosti s výměnou hlavního vodovodu, vybavení
školní zahrady hřištěm a altánem – to vše bylo splněno nebo realizace právě
probíhá. Nově jsme vybavili kuchyň v ZŠ i v KD, dali jsme do pořádku také naše
výletiště.
Co jsme zůstali občanům dlužni, je vybudování krytého prostoru u železniční
zastávky, a to proto, že jsme neuspěli na ředitelství ČD. Snaha ZO ale pokračuje,
a to v jednání o odkoupení soukromého pozemku, kde by se stavba dala
umístit. Také jsme odsunuli do dalšího volebního období budování čistíren u
obecních budov a nové fasády obecních budov. Důležitější bylo připravit projekt
na rekonstrukci MŠ. Pokud se týká obnovy rybníka, je vše, včetně stavebního
povolení nachystáno a žádost na dotace se bude v říjnu podávat.
Byli jsme po celé 4 roky 100 % úspěšní v získávání dotací, bohužel tyto
záležitosti jsou časově náročné, stejně jako vyřizování projektů a územních a
stavebních povolení. Bohužel nás mrzí, že ne vždy se dají skloubit dvě akce tak,
aby se provedly současně , např. oprava chodníku a výměna vodovodu pod ním.
Jestliže získáme na nějakou akci dotaci, nelze ji odsunout na další roky. To by
jsme o ty finanční prostředky přišli. Nelze bohužel čekat na to, až bude povolena
jiná akce a ještě jiné společnosti. Zatím to takto v našich podmínkách
nefunguje. Žádat a získávat peníze se musí tehdy, když jsou nabízeny.
Poděkování za provedenou práci patří nejen členů ZO a zaměstnancům obce,
ale i členům výborů a komisí z řad občanů a nakonec i občanům, kteří nám byli
nápomocni.
Novému zastupitelstvu přejeme, ať se mu daří alespoň tak, jako nám, nebo
ještě lépe.
Občanů obce pak, aby měli šťastnou ruku při volbě členů ZO.
Za zastupitelstvo starostka obce
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Problémy očima zaměstnance obce.

Jako zaměstnanec obce bych se chtěl pozastavit nad každodenním nepořádkem,
nebo také nad tím, jaký nepořádek a poškozování majetku páchají hlavně někteří
mladiství na místním multifunkčním hřišti. V celém areálu je zákaz kouření, ale na
místech kde posedávají někteří ještě školou povinní „sportovci“ se každý den
povalují vajgly od cigaret. Pravidelně jsou úmyslně poškozovány ochranné sítě za
brankami, aby „sportovci“ nemuseli obcházet mantinely, když jím tam zaletí balon.
Chtěl bych se zeptat zejména rodičů, těchto odrůstajících dětí. Vám je jedno, co
Vaše děti na hřišti dělají? Vám je jedno, že zcela úmyslně ničí společný majetek?
Dalším problémem, který mě tíží, je to, že někteří spoluobčané mají umístěny
své poštovní schránky tak nevhodně, že se žádný z doručovatelů nemůže k těmto
schránkám dostat z důvodu agresivního dorážení psů. Pravda je, že psi jsou na
pozemku majitele, ale poštovní schránka je umístěna tak, že přes dorážejícího psa
do ní nelze nic vložit. Mnohdy jsem byl svědkem, že pošťačky vložily dopis do
schránky až po několikrát opakovaném pokusu. Divil jsem se sám, že pošťačky tak
riskovaly, protože skutečně hrozilo, že budou pokousány. Věřím, že občané poznají,
koho se to týká a učiní potřebné opatření, aby nehrozilo nebezpečí, že dojde
k nějakému pokousání psem.
Petr Pobořil

ŽENKLAVSKÝ

ZPRAVODAJ

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ

ZÁŘÍ

ŘÍJEN

8.9.

Tradiční pochod kolem Ženklavy

KK, OÚ

15.9.

Ukončení sezóny

fa Lacina

22.9.

Běh rodným krajem E.Zátopka

ZŠ, MŠ, SR

22.9.

Vinobraní

Zahrádkáři

29.9.

Uzavření výletiště

obecní hostinec

13.10.

Turnaj ve ,,volu"

fa Lacina

19.10.

Posezení seniorů

Soc. komise

20.10.

Gulášové slavnosti

obecní hostinec

27.10.

Oslavy vzniku ČSR

KK,OÚ

Drakiáda

SR , ZŠ, MŠ

Lampionový průvod

SR,ZŠ,MŠ

24.11.

Zabíjačkové hody

fa Lacina

24.11.

Poslední leč – myslivecká zábava

Myslivci

LISTOPAD
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Školní rok je za dveřmi… Těšíme se na odpočaté děti, které budou určitě opálené
a plné dojmů z prázdnin. A co je na podzim čeká?
Hned v září proběhne v rámci bezpečnosti preventivní akce s Policií ČR.
Pro starší děti chystáme výukovou hodinu miniházené s trenérem, aby se
připravili na Lašskou ligu. Pro všechny výukový blok etická výchova.
Dne 22. 9. Proběhne tradiční akce Běh rodným krajem Emila Zátopka.

První školní den
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INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Prázdniny nám utekly jako voda a opálené a povyrostlé děti se ve školce radostně
vítají s kamarády. Těší se na společně prožité chvíle a hlavně hry. Ještě tradiční
„Výšlap na Fojťák“ a přivítáme nové děti, což se možná neobejde bez pár slziček.
Ale abychom jim adaptaci usnadnily, hned první zářijový čtvrtek nám divadlo
Koloběžka zahraje pohádku „O červené Karkulce“.

V říjnu proběhne pracovní dílna s rodiči, kde vyrábíme „Podzimníčky“ z přírodních
materiálů a také se účastníme Drakiády společně s kamarády ze základní školy.
Budeme se těšit na každoroční „Běh rodným krajem Emila Zátopka“ a také
pozveme paní logopedku na preventivní vyšetření řeči dětí.
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SPORT

Všechny děti zveme na tréninky našeho fotbalového klubu.

Žáci:

úterý a čtvrtek od 16:00

Přípravka:

čtvrtek od 17:00

V případě dotazů se obraťte na trenéra mládeže: Vojta Vrtělka,
tel: +420 608 916 218
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Informace k průběhu sezóny fotbalu v Ženklavě
MUŽI:
Odehrané zápasy:
Ženklava – Štramberk 1:2pp, Branku vstřelil Biner Daniel
Petřvald B – Ženklava 2:1, Branku vstřelil Plaček Jaroslav
Ženklava – Rybí 4:3pp, Branky vstřelili Biner Daniel, Sopuch Petr, Hanzelka Radek
Bartošovice – Ženklava 7:3, Branky vstřelili 2x Obroučka Jakub, Biner Daniel
Tabulka:
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ZŠ a MŠ ŽENKLAVA VE SPOLUPRÁCI SE SPOLKEM RODIČŮ
A OÚ POŘÁDÁ

LIDOVÝ BĚH PRO ZDRAVÍ
JAKO DOPROVODNOU AKCI
BĚHU RODNÝM KRAJEM EMILA ZÁTOPKA


SOBOTA 22. ZÁŘÍ 2018
10:20 hodin sraz účastníků na parkovišti u mateřské školy, prezentace
10:40 hodin začátek závodu
11:10 hodin vyhlášení vítězů, odměny všem závodníkům

Kategorie:

I.

předškolní věk

II. 1. + 2. třída
III. 3. + 4. třída
IV. 5. + 6. třída
V. ostatní

Aktuální číslo zpravodaje naleznete na stránkách obce http://www.zenklava.cz/

