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Velikonoce
Velikonoce jsou nejvýznamnějším svátkem křesťanů a podle jejich pojetí se váží k
ukřižování a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. Svůj původ mají s největší
pravděpodobností v pohanských tradicích a oslavách jara, ačkoli si jejich počátky
mnohé společnosti vykládají různě.
Velikonoce připadají na první neděli po jarním úplňku po rovnodennosti. Mohou
tedy proběhnout kdykoli mezi 22. březnem a 25. dubnem. Vlastním svátečním
velikonočním dnům předchází šest postních týdnů a každá ze šesti nedělí má své
jméno podle dříve udržovaných specifických rituálů příchodu jara: Pučálka, Pražná,
Kýchavá, Družná, Smrtná a poslední Květná neděle.
Také jednotlivé dny pašijového (svatého) týdne mají svá pojmenování. Zatímco na
Modré pondělí bylo v minulosti zvykem neuklízet, o Žlutém úterý se muselo
výhradně uklízet. Na Škaredou středu, kdy Jidáš zradil Ježíše, pálili kněží snítky
kočiček, které byly posvěceny předcházejícího roku na Květnou neděli. Lidé by se
ten den neměli mračit, aby jim to nezůstalo po zbytek roku.
Zelený čtvrtek je spojován s Kristovou poslední večeří. Jelikož se tento den traduje,
že zvony odletěly do Říma, jejich zvuk na vesnicích nahradily hrkačky, jimiž obvykle
malí chlapci zaháněli Jidáše. Na Zelený čtvrtek by se měly jíst pouze zelené pokrmy.
Velký pátek připomíná ukřižování Krista a ten den by se měl držet největší půst. Bílá
sobota se nese v duchu příprav na slavnost Vzkříšení a Boží hod velikonoční přináší
velké hodování po dnech hladovění. Tradičními velikonočními pokrmy jsou jidáše,
mazance a velikonoční beránci.
Velikonoce se pojí s řadou tradic, z nichž některé jsou již dávno zapomenuté a jiné
se uchovaly dodnes. V české tradici se vžilo jako klíčový den oslav Velikonoc
pondělí po Božím hodu velikonočním, které se označuje jako Červené pondělí.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
1. První svoz BIO proběhne v obci poprvé dne 12.4.2017 .
Kontejnery budou v obci přistaveny na obvyklých místech dne 7.4.2017.
2. Svoz velkoobjemného odpadu proběhne v obci ve dnech 4. a 5. května
2017 / čtvrtek a pátek/ následovně:
Vany na velkoobjemný odpad budou přivezeny do prostoru
k samoobsluze JEDNOTA dopoledne dne 4.5. a budou odvezeny
ráno dne 5.5.
Nebezpečný odpad bude vybírán také u samoobsluhy JEDNOTA
v pátek 5.5. v době od 13.00 do 16.00 hod.
Do nebezpečného odpadu patří kompletní el. spotřebiče, počítače,
pneumatiky bez disků, zbytky barev a ředidel .

3. Upozornění
a) Krásné jarní období často láká majitele pozemků k vypalování staré trávy.
Tímto konáním nejen porušují zákon, ale také ohrožují sebe i své okolí.
b) V provozním řádu víceúčelového hřiště dojde ke změnám, je tedy nutné, aby
se uživatelé s nimi ve vitrínce na hřišti seznámili.
Současně se na všechny uživatele tohoto hřiště obracíme se žádostí, aby provozní
řád dodržovali, neohazovali odpadky v prostoru celého hřiště, nevstupovali na
umělou travní plochu v nepatřičné a zablácené obuvi, zablácenou obuv si nečistili
o žádná zařízení hřiště , nepřelézali ploty a nepoškozovali zámky v době, kdy je
hřiště uzavřené, a nevodili do areálu psy.
Musíme si všichni uvědomit, že toto poměrně drahé zařízení musí sloužit všem
občanům obce a musí nám také dlouhé roky vydržet.

ŽENKLAVSKÝ

ZPRAVODAJ

Od měsíce dubna budou v tomto areálu pokračovat další
stavební práce, proto je třeba dbát o zvýšenou bezpečnost a
ochranu zdraví.
4. Soukromý svoz BIO odpadů ze zahrad
Sdělujeme občanům, že stále trvá možnost nechat si soukromě odvážet BIO
odpad ze zahrad firmou OZO. Je však potřeba, aby zájemců bylo minimálně
dvacet.
------------------------Vzhledem k tomu, že se blíží období sekání trávy a jiné práce na
zahradách a u rodinných domků, obracíme se jako každý rok na Vás se žádostí,
abyste o nedělích a státních svátcích nepoužívali sekačky a jiné hlučné stroje a
vyhověli tak přání většiny obyvatel naší obce, aby aspoň jeden den v týdnu byl ve
vesnici klid na odpočinek.
Starostka
D Ů L E Ž I T É
Některý z návštěvníků dětského hřiště u kulturního domu odnesl dne 3.4. nebo
4.4.2017 visací zámek od branky.
Ž á d á m e tímto o navrácení přímo na uvedené hřiště , neboť k tomuto
zámku je rozdáno rodičům a starším dětem přes 70 ks klíčů.
V případě, že se zámek nevrátí, bude zakoupen zámek nový a návštěvníci si
budou chodit půjčovat klíč proti podpisu a budou ho po návštěvě vracet.
V posledních dnech se také u starších dětí vyskytlo neuvážené zacházení se
zařízením, které,pokud bude pokračovat, povede ke zničení prvků tohoto hřiště .
Pokud se tato situace bude opakovat, bude muset ZO přistoupit k omezenému a
hlídanému časovému úseku užívání.
Děkujeme za pochopení .
Doufáme, že naše děti budou nadále užívat zařízení ke své radosti a ne k ničení .
ZO Ženklava
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PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
15. 4. 2017

Velikonoční výšlap na Javorník

29. 4. 2017

Slet čarodějů a čarodějnic
Od 15:00 na výletišti

8. 5. 2017

Uctění památky obětem 2. světové války

20. 5. 2017

Cyklovýlet „Mámo, táto, pojeď s námi“

20. 5. 2017

„Otevírání zahrádky s grilováním, škařenicí,živou hudbou“
Restaurace Oáza

27. 5. 2017

Kácení máje
Od 17:00, zahrádkářská chata

2. 6. 2017

Oslava Dne dětí a předpouťová zábava

4. 6. 2017

Tradiční pouť v Ženklavě

4. 6. 2017

Přednáška o životě a díle ženklavského rodáka K. Davida
Od 16:00 v KD

10. 6. 2017

„Letní večer s grilováním a živou hudbou“
Restaurace Oáza

17. 6. 2017

Sportovní odpoledne „Ženklavský víceboj“
Od 15:00 pro děti a rodiče, víceúčelové hřiště

16. 6. 2017

Oslava Dne otců

20. 6. 2017

Divadelní představení pohádka „ Mrazík“
Od 17:00 v KD, divadelní soubor „Pomněnka“ Ženklava

24. 6. 2017

Hasičská soutěž „O pohár starostky obce“

30. 6. 2017

Rozloučení se školou a školkou
Od 16:00 výletiště

ŽENKLAVSKÝ

ZPRAVODAJ

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Tak máme za sebou další velké akce letošního školního roku. Po úspěšném
karnevalu, na kterém jsme tancovali a soutěžili, jsme absolvovali Spaní ve škole –
Noc s Andersenem a Den otevřených dveří s Velikonočním jarmarkem.
Připravujeme se na pěveckou soutěž Lubinský zpěváček a se Spolkem rodičů na
Pálení čarodějnic. Škola se zapojila do projektu Ukliďme svět – Ukliďme Česko.
V rámci tohoto projektu budeme uklízet naši obec a monitorovat místní černé
skládky. Dne 11. dubna navštívíme stezku Beskydské nebe a 11. května
Ovocentrum Valašské Meziříčí. Tento den odpoledne oslavíme ve škole také Den
matek.
Mgr. Hana Vidličková

INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY

Jaro v mateřské škole
Po spálení a utopení Moreny nastalo vytoužené jaro. Paní učitelky s dětmi začaly
vyrábět krásné velikonoční ozdoby na jarmark i pro děti domů. Také jsme si jako
každoročně vyzdobili celou školku.
Za odměnu nám divadélko Jiřinka ze St. Jičína zahraje pohádku „Švec a kouzelné
botičky“.
Ve středu 3. května proběhne zápis do mateřské školy - už se těšíme na nové
kamarády, kteří se na nás prozatím jen přijdou podívat. Také
si pozveme paní logopedku, aby zkontrolovala dětské jazýčky.
„Průzkumníci v Austrálii“- to je zajímavý název další loutkové
pohádky. A my budeme společně přemýšlet, kam se letos
vypravíme na výlet.
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29. 4. 2017 OD 15:00 NA VÝLETIŠTI
SPOLEČNÝ ODLET ČARODĚJŮ A ČARODĚJNIC OD MŠ 14:45
CO VÁS ČEKÁ?
KOUZELNÝ PROGRAM PLNÝ PŘEKVAPENÍ !
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Vážení,
ochotnický divadelní soubor „Pomněnka“v Ženklavě
Vás všechny zve na představení pohádky „MRAZÍK“.
Budeme hrát v úterý 20.6.2017 v 17:00hod.
v Kulturním domě v Ženklavě.
Vstupné dobrovolné.
Všichni se na Vás moc těšíme!

Sylva Chrobáková
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Spolek rodičů ZŠ a MŠ
pořádá 20. 5. 2017
CYKLOVÝLET
„Mámo, táto, pojeď s námi“
Start: restaurace Oáza 13:00 – 15:00
(startovné 30,- dospělí)
3 trasy: 2, 6, 18 km
Cíl: restaurace Oáza
Odměna pro všechny závodníky
Ukončení závodu v 18:00
slosovatelná tombola
Občerstvení:
Grilované speciality restaurace Oáza

--------------------------------------------

Český svaz zahrádkářů Ženklava
Vás srdečně zve na

„KÁCENÍ MÁJE“
sobota 27. 5. 2017 od 17:00
chata zahrádkářů
Občerstvení: tradiční speciality
nakládané tvarůžky, grilovaná krkovička
Reprodukovaná hudba
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Vítání jara
Vynášení Moreny

Velikonoční jarmark

Návštěva MŠ v knihovně

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