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Výšlap na Fojťák s táborákem 8.9. 2017 – rozloučení s prázdninami 

 

 
 
 

               XV. ročník Běhu rodným krajem Emila Zátopka 16.9. 2017 
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

       Vážení spoluobčané, 

       velmi rychle nám, jako voda v řece, propluly  letní prázdniny a čas dovolených a 

nastal čas nového školního roku. Pomalu končí i letní období  a přichází  podzim se 

všemi pracemi na zahradách a přípravách na zimu. 

Sděluji Vám následující informace:  

1) Objednané kompostéry na zahradní odpad přijdou  koncem října, budete 

včas vyzvání k jejich převzetí. 

2) Svoz  velkoobjemného a nebezpečného odpadu z domácností proběhne ve 

dnech 5. a  6. 10.2017 v prostoru u Jednoty.  Podrobnější informace budou 

vyvěšeny ve vitrínkách a vyhlášeny. 

3) BIO kontejnery  budou k dispozici až do 22.11.2017, kdy proběhne poslední 

vývoz. Proto, prosím, nepalte listí a větvičky na svých zahradách  a využijte  

možnost dlouhé doby vývozu kontejnerů. 

4) Vzhledem k tomu, že se blíží také období, kdy se v RD začne topit, 

upozorňuji, že je sledováno znečišťování  ovzduší  zplodinami z komínů.   

Zastupitelstvo obce se na Vás obrací se žádostí, aby jste nedávali do pecí 

plasty, gumové materiály, letáky a jiné tiskoviny a další špatně hořlavé látky. 

Při déle trvajícím dýmu hrozí kontroly ze strany zaměstnanců  MěÚ  

Kopřivnice, kteří jsou k tomu oprávněni ze zákona. 

Zaměstnanci ani zastupitelé naší obce nemohou kontroly provádět, ale 

mohou s majiteli  RD promluvit v případě linoucích se  temných dýmů z jejich 

komínů. Zatím to ve většině nahlášených nebo zjištěných případů stačilo 

k nápravě.   

V případě, že nám budete  oznamovat, že z některého komínu vychází  

opakovaně  tmavý, případně zapáchající dým,  představte se svým jménem , 

nevolejte anonymně, nejde o udání, ale o upozornění, že je něco špatně. Při 

rozhovoru s majiteli  RD  žádná jména, kdo zjistil špatnou situaci, neuvádíme. 

                        starostka    
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OBEC   ŽENKLAVA   NENÍ   SBĚRNÝM   DVOREM 

       Následující obrázek zachycuje situaci, která několikrát během prázdnin 

nastala u  kontejnerů u Jednoty  a v podobném duchu  také u jiných hnízd.  

Nemáme  zjištěno, zda se   takto  zachovali naši občané nebo nám to tu odložila 

pouze projíždějící osoba.   

Určitě si nikdo z naší obce nepřeje , aby  to takto  v našem okolí  vypadalo, proto , 

pokud to byl občan ze Ženklavy, opakuji, že máme svoz velkoobjemného  i 

nebezpečného odpadu    d v a k r á t    za  rok, mezi tím je potřeba věci doma 

uložit a počkat na svoz nebo je odvést do  sběrného dvoru v Kopřivnici nebo 

přímo do ASOMPA na skládku . 

V případě, že se jedná o cizí návštěvníky, prosím, pokud si všimnete takové 

osoby, snažte si zapamatovat  SPZ  auta  / tito lidé nechodí do Ženklavy pěšky, ale 

zásadně přivážejí věci autem/  a nahlásit  ji na  OÚ.  

                                                         D  Ě  K U  J  E  M  E              
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PŘEHLED  KULTURNÍCH  AKCÍ 

 

 

23. 9. 2017     Vinobrání 

                -    zábava ČZS Ženklava  v sále KD  

Říjen      Drakiáda 

- akce Spolku rodičů pro děti a rodiče  

6.10.2017     Setkání seniorů  

       -     v sále KD 

14. 10. 2017     Turnaj „Ve volu“ 

        -     akce pořádaná restaurací Oáza 

        - turnaj o hodnotné ceny a obědem zdarma 

20. 10. 2017     Tvořivá podzimní dílna 

        -     v domku K. Davida od 17:00 

 

10. 11. 2017     Lampiónový průvod 

 

18. 11. 2017     Zabijačkové hody   

posezením s harmonikou 

        -      restaurace Oáza 

 

24. – 26. 11.2017    Předvánoční výstava 

        -      v domku K. Davida 

 

25. 11.2017     „Poslední leč“ 

        - myslivecká zábava s bohatou tombolou  

 



ŽENKLAVSKÝ     ZPRAVODAJ 
 

 

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

Žáci základní školy se první den sešli tradičně v tělocvičně, aby přivítali nový školní 

rok. Do první třídy nastoupilo 10 nedočkavých žáčků. Představili se všem a na 

památku dostali pamětní medaili, klíč od školy a kufřík na výtvarné pomůcky. První 

den se jim líbil. Věříme, že se jim ve škole bude líbit i nadále . 

Škola se rozeběhla naplno. Opakujeme, učíme se nové věci. V sobotu 16. 9. jsme 

závodili – doprovodný závod Běhu rodným krajem Emila Zátopka je zdárně za 

námi, nejlepší závodníci byli odměněni diplomy a krásnými cenami. 

Na podzim ještě určitě proběhne školní drakiáda, letos opět s pomocí rodičů na 

víceúčelovém hřišti. Dne 22. 9. nás čeká nová akce Den jazyků. Ve škole dále 

budeme realizovat projektové vyučování s názvem Štrůdlování, které vyvrcholí 

odpolední soutěží O nejlepší Ženklavské jablko. Připravujeme akci Páťáci čtou 

prvňákům, pojedeme do hvězdárny ve Valašském Meziříčí, budeme mít sportovní 

den, proběhnou preventivně bezpečnostní akce…  Zapojili jsme se do výzvy MŠMT 

na podporu čtenářské a matematické gramotnosti, díky tomu jsme vybavili 

zbývající třídy i mateřskou školu novými interaktivními tabulemi, které hojně při 

výuce využíváme.       Hana Vidličková, ředitelka školy 

Lidový běh rodným krajem Emila Zátopka 16.9. 2017 
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INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 

V září jsme v mateřské škole přivítali nové kamarády, což se někdy neobešlo bez 

slziček dětí i maminek . Už si ale na sebe postupně zvykáme, čím dál více si 

hrajeme, zpíváme, kreslíme a usmíváme se. Čeká nás spousta nových zážitků i akcí, 

na které se velmi těšíme. 

 

 

Září 

 Běh rodným krajem Emila Zátopka-16.9. 
 loutkové divadlo v MŠ- Popelka-20.9. 

 

Říjen 

 „Podzimníčci“-výstava výrobků dětí a rodičů 
 vánoční fotografování dětí 
 Drakiáda se ZŠ a Spolkem rodičů  
 loutkové divadlo v MŠ- O veliké řepě-24.10. 

    

Listopad 

 Martinský lampiónový průvod- akce s OÚ a ZŠ 
 loutkové divadlo v KDK „Pejsek a kočička“ -29.11.       
 pečení perníčků v MŠ- akce s rodiči  
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ČESKÝ ZAHRÁDKÁŘSKÝ SVAZ ŽENKLAVA 

  

POŘÁDÁ 

 

 

 

S TRADIČNÍ VÝZDOBOU A  BURČÁKEM 

SOBOTA 23. ZÁŘÍ 2017 

 

OD 19 HODIN V KULTURNÍM DOMĚ  

HUDBA: PAZUŘI 

      BOHATÁ TOMBOLA 

            VSTUPNÉ 80,- KČ 

        NA HOJNOU ÚČAST SE TĚŠÍ ZAHRÁDKÁŘI ZE ŽENKLAVY 

 

 

 

 

  
 

 

 

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

 

 


