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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Vážení spoluobčané,
blíží se konec roku 2017 a s ním i čas skládání účtů z práce ZO a OÚ.
Rok 2017 byl pro naši obec náročný po finanční stránce, neboť byly realizovány
poměrně velké akce. Jedná se hlavně o položení kanalizačního řadu v poslední
uličce, která na to čekala již několik let, dále oprava čtyř místních komunikací,
realizace druhé etapy víceúčelového hřiště, přípravy náročných projektů pro
opravu stávajícího chodníku směrem k Veřovicím a nového chodníku od ZŠ
stejným směrem, projektu na rekonstrukci budovy MŠ, projektů na opravu
dalších tří místních komunikací a v neposlední řadě také projektu a požádání o
dotace na dovybavení školní zahrady.
Uvedené akce představují částku 10 mil. Kč. Z rozpočtu obce a z finančních rezerv
obce byla použita částka 6,8 mil. Kč na kanalizaci a víceúčelové hřiště, na opravu
MK byl vyřízen úvěr 2,2 mil. Kč s téměř nulovým úrokem a na dětské prvky na
víceúčelové hřiště a projekt rekonstrukce budovy MŚ získala obec dotace
v hodnotě 1 mil. Kč.
Do konce roku 2017 ještě chystáme žádost o dotaci na opravu jedné místní
komunikace, kde samotná oprava představuje částku přes jeden mil. Kč.

Důležité informace
1. Neustále se vyskytuje volný, majiteli nekontrolovaný pohyb psů po vesnici.
Poslední týdny nastává i situace, že se děti při odchodu ze školy vracejí
s pláčem zpět k OÚ, k ZŠ nebo k obchodu, že se bojí jít do uliček, protože
jsou tam psi.Obec zatím neřešila
veřejnoprávní smlouvu s městem
Kopřivnice o odchytu psů a jejich umístění do útulku, neboť tyto služby musí
obec uhradit a na jednoho psa se může částka vyšplhat za měsíc až na 10
tisíc Kč. O to méně pak má obec na jiné, pro občany důležitější záležitosti.
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V případě, že budeme nuceni k uvedenému řešení sáhnout, bude obec
s právníkem řešit také možnosti vymáhání náhrady od majitelů psů.
Opět tedy žádáme majitele volně se pohybujících psů o jejich zajištění tak,
aby psi nemohli opouštět soukromý pozemek.
2. Obracíme se tímto na uživatele, zejména z řad dětí a mládeže, aby
nepřelézali ploty u víceúčelového hřiště a dětského hřiště u kulturního
domu. K dětskému hřišti u KD si stále mohou rodiče a starší děti vyzvednou
klíče od branky a pokud se týká víceúčelového hřiště, bude v nejbližších
dnech vyvěšen provozní řád na zimní období. Na vybudování víceúčelového
hřiště získala obec již 4 mil. Kč dotace, nelze ho po dobu 5 let, tzv. doba
udržitelnosti projektu, nechat volně přístupné z důvodu, že se vždy najde
člověk, který má tendenci majetek ničit. I ploty jsou hrazeny z dotací a
přelézáním nebo jiným způsobem vynucování vstupu jsou ničeny.

V pokoji se oknem něco chystá, stromeček už svítí, radost je jistá.
Do tiché noci ptáčci zpívají, pokojné vánoce tak lidem přejí.

Zastupitelé obce přejí všem občanům v čase adventním i vánočním pohodu, klid,
radost
a štěstí v rodině , do roku 2018 pak především zdraví, pracovní i
životní úspěchy a také mír na naši krásné planetě.
starostka
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Tříkrálová sbírka bude v naší obci probíhat ve dnech 1. až. 14.1.2018 .

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
1.12.

Rozsvícení vánočního stromu s jarmarkem
a mikulášskou nadílkou
- od 16:00 u místního kostela

2.12.

Mikulášský mejdan
- od 15:00 sále KD

10.12.

Adventní koncert
- od 15:00, místo konání bude upřesněno

21.-22.12.

Prodej vánočních kaprů
- Večerka Svačinová Ilona

31.12.

Silvestrovský přípitek
- od 22:00 na výletišti

1.1.2018

Novoroční ohňostroj
- od 16:00 na výletišti
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Ve škole vrcholí přípravy na velkou akci – 1.prosince slavnostně rozsvítíme obecní
vánoční strom. Z této akce se již stala pěkná tradice spojená s mikulášským
překvapením a školním jarmarkem.
Děti se již těší, že budou na jarmarku prezentovat svou práci prodejem výrobků.
Z výtěžku prodeje i letos chtějí přispět částkou 500 Kč na charitu. Charitativní ráz
má rovněž akce Krabice od bot, do které se zapojujeme již druhý rok. Přidejte se
k nám!

KRABICE OD BOT
ANEB

Do konce roku nás ještě čeká mikulášské vystoupení pro děti v naší mateřské
škole a 15. 12. pojedeme na předvánoční program ve Skanzenu v Rožnově pod
Radhoštěm. A pak již dlouho očekávané Vánoce!
Děkuji rodičům a přátelům školy, zastupitelům obce a kolegyním za spolupráci a
přízeň v roce 2017. Přeji všem příjemné prožití Vánoc, dětem vysněné dárky pod
stromečkem a v roce 2018 hlavně zdraví, lásku a spokojenost…
Hana Vidličková, ředitelka školy

ŽENKLAVSKÝ

ZPRAVODAJ

INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
V mateřské škole už jsme napekli perníčky, vyrábíme čertíky, připravujeme
přáníčka a vánoční dárečky, nacvičujeme na vánoční besídku a za odměnu dětem
přijedou dvě divadla zahrát zimní pohádku.

Zaměstnanci MŠ přejí všem dětem bohatou nadílku a dospělým krásné
a klidné Vánoce.
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Aktuální číslo zpravodaje naleznete na stránkách obce http://www.zenklava.cz/

