
INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Vážení spoluobčané, 

vánoční pohoda a nostalgie jsou již definitivně minulostí a nezadržitelně jsme 

vstoupili do roku 2019. Věřme, že tento rok bude nejen z pohledu obce, ale 

zejména z pohledu Vás spoluobčanů úspěšný alespoň tak, jak byl ten rok 

minulý. V tomto směru Vám přeji mnoho úspěchů.  

Dovolte mi, abych Vás v tomto krátkém příspěvku seznámil s aktuálními 

záležitostmi, které musíme ve vedení obce často řešit. V prvé řadě bych chtěl 

požádat řidiče, zejména osobních automobilů, aby v tomto zimním období 

neparkovali s vozidly na obecních komunikacích a v těsné blízkosti těchto 

komunikací. Stává se totiž, že pokud už náhodou napadne sníh, tak tyto vozidla 

brání v bezpečném ohrnování komunikaci. Musíme si všichni uvědomit, že 

ohrnující traktor musí shrnout sníh z cesty někam mimo komunikaci. Mnohdy 

to však prostě nejde, protože na komunikacích a v těsné blízkosti stojí 

zaparkovaná vozidla. Mnozí pak sice oprávněně nadáváte, že je cesta ohrnuta 

nedostatečně, ale málo kdo si připustí, že za to nemohl ani tak ohrnující 

traktorista, jako spíš nezodpovědný přístup řidiče, který své vozidlo zaparkoval 

tak, že komunikace prostě lépe ohrnout nešla. Chtěl bych vás proto požádat, 

abyste ve zbytku zimního období, kdy přichází v úvahu sněhové nadílky, 

přistupovali k tomuto problému odpovědně a aby nemuselo docházet k tomu, 

že narychlo sháníme majitele vozidel, aby si své vozidlo přeparkoval. 

Žádám také chodce, aby dbali nejen na svou bezpečnost a využívali především 

vedlejší komunikaci zejména v tomto zimním období. 



Druhým a zřejmě závažnějším problémem, který se v poslední době v obci stal 

téměř každodenním pravidlem, jsou volně pobíhající psi. Je potřeba, aby si 

každý majitel psa uvědomil, že za svého psa plně odpovídá. Odpovídá tak i za 

to, že pes nebude volně pobíhat po veřejných komunikacích a prostranstvích. Je 

potřeba si uvědomit, že volně pobíhající psi mohou při pohybu na komunikacích 

způsobit nejen dopravní nehodu, ale především mohou celkově ohrožovat 

bezpečnost na těchto komunikacích, což se taky v nedávné době stalo. Velice 

nepříjemné je i to, že volně pobíhající psi vzbuzují obavy zejména u dětí 

chodících ráno bez doprovodu dospělých do školy a v poledne pak domů.  

Majitelé těchto rádoby „neškodných“ pejsků si musí uvědomit skutečnost, že 

ne všichni spoluobčané procházejí bez obav kolem volně běžícího psa. Majitele 

volně pobíhajících psů, ale nejen psů nesou za své „miláčky“ odpovědnost 

nejen v případě vzniku jakékoliv škody, to je například při dopravní nehodě a 

podobně, ale v neposlední řadě pak může být i samotné volné pobíhání psů 

kvalifikováno jako přestupek, za který mohou být majitele voláni 

k odpovědnosti. Je samozřejmé, že i k tomuto problému je potřeba přistupovat 

lidsky a s rozumem. Jsme na vesnici a jedná se o zvířata, které mají od přírody 

tendenci utíkat za jinými psy. Nesmí se to však stávat prakticky denně a když už 

se tak stane, měl by být pes alespoň označen známkou, což by mnohdy 

pomohlo při zjišťování majitelů. Věřím, že i v tomto směru se můžeme 

spolehnout na vstřícnost spoluobčanů a že společně uděláme vše proto, aby se 

zejména školní děti nemusely bát chodit do školy a aby byli v bezpečí i Vaši 

čtyřnozí mazlíčci. V tomto směru vám dopředu. Děkuji. 

Pokud jde o současné aktivity ze strany zaměstnanců obecního úřadu, tak 

kromě každodenního se vypořádávání s nástrahami zimního počasí, kdy je 

potřeba zejména zajistit schůdnost chodníků, začínáme postupně v období 

vegetačního klidu s odstraňováním nežádoucích dřevin. Zejména kolem 

místních komunikací budou křoviny a větve stromů ořezávaný tak, aby 

nebránily ve výhledu řidičům a neohrožovaly bezpečnost a plynulost silničního 

provozu. Chtěl bych Vás proto požádat, abyste v případech, kdy ze soukromých 

pozemků zasahuji nějaké dřeviny do jakýchkoli komunikací, tyto dřeviny 

vhodným způsobem a v přiměřené míře ořezali. Totéž platí v případech, kdy 

dřeviny zakrývají dopravní značení, případně jiné dopravní zařízení. Pokud tak 

neučiní samotní majitele dřevin, nezbude nic jiného než, aby toto provedli 

zaměstnanci obce, neboť za pozemní komunikace, které jsou ve vlastnictví obce 



samozřejmě obec odpovídá. I v tomto směru věřím, že budete obci nápomocni, 

za což Vám rovněž děkuji. 

Závěrem mi dovolte, abych Vás jménem celého obecního zastupitelstva pozval 

nejen na tradiční Obecní ples, ale i na další kulturní akce, které jsou publikovány 

v tomto zpravodaji.  

S přáním mnoha úspěchů  

Vojtěch Rýdel, starosta   

 

 

 

INFORMACE Z KOMISE SPOZ (SBOR PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI) 
 
 
Vážení spoluobčané, ráda bych vás informovala o změnách, které v rámci 

komise SPOZ zavádíme. 

Tato komise se stará o nově narozené občánky a seniory. Vítání občánků bude 

probíhat ve víceméně nezměněné podobě a plánujeme jej na jaro. Rodiče, 

kterých se to týká, budou obeznámeni pozvánkou. 

Ohledně seniorů dojde k drobným změnám. Setkávání jubilantů bude i nadále 

probíhat na obecním úřadě (v případě žádosti doma), tak jako to bývalo dosud. 

Setkání bude ale probíhat pouze cca 3 – 4 ročně dle počtu jubilantů. Pro příklad 

tedy další setkání plánujeme na začátek května, kam budou pozvání všichni 

jubilanti od ledna do dubna. Novinkou také jsou dárkové poukazy Edenred, 

které budou jubilanti dostávat. Tyto poukazy je možné uplatnit, jak                        

v potravinách, tak v lékárnách, či různých sportovních zařízeních (seznam 

provozoven, které poukazy akceptují, bude přiložen). 

Setkání všech seniorů na podzim plánujeme tak jako doposud. Těšíme se na vás! 

 

         Pavla Frant, předsedkyně SPOZ 

 

 



POPLATEK ZA ODPAD NA ROK 2019! 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálních odpadů ve výši 550,- Kč za osobu a rok. 

Splatnost poplatku je na 1. pololetí do 31.3.2019 a na 2. pololetí do 30.9.2019, 

a to buď v hotovosti na pokladně obecního úřadu v úředních dnech nebo 

převodem na účet u KB č. ú. 22621801/0100. Jako variabilní symbol uveďte 

číslo popisné, specifický symbol 1340 a do zprávy pro příjemce napište počet 

osob.  

Bližší informace k poplatkům za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů najdete             

v Obecně závazné vyhlášce obce Ženklava č.1/2017. 

Rozpis vývozů komunálního odpadu na rok 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZASÍLÁNÍ INFORMACÍ FORMOU SMS! 

Obnovili jsme pro vás službu – zasílání informací formou SMS. Nabízíme vám 

tak jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých informací o dění v naší 

obci. Přihlásit se můžete vyplněním jednoduchého formuláře na webu obce: 

https://www.zenklava.cz/ (menu „SMS pro občany“) 

https://www.zenklava.cz/obecni-urad/
http://www.zenklava.cz/documents/obecne-zavazna-vyhlaska-obce-zenklava-c-1-2017-o-mistnim-poplatku-za-provoz-systemu-shromazdovani-sberu-prepravy-trideni-vyuzivani-a-odstranovani-komunalnich-odpadu/
https://www.zenklava.cz/


POPLATEK ZE PSŮ NA ROK 2019! 

Poplatek za psa činí 100,- Kč za jednoho psa.  Splatnost poplatku je do 

15.3.2019, a to buď v hotovosti na pokladně obecního úřadu v úředních 

dnech nebo převodem na účet u KB a.s. č. ú. 22621801/0100. Jako variabilní 

symbol uveďte číslo popisné, specifický symbol 1341. 

Poplatková povinnost zaniká dnem, kdy přestala být fyzická osoba držitelem 

psa (např. úhyn, ztráta, darování), přičemž se poplatek platí i za započatý 

kalendářní měsíc, ve kterém tato skutečnost nastala. 

Bližší informace k místním poplatkům najdete v Obecně závazné vyhlášce obce 

Ženklava č.1/2011. 

 

 PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 

Děkujeme všem občanům, kteří se zapojili do Tříkrálové sbírky. V naší obci se 

vybralo celkem 27 600 Kč. 

Získané finanční prostředky lze použít na přímou sociální výpomoc osobám 

v hmotné nouzi, na humanitární pomoc v zahraniční a provoz charitních 

projektů.  

 

SVOBODNÝ KŘESŤANSKÝ SBOR KRISTIÁNA DAVIDA 

V lednu 2019 vznikl nově v naší obci Svobodný křesťanský sbor Kristiána Davida, 

pravidelná setkání budou probíhat vždy v neděli v 9:30 v rodném domku 

Kristiána Davida. 

 

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ŽENKLAVA 

Starosta obce Ženklava svolává 3. veřejné zasedání Zastupitelstva obce 

Ženklava, a to 11.2.2019 od 16:30 na obecním úřadě.               Všichni jste zváni 

https://www.zenklava.cz/obecni-urad/
https://www.zenklava.cz/obecni-urad/
http://www.zenklava.cz/documents/obecne-zavazna-vyhlaska-obce-zenklava-c-1-2011/
http://www.zenklava.cz/documents/obecne-zavazna-vyhlaska-obce-zenklava-c-1-2011/


Usnesení  z 2.  zasedání  ZO Ženklava  dne  12.12.2018 

Po projednání předložených materiálů se ZO usneslo takto: 

Schvaluje: 

1. Program jednání veřejného zasedání a způsob diskuze (diskuze zastupitelů i 
hostů z řad občanů bude probíhat ke každému bodu samostatně). 

2.  Čtvrtou úpravu rozpočtu obce na rok 2018. 

3. Schvaluje rozpočet Obce Ženklava na rok 2019 :  

      příjmy               15 344 767,00 

                                                                              výdaje               17 575 531,00 

                                                                              financování        2 230 764, 00 

4. Přijetí daru od Správy silnic Moravskoslezského kraje a Smlouvu o uzavření 

budoucí smlouvy darovací k nemovité věci, vedenou pod č.j. NJ/372/i/2018/1a, 

uzavřenou mezi Správou silnic Moravskoslezského kraje, středisko Nový Jičín a 

Obci Ženklava, týkající se pozemku na parcele číslo 2120/91, parcele č. 2120/2, 

parcele č. 2120/70, parcele č. 2120/71, parcele č. 2120/72, parcele č. 2120/73, 

parcele č. 2120/74, parcele č. 2120/75, parcele č. 2120/3, parcele č. 2120/80, 

parcele č. 2120/81, parcele č. 2120/1, parcele č. 2120/44, parcele č. 2120/16, 

parcele č. 2120/6, vše ostatní plocha, ostatní komunikace, zapsaný na listu 

vlastnictví č. 315, pro katastrální území Ženklava, za účelem vybudování 

„chodníkového tělesa kolem silnice II/480 v obci Ženklava.  

5. Smlouvu o dílo mezi Obci Ženklava a Čestmírem Pustkou, se sídlem Ženklava 
41, IČ:73367826, DIČ: CZ 8603075492 ve věci „Zimní údržba komunikací“.  

6. Smlouvu o dílo o provádění prací při údržbě a opravě veřejného osvětlení, 

mezi Obci Ženklava ZVL SERVICE spol. s.r.o., IČO 07146914. 

 

7.  Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o 

umístění stavby č. IV-12-8015885 /Hrachovec/. 

8.  Prodloužení smlouvy o dílo mezi Obci Ženklava a fy. Mička – lesní práce – 
podle stávajících podmínek. 

9.  Navýšení odměn neuvolněným členům ZO dle nařízení vlády č. 202/2018 
Sb., o výši odměn členů zastupitelstev ÚSC a to od 1.1.2019 v plné výši.  

 



10.  Žádosti a poskytnuté částky dotací: 

a) SDH Ženklava 40.000,- Kč na rok 2019 na zájmovou činnost mládeže. 

b) ČZS ZO Ženklava na rok 2019 ve výši 30.000,- Kč na náklady spojené 

s terénními úpravami okolí chaty a údržbu okolí pomníku padlých. 

c) Mysliveckému spolku Ženklava ve výši 25.000,- Kč na rok 2019 na náklady 

spojené s činností spolku při plnění úkolu myslivosti. 

d) Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Ženklava na akce pro děti v roce 2019 ve výši 

25.000,- Kč 

e) TJ Sokol Ženklava ve výši 145.000,- Kč na údržbu a dovybavení sportovišť 

v roce 2019 

f) ZŠ a MŠ Ženklava ve výši 1.113.000,- Kč   na provoz v roce 2019  

 

11.  Dlouhodobý plán rozvoje Obce Ženklava na období 2018-2022. 

12.  Platnost prodloužení vyhlášky č. 1/2017 ve věci místních poplatků z TDO.  

13.  Plán práce kontrolního a finančního výboru na volební období 2018-2022. 

 

Bere na vědomí: 

1. Kontrolu usnesení 

2. Zprávu o činnost ZO a OÚ 

3. Zprávu o činnosti kontrolního a finančního výboru za rok 2018 

4. Informace fy. SmVak  – oznámení o změně ceny vodného a stočného                   
od 1.1.2019 

Ukládá:  

1.  Provést řádnou inventarizaci majetku obce Ženklava ke dni 31.12.2018   

Pověřuje: 

1. starostu obce k poslednímu rozpočtovému opatření v roce 2018 
v neomezeném rozsahu, a to při mimořádných událostech – mimořádných 
výdajích. 

 

Bc. Vojtěch Rýdel, starosta                                     Miroslav Černoch, místostarosta 

          



INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Školní ohlédnutí 

V lednu jsme byli opět u krmelce. Zjistili jsme, že zvěř již naši vánoční nadílku 

snědla, proto jsme jim donesli další. Zdá se, že ne naposled – družina se v rámci 

svých činností do lesa chystá znovu.  

Prvňáčci se pochlubili rodičům, jak se učí – lednová Slavnost Slabikáře se jim 

vydařila. Za své snažení obdrželi krásnou knihu, diplom, slevu na čtenářský 

průkaz do obecní knihovny a sladkost. 

Také jsme byli bruslit na stadionu v Kopřivnici. Bruslení pro velký úspěch 

zopakujeme ještě 15. února. 

Nepodařily se nám zrealizovat závody psích spřežení, akce je závislá na 

dostatku sněhu. Také některé další akce jsme museli vzhledem k nemocnosti 

posunout. 

  

Než tedy přivítáme jaro, ještě nás čeká pro naše předškoláky a jejich rodiče 

akce s názvem Prvňáčkem nanečisto a Den otevřených dveří pro všechny. 

Termíny budou vyvěšeny na webu školy. V rámci výuky proběhnou soutěže 

v recitaci, zpěvu, hře na hudební nástroje s názvem Ženklavský talent.  

V únoru se ještě těšíme na Maškarní ples. 

V měsíci březnu navštívíme divadelní představení Maxipes Fík, knihovnu a 

v rámci prevence a bezpečnosti proběhne beseda s Policií ČR. Jaro přivítáme 

velikonočním jarmarkem a tradičním vynášením zimy.   

   Hana Vidličková, ředitelka školy 

 

 

 

 

 

Naši reprezentanti školy v miniházené 



INFORMACE ZE ŠKOLKY 

 

Ještě jsme plní dojmů z karnevalu ve školce a již se těšíme, jak využijeme 

kostýmy na maškarním plese v sále. 

6. února nás navštíví divadélko Letadlo s pohádkou „Výprava za ledním 

medvědem“- dozvíme se, jak se žije za polárním kruhem. 

A hned v pátek přivítáme paní zubařku, která s dětmi pobeseduje a naučí je 

správnému čištění zoubků. 

V úterý 12. února pojedeme do Beskydského divadla v Novém Jičíně na „Zimní 

příhody včelích medvídků“. 

Spoustu nových poznatků o přírodě se děti dozví na akci „Kouzelná zahrádka“ 

s Hájenkou Kopřivnice. 

V březnu nás čeká s kamarády ze základní školy „Vynášení zimy“, kde 

společnými silami utopíme Morénu a přivítáme jaro.  

      Jarmila Kubošová, vedoucí p. učitelka MŠ 

 

 

 

 

  Krmení ptáčků v zimě 

 

Prohlídka betlému v místním kostele. 



INFORMACE ZE SPORTU - FOTBAL 

Před vypuknutím jarní části sezóny, bych Vás rád informoval a tímto i pozval   
na některé z nadcházejících aktivit fotbalového klubu TJSŽ: 

Tým mužů vstoupí do jarní části soutěže s předsevzetím  udržení  soutěže         
3. třídy okresního přeboru, což je hlavním cílem stejně jako hrát pohledný 
fotbal, ze kterého budou mít naši fanoušci radost. Žáci se pak pokusí o umístění         
do 3. místa ve své kategorii, na kterém se nachází po podzimní části a rádi by    
v každém zápase byli minimálně vyrovnaným soupeřem. 

17. 2. 2019 v 18hod. odehraje tým mužů přátelské utkání proti Hostašovicím na 
umělém povrchu v Novém Jičíně. 

24. 2. 2019 v 18hod. muži sehrají další přátelské utkání, tentokráte proti týmu 
Žiliny B opět na umělce v Novém Jičíně. 

27.2. - 3. 3. 2019 v období jarních prázdnin zažijí mladé fotbalové naděje jejich 
první "pořádné" soustředění, kdy se v Jeseníku nad Odrou budou věnovat 
fyzické i taktické přípravě, nutné pro zvládnutí jarních mistrovských zápasů. 
Nejen touto cestou bych rád poděkoval vedoucím soustředění a trenérům. Ti z 
vlastní iniciativy a částečně i na své náklady jedou na toto soustředění. Díky 
patří i rodičům, že tuto akci dětem umožnili a z poloviční části zaplatili. Také 
obci Ženklava, která se výraznou finanční podporou podílí na této akci. 

2. 3. 2019 pořádá TJSŽ v pořadí již 9. ročník fotbalového plesu. Pokud ještě 
váháte nad koupí vstupenky, ozvěte se buďto přímo mně nebo některému z 
fotbalistů. Již několik let neděláme předprodej z důvodu omezené kapacity, ale 
pevně věřím, že se na všechny, kteří mají zájem přijít, dostane. Chtěl bych Vás 
touto cestou požádat o sponzorský dar do tomboly. Výdělek z této tomboly jde 
na rozvoj mládeže u nás ve spolku. 

16. 3. 2019 ve 12hod. odehrají muži poslední přátelské utkání proti týmu             
z Bartošovic na umělé trávě v Novém Jičíně.                                                                                        

K závěru chci ještě poděkovat všem členům výboru, trenérům, hráčům, 
sponzorům, i všem ostatním, kteří jakýmkoli způsobem fotbalu a všeobecně 
sportu v  Ženklavě  fandí a podporují jej. Speciální poděkování patří také naší 
obci Ženklava, která napříč volebními obdobími podporuje TJSŽ. Jsme si 
vědomi, že bez této spolupráce bychom neměli tak krásný areál v příjemném a 
klidném prostředí.                             

 

Jaroslav Plaček, předseda TJ Sokol Ženklava z.s.  



 



POZVÁNÍ NA KULTURNÍ AKCE: 

 

9. 2.   Maškarní ples od 15:00 v sále KD 

16. 2. Obecní ples od 19:00 v sále KD 

2. 3.  Fotbalový ples od 19:00 v sále KD 

8. 3.   Oslava MDŽ od 17:00 v sále KD 

15. 3.  Tvořivé dílny – velikonoční v domku K. Davida 

23. 3. Zabíjačkové hody – fa Lacina, Oáza 

   

Obecní úřad v Ženklavě pořádá 29.3. 2019 zájezd do divadla J. Myrona 
v Ostravě na představení „ Habaďura“ 

Odjezd ze Ženklavy v 17:00 ze všech autobusových zastávek.                    
Zájemci volejte p. Musialové na tel 607 179 803 

 

 

Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje 20 3.2019 (aktuální vydání naleznete na www.zenklava.cz) 


