INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané, pomalu nám končí „zimní období“ a nastává čas jarních
úklidu na zahrádkách a v okolí rodinných domů. V této souvislostí Vám sděluji,
že pracovníci obecního úřadu budou v týdnu od 8.4.2019 provádět rozvoz
hnědých BIO kontejnerů. Tyto budou rozmístěny na obvyklá místa podle
svozového řádu. Chtěl bych požádat všechny spoluobčany, aby rozmístěné BIO
kontejnery nepřeváželi z určených stanovišť na jiná, pro občany výhodnější
místa. Jde o to, že pokud jsou BIO kontejnery naplněny a poté převáženy na
jiné místo, tak velice často dochází k poškození upevnění koleček a následnému
vylomení koleček ze dna kontejneru. Oprava takto poškozeného kontejneru
pak stojí obec nemalé finanční částky, které mohou být využity lépe někde
jinde. První svoz BIO odpadu by měl proběhnout dne 15.4.2019. Následující
svozové termíny budou upřesněny a zveřejněny obvyklým způsobem.
Dále sděluji, že v naší obci proběhne ve dnech 16. a 17. května 2019 svoz
velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Za tímto účelem budou sběrné
velkoobjemové nádoby přistaveny na zpevněné ploše za prodejnou smíšeného
zboží COOP v Ženklavě.
V týdnu od 8.4.2019 by mělo být započato s výstavbou chodníků kolem
pozemní komunikace II/480 od ZŠ Ženklava ve směru na Veřovice. V rámci této
výstavby bude realizováno i dokončení rekonstrukce místní komunikace 24c, to
je komunikace okolo rodinných domů Hanáků, Opačitých atd. Vzhledem
k tomu, že stavba chodníků přinese zvýšený provoz nákladních automobilů
v obci a zároveň i částečné omezení provozu na hlavní pozemní komunikaci

přes obec, žádám všechny spoluobčany o zvýšenou pozornost a opatrnost při
pohybu na pozemních komunikacích. Zároveň prosím, aby zejména děti
využívaly v tomto přechodném období, k cestě do školy a ze školy, vedlejší
komunikace na tzv. „Malé straně“.
V měsíci dubnu 2019 plánujeme dokončení výstavby vodovodního řádu vedoucí
pod místní komunikaci v uličce za Melnary směrem k Bjačkům a následné
dokončení rekonstrukce této místní komunikace. Termín ukončení prací v této
části obce je stanoven na červen 2019.
V současné době jsou v plném běhu dokončovací práce druhé etapy
víceúčelového hřiště, kde je realizována výstavba altánu u posilovacích strojů.
Dokončením tohoto stavebního prvku bude druhá etapa výstavby
víceúčelového hřiště ukončena. O tom, zda budeme ve výstavbě hřiště
pokračovat rozhodne skutečnost, zda obec obdrží dotace na výstavbu cvičné
hasičské stěny. Před dokončením je rovněž výstavba venkovního školního hřiště
s venkovní učebnou, která je prováděna na školní zahradě.
Milí spoluobčané, přeji Vám příjemné prožití krásného jarního období,
pohodové a klidné Velikonoce, bohatou pomlázku a rodinnou pohodu.

Vojtěch Rýdel, starosta

Upozornění
1. ZAČÍNÁ PLATIT ZÁKON ZPŘÍSŇUJÍCÍ NAKLÁDÁNÍ S ODPADNÍ VODOU
Poplatky za odběr podzemní vody nebo za vypouštěné odpadní vody bude nově
spravovat Státní fond životního prostředí místo
České inspekce životního prostředí, jak tomu bylo
doposud. Změnu přináší novela vodního zákona,
která s rokem 2019 nabývá účinnosti.
Poplatky za odběr a vypouštění vody se nemění.
Podle zákona budou lidé muset zpětně dokládat odvoz obsahu svých žump do
čistírny odpadních vod, povinnost však začne platit až za dva roky.
Novela vodního zákona počítá s tím, že od začátku roku 2021 budou lidé
muset doložit vodoprávnímu úřadu nebo inspekci, likvidaci odpadu z jímek za
poslední dva kalendářní roky. Potvrzení by měli lidem vydávat provozovatelé
fekálních vozů.
Součástí novely se stalo také ustanovení, které umožní bezplatné čerpání
povrchových vod také pro lesní školky, nejen pro zemědělce.
2. FIRST RESPONDER
Zdravotnická záchranná služba MSK učinila další krok podporující úspěšnou
záchranu pacientů. Pokud voláte na linku 155, může k vám ještě před příjezdem
profesionální posádky přijít zachránce v civilním oděvu, tzv. FIRST RESPONDER.
Jde o zdravotníka, policistu, hasiče, či člena jiné organizace, vyškoleného
v poskytování první pomoci. Nechte FIRST RESPONDERA pracovat.
Může významně přispět k záchraně života pacienta.
3. POLICISTÉ UPOZORŇUJÍ SENIORY:
V případě, že budete kontaktování neznámým volajícím, který se představí jako
Váš příbuzný (vnuk, syn) a požaduje půjčení peněz, požadavek neakceptujte a
zásadně peníze nepředávejte neznámým lidem. Situaci nejprve ověřte
zpětným telefonátem u svých blízkých, zda skutečně volal člen rodiny a peníze
neodevzdávejte neznámým lidem. Ani kdyby volající „příbuzný“ tvrdil, že
nemůže dorazit a že peníze nutně potřebuje, proto posílá jiného člověka,
peníze neznámému člověku nepředávejte. Neznámé osoby nepouštějte do
svých příbytků. Předmětnou událost sdělte policistům na lince 158.

Usnesení z 3. zasedání ZO Ženklava dne 11.2.2019
Schvaluje:
1. Program jednání veřejného zasedání a způsob diskuze (diskuze zastupitelů i hostů z řad
občanů bude probíhat ke každému bodu samostatně).
2. Pátou úpravu rozpočtu obce na rok 2018 takto:
Příjmy se povyšují ze 17 558 452,- Kč na 18 154 132,- Kč, tj. o 595 680,- Kč
Výdaje se ponižují z 14 196 779,05 Kč na 14 177 873,05 Kč, tj. o 18 906,- Kč
Financování se ponižuje z – 3 361 672,95 Kč na – 3 976 258,95 Kč, tj. o 614 586,- Kč
3. Smlouvy o poskytnutí dotací spolkům působících v obci Ženklava
a)

SDH Ženklava ve výši 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 vnitřními
úpravami chaty a údržbou 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)

TJ Sokol Ženklava ve výši 145 000,- Kč na údržbu a dovybavení sportovišť v roce 2019

e)

Spolku rodičů při ZŠ a MŠ Ženklava ve výši 25 000,- Kč na akce pro děti v roce 2019.

4. Podání žádosti o dotace:
a) na výstavbu „Hasičská stěna junior“ v rámci výzvy k podávání žádostí o poskytnutí dotace
v roce 2019 z podprogramu MMR ČR Podpora obnovy a rozvoje venkova pro dotační
titul117d8210H Podpora budování a obnovy míst aktivního a pasivního odpočinku
b) na rekonstrukci lávky e.č.L4, vedoucí přes řeku Sedlnici, a to v rámci výzvy k podávání
žádosti o poskytnuti dotace v roce 2019.
5. Smlouvu o dílo mezi Obec Ženklava a DIGIS spol. s.r.o. vedenou pod číslem smlouvy
ZEN19-SOD týkající se aktualizace map v katastru nemovitosti katastrálního území Ženklava
6. Smlouvu o dílo mezi Obec Ženklava a Jankostav spol. s.r.o. ve věci „obnova místní
komunikace 24c v Ženklavě“
7. Smlouvu o dílo mezi Obec Ženklava a SAVEKO spol. s.r.o. ve věci výstavby vodovodní
přípojky v místní komunikaci pasport. číslo 24c v Ženklavě
8. Uzavření dohody o vykonání práce mezi Obci Ženklava a zastupitelkami Obecního
zastupitelstva Ženklava p. Kahánkovou Martinou a Plačkovou Kateřinou

9. Zastupitelstvo obce po projednání schvaluje pana Miroslava Černocha jako určeného
zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem při pořizování územně plánovacích dokumentací
obce Ženklava
10. Schvaluje vyvěšení záměru koupi parcely parc. č. 156/13, ostatní plocha/jiná plocha o
výměře 526 m2 v k.ú. Ženklava za 100,- Kč,-m2 a parc. č. 1567/15 ostatní plocha/jiná plocha
o výměře 7 m2 v k.ú.Ženklava za částku 100,- Kč/m2 od spoluvlastníků p. Hejl, Hruškovský a
Burgert
11. Dodatek smlouvy č. 18 o zneškodňování komunálních odpadů v obci Ženklava č. 022/98
mezi Obci Ženklava a AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o.
Bere na vědomí:
1. Zastupitelstvo obce bere na vědomí rozpočet DSO Sdružení povodí Sedlnice na rok 2019
dle přílohy podkladového materiálu
2. Zastupitelstvo obce bere na vědomí Zprávu revizní komise DSO Sdružení povodí Sedlnice
ze dne 21.12.2018 dle přílohy podkladového materiálu
3. Zprávu o činnosti ZO a OU
4. Podání žádosti na odkoupení parcely parc. č. 1567/13 ostatní plocha/jiná plocha o
výměře 526 m2 v k.ú. Ženklava za 100,- Kč/m2 a parc. č. 1567/15 ostatní plocha/jiná plocha o
výměře 7 m2 v k.ú. Ženklava za 100,- Kč/m2 od spoluvlastníků p. Hejl, Hruškovský a Burgert
5. Podání žádosti na odkoupeni části parcely parc. č. 1567/5 ostatní plocha/jiná plocha v k.
ú. Ženklava od vlastníka p. Libora Hanáka a části parc. č. 1557/5 ostatní plocha/jiná plocha
v k. ú. Ženklava od vlastníka p. Jaroslava Reková a ukládáme vyzvat žadatele o doplnění
žádosti a o geodetický záměr.
6. Podání žádosti p. Ant. Sidona o odprodej části pozemku na parc. č. 2126/35 místní
komunikace, ve vlastnictví obce v k. ú. Ženklava a zamítá vyvěšení záměru o prodeji
předmětného pozemku
Ukládá:
1. zpracovat nový návrh na stanovení poplatku pro používání obecního rozhlasu a rozesílání
informačních SMS občanům pro komerční účely a tento předložit ke schváleni na
následujícím veřejném zasedání OZ.
2. ukládáme vyzvat žadatele o odkoupení pozemku viz. Bod 5 v odstavci schvaluje o doplnění
žádosti o rozsah nabídky, ceně a o geodetický záměr.
Bc. Vojtěch Rýdel
starosta

Miroslav Černoch
místostarosta

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY
Zima je snad definitivně za námi. Společně jsme vynesli Morénu a konečně
přivítali jaro. Děkujeme všem, kteří přišli podpořit děti a zúčastnili se této akce.
Rovněž jsme absolvovali soutěž Ženklavský talent roku 2019. Absolutním
talentem byl vyhlášen žák 3. ročníku Jan Frant. Ukázalo se, že v Ženklavě máme
děti šikovné v mnoha oblastech – viz www.zszenklava.cz

A co nás ještě na jaře čeká?
 Preventivní akce pro bezpečnost žáků, dopravní výchova, šikana
 Plackohraní – vyrobíme společně dárek pro maminky ke Dni matek
 Pálení čarodějnic se Spolkem rodičů (28. 4.)
 Oslava Dne Země – program v Novém Jičíně + účast na akci Ukliďme svět
 Velikonoční jarmark se SR a zahrádkáři – viz pozvánka
 Plavecký výcvik, další kolo miniházené, Lubinský zpěváček, Galaxie Zlín
 … a spousta radostného učení 

SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA

VELIKONOČNÍ JARMARK
VÝROBKŮ DĚTÍ Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY.
JARMARK ZAČNE KRÁTKÝM VYSTOUPENÍM DĚTÍ
PŘED DOMKEM KRISTIÁNA DAVIDA
12. 4. 2019 V 16:00 HODIN.
PŘIJĎTE PROŽÍT POHODOVÉ ODPOLEDNE. MŮŽETE SI ZAKOUPIT VÝROBKY DĚTÍ PRO JARNÍ
VÝZDOBU VAŠICH DOMOVŮ.

INFORMACE ZE ŠKOLKY

Na co se ve školce těšíme na jaře?
- 4.4. proběhl zápis dětí z MŠ do první třídy ZŠ
- 9.4. loutkové divadlo v MŠ "Na tom našem dvoře"
- 12.4. velikonoční jarmark u Krist. Davida- vystoupení a prodej výrobků dětí
- od 15.4. plavecký výcvik pro předškolní děti, společně se ZŠ
- 24.4. dopoledne ke Dni Země
- 28.4. Pálení čarodějnic- akce se SR, s MŠ a Ženklaváčkem – pro veřejnost
- vystoupení dětí na vítání občánků na OÚ
- zápis do MŠ
- besídka k Svátku matek v MŠ
- 16.5. navštívíme služebnu Policie ČR v Kopřivnici
- fotografování dětí, školáci na tablo
- divadlo v MŠ ke Dni dětí- 3 pohádky
- 14.6. školní výlet na Jarošův statek do Studénky

POZVÁNÍ NA KULTURNÍ AKCE:
DUBEN

12. - 14. 4. Velikonoční výstava s jarmarkem
13. 4.
Otevření zahrádky – obecní hostinec
28. 4.
Pálení čarodějnic

KVĚTEN

5. 5.
7. 5.
11. 5.
25.5.

Vítání občánků
Uctění památky obětí 2. sv. války
Gulášové slavnosti – obecní hostinec
Kácení máje (ČZS)

1. 6.
2. 6.
8. 6.
15.6.
28. 6.
29. 6.

Den obce
Pouť
Cyklozávod (SR, Oáza)
Letní večer - obecní hostinec
Rozloučení se školou a školkou
Hasičská soutěž – oslavy 140let SDH

ČERVEN

Uzávěrka dalšího čísla zpravodaje 31.5.2019 (aktuální vydání naleznete na www.zenklava.cz)

