
 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Vážení spoluobčané, ať se nám to líbí, nebo ne, prázdniny a letní období jsou  

za námi.  Věřím, že jste si všichni užili krásné léto a načerpali novou energii 

v období čerpání řádných dovolených a zaslouženého odpočinku. Pozvolna však 

přecházíme do rovněž krásného a kouzelného období podzimu, ve kterém se 

budeme snažit dokončit rozdělané práce. 

Možná si již mnozí z Vás všimli, že jsme na některých sběrných místech navýšili 

počet žlutých sběrných kontejnerů na sběr plastů a nyní již i plechovek od 

nápojů a podobně. Byla to z naší strany reakce na zvýšené množství tříděného 

odpadu, zejména pak plastů, které nebylo možno pojmout stávajícím počtem 

kontejnerů   a plastový odpad se pak hromadil a „povaloval“ v okolí sběrných 

míst. Po navýšení počtu sběrných kontejnerů se situace zlepšuje a věřím, že 

prostranství kolem sběrných míst bude udržováno v čistotě. 

Chtěl bych upozornit spoluobčany, že podzimní sběr velkoobjemového a 

nebezpečného odpadu bude v naší obci probíhat ve dnech 10. a 11. října 2019. 

Velkoobjemové vany na odpad budou opět umístěny na prostranství za 

prodejnou Jednota. Věřím, že opět využijete v hojném množství této nabízené 

služby. Podrobné informace o organizaci sběru budou ještě upřesněny na 

internetových stránkách obce.  



Zároveň bych chtěl touto cestou informovat spoluobčany, že na základě 

rozhodnutí zastupitelstva obce, byla z důvodu zajištění  bezpečnosti provozu na 

místních komunikacích, vypracována projektová dokumentace, týkající se 

stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích. Táto místní 

úprava bude v určitých směrech omezovat provoz na místní komunikaci 

vedoucí od dolního mostu v Ženklavě směrem na Libotín, to je na MK pasportní 

číslo 34c. Dále pak bude tato zóna s dopravním omezením vytvořena na 

místních komunikacích na horním konci obce. Jedná se o místní komunikace 

vedoucí souběžně se silnici II/480, po pravé straně toku řeky Sedlnice. Omezení 

se bude týkat zejména nejvyšší dovolené rychlosti, provozu nákladních 

automobilů a přednosti v jízdě.  V současné době probíhá schvalovací řízení na 

MěÚ Kopřivnice. Po vydání rozhodnutí a nabytí právní moci tohoto rozhodnutí 

bude přistoupeno k realizaci stavby, to je umístění dopravních značek a 

dopravního zařízení na určených místech. Doufejme, že toto opatření přinese 

požadovaný efekt a řidiči budou toto značení plně respektovat. Samozřejmě 

nejen řidiči, ale všichni účastníci silničního provozu. 

Vážení spoluobčané, v poslední době jsme začali využívat předávání informací 

spoluobčanům formou zpráv SMS. Tímto způsobem vyrozumíváme cca 180 

domácností v obci. Zatím nemáme roztříděné tyto adresáty na určité zájmové 

skupiny, pro které bychom třídili jednotlivé zprávy podle předmětu určení. 

Z toho důvodu rozesíláme touto formou pouze informace, které se dotýkají 

všech spoluobčanů, nebo převážné většiny spoluobčanů. Zprávy, kterými 

potřebujeme oslovit užší počet spoluobčanů, pak zveřejňujeme na 

internetových stránkách. Je to proto, abychom zprávou pro několik 

spoluobčanů nezatěžovali ostatní spoluobčany, kterých se daná informace 

vůbec netýká. Bude naší snahou vytvořit v budoucnu soubor vybraných 

zájmových skupin, které bychom mohli informovat zprávami SMS  podle druhu 

informace a podle toho, komu je zpráva určena. Věřím, že se tento záměr 

zastupitelů ve spolupráci s paní ředitelkou ZŠ podaří zdárně realizovat a 

přispějeme tak ke zlepšení informovanosti spoluobčanů ve směru obec – 

občan.  

 

Vojtěch Rýdel, starosta 

   



INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

            Žáci naší základní školy se první den sešli tradičně v tělocvičně, aby 

přivítali nový školní rok. Přivítali jsme i nové prvňáčky, kteří letos dostali pro 

vzpomínku na tento den klíč od školy, slavnostní šerpu prvňáčka a kufřík na 

výtvarné pomůcky. První den se jim líbil. Věříme, že se jim ve škole bude líbit i 

nadále . 

Škola se tedy rozeběhla naplno. Opakujeme, učíme se nové věci. V pátek 13. 9. 

jsme absolvovali velmi zajímavou a akční besedu s ilustrátorem dětských knih 

Adolfem Dudkem. Chystáme se na doprovodný závod Běhu rodným krajem 

Emila Zátopka, přijďte nás podpořit! 

Na podzim ještě určitě proběhne drakiáda, dále preventivní akce s Policií ČR, 

v rámci projektu Šablony II, do kterého jsme letos vstoupili, pojedou žáci          

do Planetária v Ostravě, opět se zapojíme do akce Ukliďme Česko, budeme spát 

ve škole,  proběhne projektové vyučování s názvem Štrůdlování, které vyvrcholí 

soutěží O nejlepší Ženklavské jablko. Nově zkusíme ve spolupráci s naší jídelnou 

akci Pizzohraní, kdy se děti pod odborným vedením naučí vyrábět oblíbenou 

pizu, na které si pak i pochutnají. Připravujeme společnou hodinu Páťáci čtou 

prvňákům, budeme mít sportovní den… Čeká na nás toho mnoho, ale víme, že 

to hlavní, o kterém se nepíše, je výuka. Někdy se tedy učíme prožitkem, někdy 

však musíme i sedět v lavicích a pracovat. 

 

        Hana Vidličková, ředitelka školy 

    

 



INFORMACE ZE ŠKOLKY 

 

Po prázdninách se do naší školky vrátily děti, aby přivítaly nové kamarády a 

společně se naučily spoustu nových věcí. Adaptace malých dětí letos proběhla 

překvapivě klidně, holčičky i kluci brzy zjistili, že hrát si s novými kamarády je víc 

než príma. A to nás čeká spousta zajímavých akcí, některé už jsou tradicí. 

Září 

 Běh rodným krajem Emila Zátopka-21.9., pro veřejnost 

 vyšetření dětí paní logopedkou 

 

Říjen 

 loutkové divadlo v MŠ- Skřítek Vítek-1.10. 

 „Podzimníčci“-výstava výrobků dětí a rodičů 

 Drakiáda se ZŠ 

Listopad 

 divadlo Šternberk v MŠ- 3 pohádky-4.11. 

 Martinský lampiónový průvod- akce s OÚ a ZŠ 

 Společné divadlo se ZŠ-23.11. v ZŠ 

 pečení perníčků v MŠ- akce s rodiči  

 

ZŠ a MŠ ŽENKLAVA VE SPOLUPRÁCI SE SPOLKEM RODIČŮ A OÚ   

POŘÁDÁ 

LIDOVÝ  BĚH  PRO  ZDRAVÍ 

JAKO DOPROVODNOU AKCI 

BĚHU  RODNÝM  KRAJEM  EMILA ZÁTOPKA  

SOBOTA  21. ZÁŘÍ  2019  

10:20 hodin   sraz účastníků u mateřské školy, prezentace  

10:40 hodin začátek závodu 

11:10 hodin vyhlášení vítězů, odměny všem závodníkům 

 

Po dokončení závodu podpoříme dospělé závodníky při běhu do 

Rožnova . 



140 LET HISTORIE HASIČSKÉHO SBORU  

 

Hasičský sbor v Ženklavě, v té době samozřejmě německý, byl založen 10. 

listopadu 1879 v hostinci „Na fojtství“ za přítomnosti okresního zbrojmistra 

Heinricha Sigmunda. Prvním velitelem byl zvolen Vincent Tengler. Kde byla 

první úschovna hasičského nářadí nelze již zjistit. Původně menší zbrojnice byla 

v roce 1897 postavena v místech, kde stojí dodnes. Pojala obyčejnou stříkačku, 

zakoupenou roku 1888 a skromnou výstroj. V roce 1920 se počítalo se 

zakoupením motorové stříkačky, zbrojnice byla přestavěna do dnešní podoby. 

Ke koupi motorovky došlo nakonec až roku 1926. 

Roku 1936 bylo zakoupeno „chasi“ Tatra, které se upravilo na zbrojní vůz. Sbor 

patřil mezi nejlépe vybavené sbory z okolí. Roku 1938 je ve sboru 96 činných 

členů, 29 přispívajících členů a 3 členové čestní. Koncem dubna 1945 vedení 

obce a hasičského sboru opouští obec, samozřejmě i s hasičským vozem, 

výstrojí, zásobami a stříkačkou. 

Nový hasičský sbor byl ustanoven 26. července 1945, jeho starostou byl Julius 

Holub. V této době se do obce vrátil řidič předešlého sboru Baller, který 

vypověděl, že se při útěku dostali až k Zábřehu na Moravě, kde jim byli nuceni 

odepnout stříkačku z automobilu, který jim byl zabaven. Koncem roku se 

stříkačka vrátila do Ženklavy.  

Další dva roky sbor skoro nepracuje, agregát se musel dopravovat koňmi, 

jelikož automobil se nikdy sboru nevrátil, když se sboru roku 1947 konečně 

podařilo sehnat starší automobil Tatra.  



Začátek roku 1948 byl velmi bouřlivý, přišly změny výboru sboru, starostou se 

stává pan Zeman, 5. července přes veškeré úsilí shořel domek pana Vaccy. Obec 

vybudovala vodovod, hasiči byli velkými pomocníky. 

Rok 1955 je rokem 10. výročí založení poválečného sboru. Roku 1956 byla 

zakoupena nová přenosná stříkačka PPS 8. Roku 1959 bylo zlikvidováno již 

nepojízdné auto Tatra a sbor dostal starou „DOCGE“. Na Štědrý den tohoto 

roku pamětníci asi nezapomenou, na místním vepříně vznikl požár a celý objekt 

lehl popelem. 

V 90. letech je zbrojnice pronajata soukromníkovi a hasiči se musí stěhovat do 

staré zbrojnice. Sbor si zde buduje prozatímní sociálku a sprchu. Začátkem roku 

1999 je zakoupena Avia Furgon. V červnu u nás probíhají oslavy 120. výročí 

založení sboru. Roku 2004 se hasiči vrací do své „staronové“ zbrojnice.  

            Miroslav Černoch, místostarosta 

Upozornění – čipování psů 

Upozorňujeme všechny vlastníky a chovatele psů, na novelu zákona 

č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů 

(veterinární zákon) ve znění pozdějších předpisů. 

S účinností od 1. ledna 2020 musí být každý pes označen elektronickým čipem. 

Majitel bude muset zvíře označit při očkování proti vzteklině, bez čipu nebude 

vakcinace platná. 

Štěňata čip dostanou při prvním očkování mezi třetím a šestým měsícem, 

starším psům se pod kůži vpíchne při pravidelném přeočkování. Výjimku mají 

psi, kteří jsou označeni čitelným tetováním provedeným před 3. červencem 

2011. Po označení psa mikročipem doporučujeme všem majitelům psů 

zaregistrovat se v Národním registru majitelů zvířat www.narodniregistr.cz. 

Teprve po zaregistrování plní mikročip funkci prostředku k vyhledávání 

a nalezení vašeho psa v případě zaběhnutí. 

https://www.narodniregistr.cz/


 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

Historie pamětní desky na domku Kristiána Davida 
 

V září uplynulo 72 let od události, která tak trochu zapadla v Ženklavské historii. 

Všichni známe rodný dům K. Davida i pamětní desku v jeho štítu. Kdo z vás si 

ale z hlavy vybaví, co je na ní napsáno drobným písmem úplně dole.  

Poválečná doba byla bouřlivá. Všechno německé muselo pryč – od lidí až po 

nápisy. Stejný osud potkal i drtivě německou Ženklavu. A události té doby vedly 

asi taky k odstranění německy psané pamětní desky, která je dnes vystavena  

 

 

 

 

 

v expozici. Vystavena je zde i stará fotografie, na které je dům bez desky, ale 

s jasným otiskem ve štítě.  

Nebál bych se datovat tuto fotku do léta 1945, protože v archivu Českobratrské 

církve Evangelické ve Štramberku lze najít zápis ze schůze staršovstva ze 7. 10. 

1945: „V této schůzi byl projednán návrh o obnovení pamětní desky Kristianu 

Davidovi v Ženklavě. Návrh byl přijat a také se později provede,“ což naznačuje, 

že v tuto dobu byl domek bez desky. Zápis z výroční schůze z 17. 2. 1946 pak 

uvádí, že „v tomto roce bude zasazena pamětní deska…“ Nic se nerodí snadno, 

a tak dnes již víme, že na zasazení bylo třeba ještě rok a půl počkat. V lednu 

1947 se již jednalo daleko konkrétněji. Termín odhalení byl stanoven na 

červenec, text na desku sestaven kazatelem J. A. Dvořáčkem byl schválen. 

Hotová deska se měla dát ofotit a rozeslat okolním sborům spolu s pozváním na 

slavnostní odhalení. V březnu 1947 jsou členové sboru vyzýváni ke sbírce kovu 



na tuto desku (měď, bronz, mosaz). Při vyplňování stavebního dotazníku z 30. 3. 

1947 bylo zhotovení a zasazení desky ohodnoceno na tehdejších 3000,- Kč. 

20. 7. 1947 byl určen termín slavnosti na neděli 31. 

srpna, při eventuálních těžkostech byla by to neděle 

příští,  

t. j. 7. září t. r. Jaké těžkosti nastaly nevíme, ale nakonec 

7. 9. 1947 konala se v Ženklavě ve 3 hodiny odpoledne 

slavnost odhalení pamětní desky  

K. Davidovi. Kazatel J. A. Dvořáček, který dva týdny nato naposledy kázal ve 

Štramberku, píše v pamětní knize ve svém loučení se se sborem, že se slavnosti 

kromě členů ze Štramberku zúčastnili též četní evangelíci z Hodslavic, Mořkova, 

Kopřivnice, N. Jičína a Suchdola. Sláva to byla jistě veliká – kázal J. Ondruch, 

evangelický farář z Hodslavic, desku odhalil E. Hanzelka, projevy měli náměstek 

MNV Mikulenka, okresní osvětový inspektor J. Štindl, přednesen byl pozdrav od 

rady Jednoty bratrské. Přednášku měl kazatel J. A. 

Dvořáček.A dvě zajímavosti na závěr. Zápis v archivu 

ze dne 14. 9. 1947 – …slova písma sv., které jsou na 

pamětní desce, br. Hanzelka Rad. při vypracování 

z malé předlohy na výkres ve skutečné velikosti 

zaměnil slovo Kristus za Ježíš, a tak se také deska odlela. Pro krátký čas 

nastávající slavnosti nemohla se již odlet deska jiná. A tak tam visí dodnes. O 

události informoval i dobový tisk. Když si pozorně přečtete data, zjistíte, že platí 

stále totéž – nevěřte novinám úplně všechno.                                             

S laskavým souhlasem sboru Českobratrské církve Evangelické ve Štramberku 

v archivu vyhledal a sepsal Fr. Macháč. 

 



 

POZVÁNÍ NA KULTURNÍ AKCE: 

 

 

ZÁŘÍ   21.9.            Lidový běh E. Zátopka 

21. 9.  Vinobraní 

28. 9.   Pochod kolem Ženklavy 

ŘÍJEN   5. 10.   Výroční schůze SDH k výročí 140 let 

            18. 10.  Posezení u cimbálu  

     - tradiční setkání seniorů 

     

     Drakiáda 
  - termín bude upřesněn dle počasí 
    

LISTOPAD  10. 11.  Lampiónový průvod 

16. 11. Zájezd do divadla J. Myrona   

 

 

 

 

   

         Uzávěrka dalšího čísla 15. 11. 2019 (aktuální vydání naleznete na www.zenklava.cz) 


