
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 

Vážení spoluobčané, 

i přes všechna velice nepříjemná opatření, která jsou v současné době přijímána naší vládou 

v zájmu ochrany životů a zdraví nás všech, si dovoluji vyslovit přesvědčení, že tuto nelehkou 

situaci společně zvládneme a bez větších následků překonáme. Nemám tím na mysli 

následky ekonomické, ty budou samozřejmě značné, ale o ty v současné době asi 

doopravdy nejde. Důležité je, abychom se počtu napadených a obětí zákeřného viru 

nevyrovnali takovým státům jako je Itálie, Španělsko, nebo i Německo.  Chtěl bych vám 

všem, občanům Ženklavy, skutečně upřímně poděkovat za to, s jakou vážností k tomuto 

dnes již celosvětovému problému přistupujete. Skutečně jsem velice rád, že jsme na území 

naší obce nemuseli do současné doby řešit žádný negativní projev ve směru k porušování 

vládních nařízení. Každý z Vás nepochybně sleduje vývoj událostí v přímých televizních 

přenosech, takže se mnohdy jeví předávání těchto informací občanům prostřednictvím 

obecních informačních sítí jako něco zbytečného nebo opožděného.  Přesto Vás prosím, 

sledujte i naše obecní stránky pozorně a hlavně pravidelně, protože se zde mohou objevit 

informace, které v televizi neuslyšíte, protože se mohou týkat právě pouze nás, to je obce 

Ženklava. Chtěl bych na tomto místě poděkovat všem občanům, kteří se dobrovolně hlásí 

k pomoci potřebným občanům, zejména při zajišťování nákupu a jiných pro každodenní 

život nezbytných potřeb.  Rovněž musím poděkovat mnohým našim ženám, které okamžitě 

pochopily, že není čas čekat na to, až něco dostaneme od státu, ale samy ihned začaly šít 

roušky pro potřebu široké veřejnosti. Nemohu zde všechny jmenovat, protože je Vás 

obětavých opravdu více a já bych nerad na některou z Vás zapomněl. Proto Vám všem 

„bezejmenným“ skutečně upřímně velice děkuji. Děkuji Vám nejen za sebe, ale za všechny 



 
 

zastupitele Ženklavy a za občany, kteří tuto pomoc přivítali. Věřím, že se zásobování 

nezbytnými ochrannými pomůckami zlepší a zůstane něco i pro nás, malé obce.   

A pokud se tak přece jen nestane, nemám žádnou obavu, že bychom si my, Ženklavané, 

neporadili. Jen Vás chci ještě poprosit - nenechte se unavit tím, že tato nepříznivá situace 

nebude překonána do čtrnácti dnů nebo měsíce. Dodržujte nařízená opatření neustále, to je 

po celou dobu jejich platnosti. V prvé řadě se tak vyhnete nepříjemnostem ve směru 

možného postihu, ale hlavně pomůžete sobě a ostatním. A v neposlední řadě - snažte 

se potřebu těchto opatření vysvětlit všem blízkým, zejména dospívající mládeži. I za to Vám 

za všechny děkuji. 

Přes všechny výše uvedené negativní projevy současné situace mi nezbývá, než konstatovat 

starou pravdu, kterou připomínám téměř ve všech svých příspěvcích. Čas běží pořád stejně 

a nezadržitelně dále a my se musíme s tímto faktem vyrovnat. Proto bych Vám chtěl sdělit, 

že ve dnech 16. a 17. dubna je naplánován v naší obci jarní svoz velkoobjemového 

a nebezpečného odpadu. Velkoobjemové vany budou přistaveny jako vždy za prodejnou 

COOP v Ženklavě. Odběr budou řídit zaměstnanci obce. Bližší pokyny pro občany upřesníme 

s ohledem na vývoj situace a v té době platná omezení. 

Dále chci občany informovat, že první svoz BIO odpadu bude proveden dne 14. 4. 2020. BIO 

kontejnery budou ustaveny na sběrová místa v týdnu od 6. do 9. dubna 2020. Jako každý 

rok chci i letos požádat o šetrné zacházení s kontejnery. Zbytečně je nepřetěžujte, 

aby nedocházelo při vykládce k poškození úchytu nebo koleček. Každá oprava stojí dost 

peněz a většinou dochází k poškození kontejneru skutečně zbytečně.   

Jako poslední, ale neméně důležitou informaci, bych Vám chtěl sdělit, že v nejbližší době 

zveřejníme na našich obecních stránkách informace, týkající se postupu při podávání 

žádostí na Změny územních plánů. Tyto informace se budou týkat zejména těch, kteří mají 

v úmyslu v Ženklavě stavět rodinné domy. Proto případní zájemci - sledujte naše webové 

stránky. 

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem jménem celého obecního zastupitelstva popřál 

hodně zdraví a trpělivosti v nastávajícím období. Věřte, že nikdo z nás, ani my, ani Vy, 

za tuto situaci nemůžeme a mrzí nás to stejně jako Vás.  Proto se k sobě chovejme 

pokud možno ohleduplně a slušně. I tím si můžeme navzájem pomoci. 

 Mějte se hezky a buďte zdrávi           

 Bc. Vojtěch Rýdel, starosta  



 
 

Dobrý den všem občanům. 

I v této době se na obci budou provádět různé práce, které se dotknou nás všech. Proto Vás 

o těchto akcích chci touto cestou informovat a také prosím o Vaše strpení při realizacích. 

Jako hlavní je rekonstrukce budovy mateřské školy, o které již mnozí víte. Celá akce by měla 

být hotová do šesti měsíců. Další akce je výměna starého vodovodního řádu v úseku/ dům 

č.p. 137 až č.p. 208/ od Pomníku padlých až po dolní most. Výměnu provádí SmVaK  Ostrava 

a ta by měla být hotova do tří měsíců. Akce je rozdělena do tří etap. Po této realizaci již 

nebude na obci žádný úsek vodovodu vedený v azbestovém potrubí a také dojde 

k celkovému vyrovnání tlaku vody. 

V tomto týdnu začínáme s realizací osazení čističky odpadních vod u základní školy. Chceme 

právě využít období, kdy je základní škola mimo provoz. Pokud obec obdrží dotace 

na chodníky, tak budeme pokračovat v již připravených projektech. 

Miroslav Černoch, místostarosta 

PROVOZ OBECNÍHO ÚŘADU 

Obecní úřad v souvislosti s usnesením vlády ČR omezuje rozsah úředních hodin takto: 

pondělí 14:00 hodin – 17:00 hodin 

středa     14:00 hodin – 17:00 hodin 

 

Prosíme občany, aby své požadavky, směřující na vedení obce, řešili v nejbližší době, 

nejprve telefonicky a teprve poté přistupovali k osobní návštěvě OÚ. 

SMS PRO OBČANY 

Stále se můžete přihlásit k odběru SMS zpráv týkajících se naší obce. Formulář najdete na 

webu obce nebo kontaktujte paní Plačkovou na telefonu 723 717 015 nebo obecní úřad. 

LETNÍ TÁBOR ŽENKLAVA 

Letní přívesnický tábor se uskuteční v termínu od 13. 7. do 17. 7. 2020. Přihlášky budou 
rozdány začátkem června. 
 

JEDNOTA COOP 

Jednota COOP bude otevřena od zítřejšího dne pouze do 16:00 hodin. Přes poledne bude 
ale otevřeno. 



 
 

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY 

PODĚKOVÁNÍ 

První březnový týden probíhaly v našem okrese jarní prázdniny a o víkendu pak došlo 

ke stěhování naší mateřské školy do náhradních prostor – Berušky do ZŠ, Sluníčka do domku 

Kristiána Davida. Důvod? Blížící se rekonstrukce budovy MŠ.      

Děkuji tímto srdečně všem, kdo se jakýmkoli způsobem podílel na přípravě a hladkém 

průběhu stěhování. Zejména děkuji kolegyním z MŠ i ZŠ, které se podílely na přípravách, 

ale i tatínkům, kteří obětovali sobotní dopoledne a odnosili spousty krabic, pytlů, balíků, 

stolečků, skříní… Věřím, že se dětem v prozatímních prostorách bude líbit, vždyť se mohou 

na podzim těšit na novou krásnou školku. Ještě jednou tedy děkuji všem za spolupráci. 

                             Mgr. Hana Vidličková, ředitelka školy 

 

 

 

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU V NAŠÍ ŠKOLE 

Vzhledem k mimořádným opatřením ve státě proběhne zápis do 1. ročníku školního roku 

2020/2021 v naší škole bez osobní přítomnosti dětí i rodičů, a to z důvodu, že Vás 

nechceme v žádném případě ohrozit. Řízení ohledně zápisu bude probíhat elektronicky 

ve dnech 6. – 7. dubna 2020. Veškeré informace a podrobný postup naleznete na našich 

webových stránkách www.zszenklava.cz 

V případě jakýchkoli dotazů kontaktujte prosím ředitelku školy na telefonu  

+420 737 887 122 nebo emailem na zs.zenklava@seznam.cz 

Zapisovat budeme děti: 

 které měly v loňském roce odklad povinné školní docházky 

 které se narodily od 1. 9. 2013 do 31. 8. 2014  

 jejichž rodiče chtějí požádat o odklad docházky 

Děkuji za pochopení této mimořádné situace. Až pomine, sejdeme se i s dětmi osobně 

na prohlídku školy a proběhne druhá část akce Těšíme se do školy.  

Na nové kamarády se těší žáci a učitelé naší školy!      Mgr. Hana Vidličková, ředitelka školy

http://www.zszenklava.cz/
mailto:zs.zenklava@seznam.cz


Co žák dostane v naší škole? 

 
Co připravit doma 

 veškeré učebnice 

 pracovní sešity, pracovní listy 

 písmena a slabiky, číslice 

 pero Tornádo, 2 tužky 

 pastelky 

 voskovky 

 lepidlo 

 barvy do výtvarné výchovy, 2 štětce  

 nůžky                                                             

 kufřík na výtvarné potřeby 

 plastelína 

 strouhátko 

 guma 

 pravítko 

 šanon na portfolio 

 mazací tabulku na psaní, s fixem 

 pytlík na papuče do šatny 

 

 aktovku  

 pouzdro, lepší jednoduché, ne patrové 

 složku na sešity, velikost A4 

 složku na písmena a číslice 

 papuče – NE cukle 

 cvičební úbor + cvičky – vše 
v plátěném pytlíku a podepsané 

 zástěrka nebo staré tričko do Vv 

 hrnek z umělé hmoty na pitný režim 
(podepsat) 

 textilní prostírání s poutkem 
na svačinky 

 ručník pro osobní hygienu, s poutkem 

  obaly na sešity a učebnice – vhodné 
koupit po obdržení těchto pomůcek  

 pero Tornádo – náhradní, tužky  

 

PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE 

Všechny plánované akce se uskuteční podle vývoje vládních nařízení 
 

4. 4.   Ukliďme svět, ukliďme Česko  

26. 4.  Pálení čarodějnic  

7. 5.  Uctění památky obětí 2. sv. války OÚ  

11. 5.  Den matek   

16. 5.  Zájezd seniorů 

23.5.   Den obce 

24. 5.  Pouť 

29. 5.  Den dětí 

30. 5.  Kácení máje  

 

UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO 

Naše obec se v letošním roce zapojila do této celorepublikové úklidové akce. Společně sice 
nemůže jít uklízet naše okolí, ale každý  z nás se může zapojit a uklidit alespoň v rámci 
možností okolí svého bydliště.  Společnou úklidovou akci zorganizujeme na podzim. 



 
 

INFORMACE ZE SPORTU 

ZIMNÍ SOUSTŘEDĚNÍ ŽÁKŮ 
Během jarních prázdnin vyrazili naši mladí fotbalisté na dlouho plánované zimní 
soustředění. Již minulý rok byli ženklavští žáci na soustředění v Jeseníku nad Odrou 
a po pozitivních ohlasech jsme letos jeli i s nově vzniklou přípravkou.  
 
Vybíráno bylo z několika variant a nakonec jsme vybrali sportovní středisko ve Smilovicích 
u Třince. K dispozici jsme měli tělocvičnu i trávnaté fotbalové hřiště. Kromě dvoufázových 
tréninků jsme pro děti měli nachystaný vždy celodenní program. Obě družstva také sehrála 
přátelské zápasy s okolními týmy. S družstvem žáků jsme byli také v aquaparku na Olešné.  
Celé soustředění trvalo 5 dní a jsme rádi, že kluci jeli skoro všichni, zasportovali si, užili 
si mnoho zábavy a doufáme, že se stali zase o kousek lepšími kamarády.  
 
Na provoz soustředění přispěl klub TJ Sokol Ženklava a několik sponzorů. V případě, že máte 
dítě, které ještě s námi fotbal nehraje a má rok narození maximálně 2006, je nejvyšší čas 
přivést ho k nám na trénink. 
 

AKTIVNÍ OBDOBÍ MÁ ZA SEBOU TAKÉ MUŽSKÁ ČÁST NAŠEHO KLUBU 

Tradiční ples, tentokráte jubilejní 10. v pořadí, měl i kvůli soustředění a otcovských 

povinností z řad hráčů a činovníků klubu slabší účast. Přesto se tým semkl a odvedl 

výbornou práci a věříme, že pokud i Vy jste navštívili náš fotbalový ples, tak jste neodcházeli 

zklamáni. Pro příští rok je v plánu kompletní účast týmu a dozajisté se pokusíme připravit 

zase o něco lepší program, zábavu a možná i nějaké to překvapení.                                            f 

 

Nyní pár řádků k fotbalové činnosti klubu, v přípravě jsme sehráli 4 zápasy, vždy 

se soupeřem z vyšší soutěže. Pikantní duel byl zejména s týmem z Veřovic. V první půli 

to byl souboj Davida s Goliášem, Veřovští fotbalisté nastoupili v nejsilnější možné sestavě 

a na tabuli svítilo o poločase skóre 4:0 v náš neprospěch. Druhou půli v již obměněné 

sestavě to byl naopak tým Ženklavy, který měl více ze hry a dokonce vyhrál druhý poločas 

1:0. Celkové skóre sice nic neřešilo, ovšem trenéra Filipa Kahánka potěšilo nasazení 

a bojovnost hráčů na všech postech.                                       .             

 

Méně radosti už přinesl poslední přátelský zápas proti Valašské Bystřici. Přestože jsme ještě 

10 minut před koncem vedli 4:3, vlastními chybami jsme nakonec odcházeli poraženi 

v poměru 4:6. I když se závěr zápasu nesl v duchu střídání a prudké chumelenice, není 

na co se vymlouvat a takovéto zaváhání v sezóně není zkrátka možné.                               .  

Teď je ale otázka, kdy celá záležitost s omezeními ohledně viru skončí a budeme se opět 



 
 

moci sejít u zábavné hry s kulatým míčem, dobrého piva a oblíbených klobásek z udírny. 

V tomto nelehkém období byl i náš klub nucen upustit od tréninků, zápasů.  Celkově chod 

klubu je momentálně pozastaven až na údržbu našeho pažitu. Do doby než preventivní 

opatření skončí, přejeme všem hráčům, činovníkům a také Vám, fanouškům fotbalu, 

a to nejen toho Ženklavského, pevné zdraví a brzy na viděnou na zápasech TJSŽ. 

KOMPOSTÉRY NA BIO ODPAD 

Od 6. 4. 2020 do 9. 4. 2020 budou pracovníci OÚ provádět rozvoz hnědých BIO kontejnerů.  

První svoz BIO odpadu by měl proběhnout dne 14. 4. 2020. Následující svozové termíny 
budou upřesněny a zveřejněny obvyklým způsobem. 

SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU – JARO 2020 

Ve čtvrtek 16. dubna a v pátek 17. dubna 2020 je v naší obci plánovaný sběr 

velkoobjemového a nebezpečného odpadu. 

NOVÝ PROGRAM ČT 3 

Nový program ČT 3 HD naleznete v DVB-C v MIMI nabídce na pozici číslo 23, kde byl vysílán 

program JOJ Family HD. Pro program ČT 3, prosím, nepřelaďujte své přijímače, není to 

potřeba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

NABÍDKA KASTRACE KOČEK 

Kastrace za současné situace provádí po telefonické domluvě na tel. 730 123 695,   
MVDr. Markéta Vavřínová, Ženklava.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzávěrka dalšího čísla bude 15. 5. 2020 (aktuální vydání naleznete na www.zenklava.cz). 


