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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 

1. Obec Ženklava získala dotaci ve výši 400 000,-Kč na pořízení dětských prvků do 

koutku pro děti na víceúčelovém hřišti. Nyní musí proběhnout výběrové řízení 

na dodavatele, následně  budou prvky vyrobeny a dodány. 

2. V polovině měsíce června bude ukončeno výběrové řízení na firmu, která bude 

opravovat místní komunikace. Dojde k opravě těchto MK: č. 25c – část pod p. 

Račkovou, č. 11c – p. T. Bršťák, č. 3c – pod p. J. Karáskem, č. 5c – p. Svoboda . 

3. Obec čeká na stavební povolení k položení kanalizačního potrubí pod MK  č.  

8c – za p. J. Hanákem. K vlastnímu položení dojde po rekonstrukci 

vodovodního řadu v této lokalitě. 

4. Obec jako člen DSO Sdružení povodí Sedlnice získala dotace na  900 ltr.  

kompostéry k RD. Vzhledem ke všem krokům kolem dotací a výběrových 

řízení, budou kompostéry vydávány pravděpodobně  až na podzim 2017. 

 

      Upozornění 

a) Vzhledem k tomu, že  končí první pololetí roku 2017, upozorňuji 

spoluobčany, kteří doposud neuhradili poplatek za svoz odpadu za toto 

pololetí, aby tak učinili co nejdříve. Současně je možné hradit i poplatek 

na druhé pololetí.  Poplatek je možné uhradit i převodem na účet obce  

č.   22621801/0100 s variabilním symbolem, který se rovná č. 

popisnému. Do poznámky k příkazu pro příjemce se pak uvede 

počet osob a hrazené pololetí. 

b) Namátkovou kontrolou  120 ltr. nádob /popelnic/  u RD na odpad 

z domácností bylo zjištěno, že ne všichni spoluobčané odpad třídí. 

V nádobách byl nalezen jak papír, tak plastový odpad. 

Zastupitelstvo obce se na Vás obrací se žádostí, abyste třídění věnovali 

větší pozornost a využívali  odkládání papíru a plastů do velkých  

kontejnerů, které se nacházejí na 6 místech v obci. 
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c) Začátkem měsíce května proběhl v obci svoz velkoobjemného a    

nebezpečného odpadu. Krátce po této akci se nám   začaly objevovat  

věci uvedeného druhu odložené u kontejnerů na plast, papír a sklo. 

Obec nemá prostory na uskladnění těchto věcí, je potřeba je doma 

uschovat až do příštího svozu , který proběhne na podzim v měsíci září 

nebo říjnu.  

d) V posledních týdnech se množí stížnosti občanů na volně pobíhající psy, 

a to zejména  z  uličky  směrem  k  panu  O. Holubovi   a  z  uličky  

směrem k Večerce  Sváča.   

Žádáme  majitele psů, aby svá  zvířata zabezpečili na svých pozemcích 

proti jejich úniku. 

      

 

 

 

        Vzhledem k tomu, že se blíží konec školního roku, přejeme  našim dětem moc 

hezké vysvědčení a zajímavé prožití prázdnin a  všem občanům  příjemnou 

odpočinkovou dovolenou.   

                                                                                                                 starostka 
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PŘEHLED  KULTURNÍCH  AKCÍ 

 

16.6. 2017   Oslava Dne otců      výletiště od 16:00 

17. 6. 2017  Ženklavský víceboj     hřiště od 16:00 

20. 6. 2017   Divadelní představení „Mrazík“  KD od 17:00 

24.6. 2017  Hasičská soutěž „O pohár starostky obce“  

30.6. 2017  Rozloučení se školou a školkou   výletiště od 16:00  

15.7. 2017  Letní večer s grilováním    restaurace Oáza 

26.8. 2017   Táborák u hasičárny    od 16:00 

6.8.2017   Kuličkový turnaj      

2.9. 2017    Výšlap na Fojťák 

 

 
 

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Školní těšení… 

Neskutečné pomalu nastává, prázdniny jsou za dveřmi… Do té doby ale ještě 

pojedeme na Beskydské nebe, na školní výlet (Teplice, Hranice), zasportujeme 

s rodiči a užijeme si rozloučení se školním rokem. Pak už -  hurá na prázdniny! A 

ty si, pevně věřím, užijí nejen děti, ale také rodiče a pedagogové. Tak ať jsou co 

nejkrásnější!  

Hana Vidličková, ředitelka školy 

 

              OSLAVA  

KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 

  OD 16:00 NA VÝLETIŠTI 
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   INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Ve školce využíváme každého slunečného dne k pobytu na zahradě, kde 

sledujeme změny v přírodě, pozorujeme hmyz a rostliny, využíváme pískoviště, 

jezdíme na koloběžkách a odrážedlech a hrajeme míčové hry. Dokonce jsme měli 

na návštěvě poníka Maxíka, na kterém jsme se povozili. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pojedeme se podívat do záchranné stanice v Bartošovicích, kde se starají o 

poraněné živočichy. Na výlet se vypravíme na hrad Starý Jičín, tam nám naši 

známí z divadélka Jiřinka připraví soutěživé hry. Už se všichni moc těšíme. Čeká 

nás i loutkové představení „Jak skřítek Vítek roztančil kytičky“- to nám zahraje 

divadélko Leonka. Trošku dojatí jsme z každoročního loučení s předškoláky, ale 

akce to jistě smutná nebude. Stejně jako tradiční spaní ve školce, na které se těší 

děti ze třídy Sluníček. A pak už si budeme užívat prázdninového volna a 

radovánek. 
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Vážení,ochotnický soubor Pomněnka v Ženklavě 

Vás zve na divadelní pohádku „MRAZÍK“,20.6.2017 

v17:00hod.v kulturním domě v Ženklavě. 

 

Osoby a obsazení: 

Ivánek  -  Natálka Gapková 

Ivanova matka  -  Marička Rychnavská 

Macecha  -  Marička Rychnavská 

Marfuška  -  Baruška Pavlová 

Nastěnka  -  Terezka Sochová 

Stařík  -  Maruška Bazgierová 

Mrazík  -  Jaroušek Nenička 

Bábuška Jaguška  -  Terezka Blažková 

Matka nápadníka  -  Terezka Blažková 

Nápadník  -  Jaroušek Nenička 

Náčelník loupežníků  -  Jan Jurák 

Loupežníci  -  Nikolas Burgert,Patrik Pustka, 

                     Jeník Frant 

Žebrák  -  Jan Jurák 

Babka  -  Markétka Holubová 

Dědeček Hříbeček  -  Anička Frant 

Ženštiny  -  Karolínka Šťastná, Natálka Šťastná, 

Kohout  -  Nelinka Mlčáková 

Pes a Kočka  -  Markétka Rychnavská 

Masky a ozvučení  -  Irenka Hůlová,Pavla Neničková 

Réžie:Sylva Chrobáková 
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SDH  ŽENKLAVA VÁS ZVE NA 14. ROČNÍK HASIČSKÉ 

SOUTĚŽE 

      O POHÁR STAROSTKY OBCE ŽENKLAVA 

                                           Která se uskuteční  24.6.2017                                                       

                    místo konání: hřiště TJ SOKOL Ženklava 

                                                                     
Rozpis soutěží:    13:00 soutěž mladých hasičů 

                             15:00 soutěž dospělých 

Soutěž mládeže: 12:30 příjezd a prezentace družstev 

                             13:00 zahájení soutěže 

 

Soutěž probíhá v kategorii mladší a starší žáci dle směrnic 

soutěže mládeže 

 

Soutěž dospělých: 14:30 příjezd a prezentace jednotek 

                                15:00 zahájení soutěže 

 

 

 



ŽENKLAVSKÝ     ZPRAVODAJ 
 

V Ý Z V A 

     Vážení spoluobčané, věříme, že i Vám záleží na kráse a čistotě naší obce a 

proto Vás prosíme o spolupráci. Na území naší obce se nacházejí některé 

neudržované a zaplevelené soukromé pozemky. Proto prosíme a upozorňujeme 

všechny vlastníky pozemků na povinnost sekání trávy a plevele! 

Tuto povinnost stanovuje zejména:  

1/ Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších 

předpisů. Dle tohoto zákona musí hospodařit na zemědělském půdním fundu vlastníci nebo 

nájemci pozemků tak, aby neznečišťovali půdu a tím potravní řetězec a zdroje pitné vody 

škodlivými látkami ohrožujícími zdraví nebo život lidí a existenci živých organismů, 

nepoškozovali okolní pozemky a příznivé fyzikální, biologické a chemické vlastnosti půdy a 

chránili obdělávané pozemky podle schválených projektů pozemkových úprav.  

2/ Zákon č.326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, 

který v ustanovení §3 odst. 1 písmo a) zakotvuje povinnost zjišťovat a omezovat výskyt a šíření 

škodlivých organismů včetně plevelů tak, aby nevznikla škoda jiným osobám nebo nedošlo 

k poškození životního prostředí anebo k ohrožení zdraví lidí nebo zvířat. Porušení této 

povinnosti je přestupkem, za jehož spáchání lze fyzické osobě uložit pokutu do výše 30.000,-Kč, 

resp. správním deliktem, za jehož spáchání lze právnické nebo podnikající fyzické osobě uložit 

pokutu až do výše 500.000,-Kč. Pokuty ukládá obecní úřad obce s rozšířenou působností.  

3/ Zákon č.128/2000 Sb., o obcích, §58 odst. 2. podle něj může obec uložit pokutu až do výše  

100.000,-Kč právnické a fyzické osobě, která je podnikatelem, která neudržuje čistotu a 

pořádek na pozemku, který užívá nebo vlastní tak, že naruší vzhled obce.  

4/ Zákon č.200/1990 Sb., o přestupcích, § 47 b, odst.1). Přestupku se dopustí ten, kdo 

neudržuje čistotu a pořádek na svém nebo jím užívaném pozemku tak, že naruší vzhled obce. 

Za přestupek podle odstavce 1 může obec uložit pokutu až do výše 10.000,-Kč. 

    Děkujeme všem spoluobčanům, kteří si své pozemky udržuji v náležitém stavu 

a jsme přesvědčení, že nikdo z nás nezavdá podnět k tomu, aby bylo potřeba 

porušení jakýchkoli právních norem projednávat kompetentním odborem obce 

s rozšířenou působností, neboť i tyto nedbalostní prohřešky následně odčerpávají 

finanční prostředky z naší společné pokladny. Ještě jednou děkuji za pochopení a 

spolupráci. 

Bc. Vojtěch Rýdel,   

Místostarosta 

Aktuální číslo zpravodaje naleznete na stránkách obce http://www.zenklava.cz/ 

 


