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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Náklady a výnosy za odpad v obci v roce 2012

1. Náklady : Odvoz TDO

622 111,-Kč

Velkoobjemový odpad 72 917,-Kč
Nebezpečný odpad

36 385,-Kč

BIO - hnědé kontejner 69 702,-Kč
Plastový odpad

62 414,-Kč

Papír

8 275,-Kč

Sklo

9 954,-Kč

CELKEM

2. Výnosy : Poplatky od občanů

881 758,-Kč

474 765,-Kč

Poplatky od firem

24 000,-Kč

Příjem od EKO-KOMU

75 441,-Kč

CELKEM

574 206,-Kč

Oznámení o svozu velkoobjemového a nebezpečného odpadu
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu proběhne v naší
obci ve dnech 25.- 26. dubna 2013.
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Nabídka od firmy OZO

V případě , že bude více jak 20 zájemců , je možné domluvit
s firmou OZO soukromý svoz trávy a jiného BIO ze soukromých
pozemků s tím že firma OZO dodá zájemcům kontejnery , uzavře
s nimi smlouvu , ale tento svoz nebude hrazen z rozpočtu obce,
náhrada je tedy na zájemci o tento svoz.
Zájemci se mohou informovat a přihlásit na OÚ do 30.4.2013.

Informace k obecnímu rozhlasu
Zastupitelstvo obce je si vědomo, že obecní rozhlas je ve špatném
stavu, ale vzhledem k tomu, že Sdružení povodí Sedlnice, kde je obec
členem, získalo dotaci v částce 9 mil. právě na tato nová zařízení /
naše obec dostane 2 mil./, je zbytečné dávat peníze do opravy
starého rozhlasu.
V současné době probíhá již výběrové řízení na dodavatele
nového bezdrátového rozhlasu. Není vinou zastupitelů, že to již trvá
přes dva roky. Příčiny dlouhého trvání jsou mimo náš dosah,
nicméně 2 mil.je částka,na kterou je dobré si počkat. Do doby, než
bude nový rozhlas namontován, je třeba více sledovat úřední desku
a vitrínky u prodejen JEDNOTA.
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Pozvánka na divadelní představení

V pátek 10.5.2013 se bude v sále našeho KD konat divadelní
představení
Don Quijote de la Ancha v provedení herců brněnských divadel.
Začátek představení je v 18.30 hod., vstupné dobrovolné.
Po skončení divadelního představení bude možné posedět nebo si
zatančit při hudbě Dj eLZet.
Srdečně zveme všechny občany i jiné příznivce.

PŘEHLED AKCÍ LEDEN – BŘEZEN 2013

DUBEN

Vyhlášení literární soutěže„Kdo byl kdo?“ ŠKK
Slavnostní otevření dětského hřiště
20.4. Dětský turnaj v piškvorkách
27.4. Velký slet čarodějů a čarodějnic

ŠKK
KSČM

KVĚTEN 7. 5. Uctění památky padlých
31.5. Den dětí – vystoupení Balónkového klauna
V 16h na výletišti (popř. v sále KD)
ČERVEN 2. 6. Pouť – atrakce pro děti, dobový jarmark
Pouťová zábava
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INFORMACE ZE ŠKOLY
V minulém čísle zpravodaje jsme vás seznámili s plánem akcí na první
čtvrtletí.
Ne všechny se podařilo splnit. Prázdniny s keramikou jsme museli pro
velkou nemocnost odložit. Naopak bruslit jsme byli dokonce dvakrát,
poprvé byla akce spojena s návštěvou kopřivnických hasičů.
Maškarní ples se vydařil, výtěžek jsme odevzdali Klubu rodičů, kteří
nám hned proplatili dvě akce (divadlo pro MŠ a ukázku výcviku
tažných psů v rámci prevence a bezpečnosti pro ZŠ). Další akce
plánujeme.
Do první třídy jsme zapsali 11 dětí. A už se na ně v září těšíme.
Koncem března nás ještě čeká Den otevřených dveří a velikonoční
jarmark (27.3. od 15,00 hod.)Prázdniny s keramikou (28.3 .v 14,00
hod.). Všechny akce budou plakátovány a na všechny tyto akce vás
srdečně zveme.

Zápis do 1.třídy
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Akce, které nás čekají do konce školního roku:

Duben
- Návštěva záchranné stanice drobného
Bartošovicích v rámci oslavy Dne Země
- Ukázka výcviku dravých ptáků 19.4.
- Pálení čarodějnic s MŠ a Ženklaváčkem 30.4.
- Výlet do Galaxie Zlín
- Slavíček - soutěž ve zpěvu

zvířectva

Květen
- Den matek – muzikál
- BESIP – praktická výuka na dopravním hřišti v Kopřivnici
- Oslava Dne dětí – 31.5. – ve spolupráci se ŠKK OÚ Ženklava

Červen
- Cyklistický závod na hřišti
- Projekt Indiáni a my
- Spaní ve škole
- Rozloučení se školou ve spolupráci s Klubem rodičů
- Školní výlet
- Slavnostní ukončení školního roku

v
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Akce Mateřské škole
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Březen – 27.3. - vystoupení a prodej výrobků na Velikonočním
jarmarku
Duben - 11.4. – loutkové divadlo- O řepě, Tři prasátka, Kůzlátka a vlk
– projektové dopoledne ke Dni Země
Květen

– vystoupení ke Dni Matek

Červen

– rozloučení s předškoláky
- výlet na zámek Lešná u Valašského Meziříčí

Divadlo „Líná Evelína“

INFORMACE ZE SPOLKŮ
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KLUB ZAHRÁDKÁŘŮ
30.4. – Stavění máje
8.5. - Zájezd Floria Kroměžíž
25.5. – Kácení máje

MYSLIVECKÉ SDRUŽENÍ ŽENKLAVA

Honitba, sdružení a zvěř
Myslivecké sdružení (dále jen MS) Ženklava vykonává svou
mysliveckou činnost v honitbě Honebního společenstva Ženklava
(dále HS). Výměra honitby dosahuje cca 1300 ha.. Zahrnuje lesní a
zemědělskou půdu v katastru naší obce a částečně zasahuje do
katastrů Štramberku, Rybí a Životic.
Začátkem tohoto roku proběhla
Valná hromada HS,která schválila
pronájem honitby na nové 10-ti leté
období 2013 – 2023. Tímto má
zdejší MS po dobu dalších 10-ti let
honitbu v pronájmu a má opět
možnost myslivecky hospodařit v
Nová kazatelna pod lesem
lesích, loukách, pastvinách či
remízcích, které jistě většina místních obyvatel zná. Jsme rádi, že
nám HS umožňuje vykonávat tuto
zálibu, koníček i práci v jednom.
MS má v současné době 23 členů.
Hlavní orgánem sdružení je výbor,

Mufloní zvěř na krmelišti
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hospodář a revizor. Členové sdružení jsou povětšinou naši místní či
Štramberští myslivci, ale máme také po jednom členu z Rybího a
Kopřivnice. Rovněž je zde jeden host resp. čekatelka myslivkyně.
Každé myslivecké sdružení musí mít ze zákona schválenou
mysliveckou stráž. Tu u nás vykonávají tři členové. Také držíme
dostatečný počet lovecky upotřebitelných psů se zkouškami - kteří
jsou nám nápomocni, jak např. při norování či dosledech zvěře,
honech apod.V naší honitbě můžete potkat ze spárkaté zvěře hlavně
srnce obecného dále jelena evropského, muflona nebo prase divoké.
Z drobné zvěře užitkové je to hlavně zajíc polní a občas i bažant
obecný. Z pernaté zvěře zahlédnete straku či vránu obecnou, holuba
hřivnáče či kachnu divokou. Z predátorů má u nás největší
zastoupení liška obecná, kuna skalní či jezevec lesní. Z druhů zvěře,
která se neloví je zde káně lesní, krkavec velký, výr velký, sluka lesní,
sojka obecná, holub doupňák, krahujec obecný, poštolka obecná
nebo jestřáb lesní. Z netradičních druhů zvěře je možno jmenovat
psíka mývalovitého nebo orla skalního a vydru říční. Mohli jsme
některý druh zvěře opomenout, ale jeho zastoupení bude v řádech
několika kusů.

Naše činnost
Našim aktivitám se věnujeme po
celý rok. Nejde jen o lov zvěře, ale
především o práci v honitbě a péči
o zvěř.
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Největší část práce členů MS spočívá v ochraně zvěře a v péči o ni po
celé dlouhé zimní období. V naší honitbě zajišťujeme přikrmování
zvěře v 22 krmelcích. Samozřejmostí je také celoroční předkládání
kamenné soli do solníků a lizů pro
Zimní krmeliště pro zvěř
zvěř. Každoročně v součinnosti
s okolními honitbami podáváme spárkaté zvěři léčivé přípravky s
antiparazitárním účinkem (v naší honitbě se to týká hlavně srnčí
zvěře) pro léčbu a prevenci proti jejím případným nepříjemným
nemocem. Jednou ročně probíhá v naší honitbě sčítání zvěře, na
základě kterého je pak zvěř plánována a lovena.
V péči o zvěř jsme v minulém roce
např. spotřebovali cca 40 q
jadrného krmiva (ječmen, oves) a
také
nemalé
množství
objemového krmiva– tj. sena. Dále
běžně zvěř přikrmujeme na
krmelištích a vnadištích – kukuřicí
(jádro či palice), kukuřičnou siláží,
Lednová lovecká akce na Peklech mj. v min.
dužnatým
krmivem
(jablka,
roce bylo v naší honitbě uloveno 18 ks
cukrová a krmná řepa), jablečnými
divočáků
výlisky, kaštany, žaludy atd.. Nyní
se již blíží doba ukončení zimního přikrmování a s tím spojená
asanace krmných zařízení, kterou je zapotřebí udělat ze
zoohygienických důvodů pravidelně jednou ročně.
Každoročně připravujeme, oséváme a udržujeme zvěřní políčka.
Tímto má spárkatá a drobná zvěř možnost spásat druhově jinou
rostlinnou stravu, než jakou má k dispozici v lese či na louce. Toto
rozšíření rozmanitosti potravní nabídky se projevuje v její lepší
kondici a zdravotním stavu. Zvěř zde má také možnost krytového
vegetačního porostu přes letní měsíce.
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Každým rokem pokračujeme
ve
výstavbě
nových
mysliveckých zařízení – ať již
to jsou posedy, kazatelny,
krmelce či lizy. Poslední dvě
nové kazatelny pod lesem
směrem k Hlásnici můžeme
považovat za reprezentativní.
Rovněž
případné
Zlepšování život. prostředí zvěře – příprava políček k setí
opravy těchto zařízení
jsou samozřejmostí. V minulém roce se jednalo o celkem čtyři zvěřní
políčka s celkovou výměrou přibližně 0,7 ha. Tyto políčka můžeme
užívat díky souhlasu vlastníků či nájemců daných parcel – velmi vstříc
nám v tomto směru vychází zdejší zemědělci.
Je vhodné taktéž uvést naše
aktivity
v rámci
spolupráce
s obcí. Účastnili jsme se oslav
600. výročí první zmínky o obci,
kde jsme měli stánek s gulášem.
Pravidelně
koncem
léta
pomáháme v přípravou pochodu
kolem Ženklavy nebo při dni dětí
pořádaných obcí a ZŠ. Svoji
činnost hodnotíme na členských schůzích a jednou ročně se koná
Výroční schůze.
Pro ilustraci našich aktivit několik fotografií.
Za MS Ženklava zpracoval Dalibor Socha

ŽENKLAVSKÝ

ZPRAVODAJ

INFORMACE ZE SPORTU

Turnaj v šipkách 23.3.2013

1. Petr Raška 2. Marek Raška 3. Martin Goršanov
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Součástí dodání tohoto zpravodaje je dobrovolný dotazník firmy
EKOCELL CZ.Po vyplnění do 30.4.2013 ho můžete odevzdat na OÚ,
na poště nebo v prodejnách JEDNOTY. Firma děkuje za vyplnění.
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Informační čtvrtletník pro občany Ženklavy. Číslo 5/2013 vyšlo 26. 3. 2013.
Vydává ŠKK v Ženklavě. Elektronická adresa: zpravodajzenklava@seznam.cz
Uzávěrka dalšího vydání 15. 6. 2013.
Předem děkujeme za vaše příspěvky, náměty a požadavky.

