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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

Zastupitelé obce a zaměstnanci OÚ přejí všem
občanům rok 2014 plný zdraví, štěstí, pohody , osobních
i pracovních úspěchů.
Vážení spoluobčané,
vstoupili jsme do posledního roku volebního období 2011-2014 a
tak nezbývá, než se ohlédnout na uplynulé tři roky a trochu
rekapitulovat. Z volebního programu jsme až na budování chodníků
splnili nebo plníme všechny body programu. Pokud se týká
chodníků, máme zpracované projekty, ale nejsme schopni
dosáhnout na finanční prostředky ve výši asi 25 mil. Kč, když na
celou ČR je vyčleněno 120 mil. Kč. V této ekonomické situaci
nechceme obec zadlužit zejména proto, že naši občané mohou
využívat souběžnou cestu s hlavní komunikací za tokem Sedlnice.
Prvním krokem v otázce chodníků je na druhé straně to, že po roce
vyřizování máme stavební povolení a podali jsme žádost o dotace
ve výši 2,2 mil. Kč na přechody se zpomalovacími semafory ,
osvětlením a také s částmi chodníků u MŠ a ZŠ.
Pokud se týká finančních prostředků, podáváme také žádosti o
dotace na opravu sakrálních staveb v obci ve výši 600 tisíc Kč, na
zavlažovací systém fotbalového hřiště a opakovaně na oplocení
fotbalového areálu - cca 800 tisíc Kč. Dotace jsou jediná možnost,
jak získat pro obec více finančních prostředků, když rozpočtové
příjmy schválené pro rok 2014 jsou ve výši 10 268 351 Kč.
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Mimo volební program však musí být také řešeny mimořádné
situace, jako např. v současné době vybavení kuchyně ZŠ, výměna
podlahy a obložení v sále KD, neboť se nacházejí v havarijním stavu
a hrozí zastavením provozu. Jen tyto dvě akce budou obec stát přes
milion Kč. Z rozpočtu obce je také hrazena akce položení
kanalizačního potrubí s
přípojkami pro RD v uličkách
k Hejtmančíkům a za I. Riesovou. Stavba bude zahájena jakmile to
dovolí počasí.
Mimo volební program je také naše úspěšné jednání se SmVak
Ostrava, díky kterému se postavila tlaková stanice a vyměnila část
starého vodovodu v části obce směrem na Veřovice, bude se měnit
vodovodní řad v uličce k Hejtmančíkům a další rok také směrem na
Libotín a snad se nám podaří zajistit výměnu celého starého řádu na
na pravé straně hlavní komunikace směrem na Veřovice.
Stavby RD v lokalitě pod Fojtovým kopcem má firma CARMAN stále
v plánu, situace, kdy celou akci zastavila SmVak Ostrava se vyřešila
v dodávce vody pro RD. V současné době je brzdou povolení
hasičského záchranného sboru z důvodu malého objemu vody pro
hydrantovou síť. Tato lokalita je poslední / mimo soukromé
pozemky/ v obci, kde může být výstavba RD a tím pádem nárůst
obyvatel a tím i větší rozpočet obce.
Hospodaření obce v roce 2013:
Příjmy

12 248 442,54 Kč / včetně dotací na čistící vůz/

Výdaje

10 446 121,24 Kč

Výsledkem je úspora 1 802 321,30 Kč .
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Vyjádření k názorům občanů k dotazníku pro MAS LAŠSKO
Vzhledem k Vašim názorům v dotaznících, které byly přiloženy
k minulému zpravodaji, se musíme aspoň k několika bodům
vyjádřit.
1) špatná bytová politika: obec Ženklava neměla nikdy v programu
bytovou politiku, poněvadž jednak z 10 mil. Kč nelze byty stavět a
dále jsme toho názoru, že tu lidé bydlí a přicházejí sem právě proto,
aby nebyli v bytech, ale v RD se zahradou
2) špatná dopravní obslužnost: obec doplácí 55 000,-Kč ročně na to,
aby zde jezdily autobusy tak, jak jezdí, přitom je využívá jen malé
procento občanů, i kdyby chtěla obec doplácet více, další spoje zde
nikdo nepřidá právě proto, že je nás jen 1054 osob a většina jezdí
osobními vozy
V některých případech byly Vaše odpovědi téměř všechny negativní,
jako bychom si ani neuvědomovali, že jsme na malé vesnici, která
po dlouhou dobu nebyla samostatná, jako by mnozí občané a i ti,
kteří zde přicházejí, čekali, že tu bude vše jako ve městě.
Naopak, ti, co tu bydlí po mnoho let uznávají, že za poslední dvě
volební období, i přes povodeň 2009, se udělalo mnoho akcí, že
vesnice jde stále dopředu. Je to samozřejmě úměrné rozpočtu, ale
je to i díky obrovskému úsilí ZO a zaměstnanců OÚ a také díky
několika obětavých spoluobčanů, za což jim všem patří poděkování.
Je škoda, že občanů ochotných pracovat v ZO
nebo jinak pomáhat není více.
5

ŽENKLAVSKÝ

ZPRAVODAJ

Upozornění
Upozorňujeme občany, že součástí varovného systému vzniklého
v souvislosti s novým rozhlasem je i digitální Povodňový plán obce
Ženklava , který si můžete najít na webových stránkách obce
/www.zenklava.cz/ , a to v levém sloupci označeném Obsah
stránek pod názvem Povodňový plán obce. Současně můžete také
nahlédnout na online odkazy na srážkoměr umístěný na budově OÚ
a na hladinoměr umístěný na mostě 007/480 /dolní most/.
Za ZO starostka K. Mlčáková

PŘEHLED AKCÍ LEDEN 2014

15.2.2014

OBECNÍ PLES V KD OD 19 HOD.

22.2.2014

DĚTSKÝ KARNEVAL V KD OD 15 HOD.

1.3.2014

FOTBALOVÝ PLES V KD OD 19 HOD.
- PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 24.2.2014
OD 15:30 -16:30 HOD. NA OÚ

8.3.2014

ŠIPKOVÝ TURNAJ - RESTAURACE U FARKAŠŮ

15.3.2014

POCHOVÁNÍ BASY – RESTAURACE U FARKAŠŮ
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ŠKK VE SPOLUPRÁCI S OÚ V ŽENKLAVĚ POŘÁDÁ
15.2.2014 TRADIČNÍ

OBECNÍ PLES
ZAHÁJENÍ: V 19 HOD. V KULTURNÍM DOMĚ
PROGRAM: PŘEDTANČENÍ SKUPINA DREAM KOPŘIVNICE
MICHAEL JACKSON SHOW LIVE
RETRO DISCO OD 22 – 1 HOD.– VINÁRNA
HUDBA – DANEK A RADEK
BOHATÁ TOMBOLA, OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK : 5.2.2014 16 – 18 HOD. NA OÚ

NA VAŠI ÚČAST SE TĚŠÍ POŘADATELÉ
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ZŠ a MŠ Ženklava a Klub rodičů
pořádá tradiční

DĚTSKÝ
KARNEVAL
Kdy?

V sobotu 22. 2. 2014 v 15,00 hodin.

Kde?

V sále Společenského domu v Ženklavě.
***
Tombola.
Kolo štěstí.
Občerstvení.
Dobrá zábava zajištěna.
Srdečně všechny zveme.
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INFORMACE ZE ŠKOLY
Po vyvedeném jarmarku těsně před Vánoci nás čeká v lednu zápis
do první třídy. Budoucí školáci se již určitě nemohou dočkat, jaká
překvapení na ně čekají. Také se chystáme bruslit do Kopřivnice a
pokud napadne vytoužený sníh, proběhnou tradiční akce na sněhu
závody psích spřežení, sáňkování atd. V únoru proběhne další velká
akce – dětský karneval. Bude se konat v sobotu 22.2. od 15:00 hodin
a všechny vás na něj srdečně zveme. Koncem února školáci pojedou
do Beskydského divadla na představení Škola kouzel.
Březen - za kamna vlezem, ale také přivítáme jaro. Na akci Vynášení
zimy a vítání jara jste již zvyklí... Proběhne v pátek 21.3. Ve škole
pravidelně probíhají i preventivní akce. Ve spolupráci se sdružením
FAUST Ostrava pokračujeme v programu proti šikaně, drogám a
násilí.
Rovněž chceme předcházet nebezpečí, která na děti číhají na
cestách - po výuce teorie ve škole jezdíme na dopravní hřiště.

INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
27.2.2014 – CIRKUS PAULUSOVI V MŠ – DREZŮRA PSŮ,
CVIČENÁ OPIČKA, ŽONGLÉŘI
13.2.2014 – DIVADLO V MŠ – VEVERKA TERKA A SNÍH
20.2.2014 – KARNEVAL V MŠ
21.3.2014 – VYNÁŠENÍ ZIMY
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MATEŘSKÝ KLUB ŽENKLAVÁČEK
HERNA S PROGRAMEM PRO DĚTI I RODIČE
PONDĚLÍ – OD 16:30 HOD
20.1.2014 KOUZELNÁ ZIMA
3.2.2014

ZAČAROVANÉ KRÁLOVSTVÍ

17.2.2014 REJ MASEK
3.3.2014

HUDBA KAMARÁD

17.3.2014 ČARY, MÁRY S TUŽKOU
31.3.2014 MODELOVÁNÍ
14.4.2014 ANGLIČTINA – HRY S BARVAMI
28.4.2014 PŘÍRODA KOLEM NÁS
12.5.2014 LETEM SVĚTEM ČÍSEL
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INFORMACE ZE SPORTU

ŠIPKOVÝ TURNAJ

RESTAURACE U FARKAŠŮ
pořádá turnaj v elektronických šipkách o putovní pohár pro
neregistrované hráče.
DATUM KONÁNÍ: SOBOTA 8.března 2014
PREZENTACE: 9.30 až 10.00 hod.
ZAHÁJENÍ TURNAJE: 10.15 hod.
STARTOVNÉ: 150 Kč ( hra; oběd; ceny a 1dl kořalky)
SYSTÉM TURNAJE: Základní část_šestiboj
(hi score;roulette;501-END;basebal;lo-score a 301.DO)
Vyřazovací část_301-DO systémem na 2 prohry
(finále na 3 vítězné zápasy ; ostatní na 2 výhry)
SRDEČNĚ ZVOU POŘADATELÉ
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ŠKK S OÚ A KNIHOVNOU V ŽENKLAVĚ
VYHLAŠUJE NA BŘEZEN 2014

SOUTĚŽ – DOBRODRUŽSTVÍ S JAROSLAVEM FOGLAREM
BLIŽŠÍ INFORMACE V KNIHOVNĚ

SALON ROMANA
- NABÍZÍ PROFESIONÁLNÍ MODELÁŽ GELOVÝCH NEHTŮ
- KONTAKT : ŽENKLAVA 144 ( NAPROTI ŠKOLY)
- TEL. 605005341

VEČERKA - SVAČINOVÁ ILONA
Otevřeno: Po, St, Čt, Pá - 15-20 hod. So, Ne 11-20 hod.

KOVOŠROT SVÁČA
Výkup železa v době Po,St,Čt,Pá,So,Ne 11-20 hod. Úterý zavřeno.
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