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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

1. Příjmy a výdaje obce za svoz odpadů v roce 2013
Příjmy : od občanů

548 258,- Kč

od rekreantů

15 950,-Kč

od firem

24 000,-Kč

Celkem :

588 208,-Kč

Příjem od EKO-KOMU za tříděný odpad ……. 97 779,-Kč
Výdaje : za tříděný odpad

107 145,-Kč

za BIO

50 762,-Kč

za nebezp.odpad

30 704,-Kč

za velkoobj.odpad

47 675,-Kč

za domovní odpad

625 581,-Kč

Celkem :

2. Očkování
8.4.2014 před
vakcíny proti
preparáty na
i pro kočky.

861 847,-Kč

psů v obci bude provádět MVDr. Kotrcová dne
OÚ v době od 16.30 do 17.15 hod. Cena smíšené
vzteklině je 140,-Kč. K zakoupení budou také
odčervení , proti blechám a klíšťatům , a to pro psy

Přineste s sebou očkovací průkazy .
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3. Svoz BIO proběhne v obci poprvé dne 16.4.2014 .
Kontejnery budou v obci přistaveny na obvyklých místech
v týdnu od 7.4.2014 . Přes požadavek obce se u firmy ASOMPO
nepodařilo zajistit dřívější termín.
4. Svoz velkoobjemového odpadu proběhne v obci ve dnech 24.
a 25.4.2014 / čtvrtek a pátek/ následovně:
Vany na velkoobjemový odpad budou přivezeny do
prostoru k samoobsluze JEDNOTA dopoledne dne 24.4. a budou
odvezeny ráno dne 25.4.
Nebezpečný odpad bude vybírán také u samoobsluhy
JEDNOTA v pátek 25.4. v době od 13.00 do 16.00 hod.
Do nebezpečného odpadu patří kompletní el. spotřebiče,
počítače, pneumatiky, zbytky barev a ředidel .
Starostka K.Mlčáková

PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ

8.5. 2014 -

UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH – OÚ, ŠKK

30.5. 2014 -

DEN DĚTÍ – atrakce a zábavný program
pro děti od 16 hod. na výletišti – ŠKK, OÚ

31.5. 2014 -

KÁCENÍ MÁJE – tradiční tvarůžky s chlebem,
grilovaná krkovička a zábava v zahrádkářské chatě

27.-28.6.2014-

AHOJ ŠKOLO! VÍTEJTE PRÁZDNINY! – ŠKK,OÚ,ZŠ
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INFORMACE ZE ŠKOLY

Nejvýznamnější akcí minulého čtvrtletí byl zápis do první třídy.
Dostavilo se k němu 16 dětí se svými rodiči. Kolik jich do první třídy
nakonec nastoupí, zatím nevíme, protože některé děti ještě v těchto
dnech procházejí odbornými konzultacemi v PPP Nový Jičín. Podle
toho budeme moci přijímat nové děti do mateřské školy. Dále jsme
se pobavili na maškarním plese. Prvňáčci se rádi setkávají s
budoucími školáky, kteří k nám chodí vždy ve čtvrtek cvičit do
tělocvičny. Byli jsme bruslit, to nás také velmi bavilo. No a v těchto
dnech připravujeme vynášení zimy a vítáni jara..
Duben
• Soutěž matematický Klokan a Cvrček
• Oslava Dne Země –pročistíme pramen a tok Sedlnice, která
protéká celou naší obcí
• Slavíček -soutěž ve zpěvu
• Pálení čarodějnic s MŠ - 30.4.
Květen
• Den matek –oslava proběhne netradičně, vše je překvapení
BESIP – praktická výuka na dopravním hřišti v Kopřivnici
• Výlet žáků 5. ročníku do Prahy 6.-7.5.
• Oslava Dne dětí – 30.5. – ve spolupráci se ŠKK a OÚ
Ženklava
Červen
•
•
•
•
•

Zápis do MŠ 3.6.2014
Cyklistický závod na hřišti
Indiánské spaní ve škole s výrobou totemů
Školní výlet - překvapení
Rozloučení se školou ve spolupráci s Klubem rodičů
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Všem rodičům a příznivcům školy děkuji za spolupráci v tomto
školním roce a přeji jim klidnou a příjemnou dovolenou. Dětem pak
hodně sluníčka pro odpočinek a nabytí nových sil do další společné
práce.
Ředitelka H.Vidličková

INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Děti z mateřské školy se rozloučily se zimou, vynesly Morenu a
přivítaly jaro. V měsíci dubnu nás čeká divadlo "Proč sluníčko
zhaslo" a velikonoční pracovní dílna pro děti s rodiči. V květnu
oslavíme Svátek matek a zúčastníme se pěvecké soutěže "Zpívání
pod Trúbou". V červnu proběhne zápis nových dětí do MŠ, děti si
užijí oslavu svého svátku, pojedeme na výlet a tradičně se
rozloučíme se školáky.

BESEDA SE ZDRAVOTNÍ SESTROU P. ZAJÍČKOVOU
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INFORMACE ZE SPORTU

Rozpis pro jarní část sezóny 2013/2014 – okresní soutěž skupina A
Lubina
Štramberk
Ženklava
Tichá B
Hodslavice
Ženklava
Ženklava
Vlčovice B
Ženklava
Rybí

Ženklava
Ženklava
Hostašovice
Ženklava
Ženklava
Veřovice B
Straník
Ženklava
Mořkov B
Ženklava

6.4.
12.4.
20.4.
26.4.
10.5.
18.5.
25.5.
31.5.
8.6.
15.6

Šipkový turnaj 8.3. 2014
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