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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

1. Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu, který proběhl
v naší obci ve dnech 24.-25. 4. 2014, dosáhl za posledních 5 let
rekordního objemu a obec za něj z rozpočtu uhradila částku
51 562-Kč.

2. Obec byla úspěšná v získání dotací na stavbu částí chodníků,
přechodů s osvětlením pro chodce a semaforů na hlavní
komunikaci II/480 u MŠ a ZŠ ve výši téměř dvou miliónů. V současné
době se připravuje výběrové řízení na dodavatele stavby. Vzhledem
k tomu, že získaná dotace je z Regionálního operačního programu
MSK, věříme, že peníze budou uvolněny tak, že se se stavbou
započne ještě v letošním roce.
Přechody a semafory, které nepustí řidiče jedoucí větší rychlostí jak
50 km/hod., zlepší bezpečný pohyb dětí a občanů v lokalitách u
škol.

3. Obec získala také peníze z dotačního titulu Podpora sakrálních
staveb v rámci MMR , a to částku převyšující 300 tisíc Kč, která
bude použita na opravu 3 křížků v obci.

4. Během prázdnin se vrátí na své místo na hřbitově opravený
kříž , jeho opravu hradí obec z rozpočtu ve výši přesahující 200
tisíc Kč.
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5. Jak již jste byli informování, DSO Povodí Sedlnice byl úspěšný
v získání dotací na nákup kompostérů na zahrady, a to z MŽP.
V současné době probíhá již výběrové řízení na dodavatele a snad
ještě v letošním roce kompostéry obdržíme. Opětovně připomínám,
že uvolnění peněz v získaných dotacích obec nikterak nemůže
urychlit a nelze ani v žádném případě obejít zákon o veřejných
zakázkách.

6. Podali jsme také žádost o peníze na opravy MK, zde ještě
neznáme výsledek a nemůžeme proto s opravami začít, mohlo by
se stát, že nám pak dotace nebude vyplacena.

7. V současné době jsou již nachystané nové nájemní smlouvy na
pronájem hrobových míst na našem hřbitově s tím, že ZO
odsouhlasilo nájemné ve výši 25 Kč/m2/rok – tato částka je
složena z částky 20 Kč za úhradu služeb a z částky 5 Kč, což je cena
pronájmu 1 m2 pozemku. Nájemné se vybírá na 10 let dopředu dle
skutečné výměry hrobů.
Podklady pro výpočet úhrady služeb jsou v příloze.

8. Dne 13.6.2014 byla provedena kontrola všech hlásičů – hlásících
hnízd na novém rozhlase s tím, že
všechny jsou funkční.
Připomínáme, že staré ampliony nejsou již v provozu , jak se mnozí
občané domnívají a poukazují na to, že z nich nic neslyší. Tyto
ampliony budou postupně odstraňovány.
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9. Jistě jste si všimli, že obec dělá všechno pro to, aby na obecních
pozemcích byla posečená tráva, s poděkováním také konstatujeme,
že i občané mají kolem svých RD krásně posečené parcely.
Jsou tu ale také pozemky, které si občané zakoupili do svého
vlastnictví a některé z nich do dnešního dne kazí vzhled obce
vysokou trávou. Obracíme se tímto na vlastníky, aby co nejrychleji
pozemky posekli , tato povinnost je ostatně ze zákona.
10. Připomínáme občanům, kteří doposud neuhradili svoz tříděného
domovního odpadu za 1. pololetí 2014, aby tak učinili ještě v měsíci
červnu 2014.
11. Na všech mostech přes tok Sedlnice jsou dopravní značky, které
určují přednost v jízdě po MK .Stále jsou však řidiči, kteří pravidla
nedodržují .
12. Dále připomínáme , že místní komunikace nejsou trvalými
parkovacími místy. Žádáme občany , aby na nich neparkovali déle,
než je nezbytně nutné.

Děkujeme občanům, že vyslyšeli žádost o zachování
klidu v obci o nedělích a svátcích.

Blíží se doba prázdnin a dovolených, přejeme dětem hezké prožití
jejich volného času, hezké počasí a všem příjemnou dovolenou.

Starostka
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PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
Školská kulturní komise ve spolupráci s Obecním úřadem a Klubem
rodičů pořádá 27-28.6.2014 akci AHOJ ŠKOLO, VÍTEJTE PRÁZDNINY !
27.6. v 16,00 hod na výletišti se bude konat slavnostní rozloučení a
vyřazení páťáků naší školy. Bude připraven program a v 19 hodin
začne diskotéka Dj Vítka Goršanova. V sobotu v 8,00 hod. začne
jarmark, proběhne ukázka hasičské techniky, bude možno se projet
na koni a po dobu konání akce k nám zavítají kolotoče pro malé a
velké. Občerstvení bude připraveno. .

Školská kulturní komise ve spolupráci s Obecním úřadem pořádá
23.8.2014 zájezd do Nošovického pivovaru a prohlídku Dolní oblasti
Vítkovic. Cena zájezdu 300,- kč. V ceně je zahrnuta exkurze pivovaru
s ochutnávkou, vstupné do Dolní oblasti Vítkovic a jízdné. Odjezd v
8,00 od prodejny jednota. Závazné přihlášky je nutno nahlásit na
email mr.ludek@seznam.cz nebo tel.číslo 731106892 do 4.7.2014!!!

6.9.2014 pořádá Školská kulturní komise ve spolupráci s Obecním
úřadem 11. ročník POCHODU KOLEM ŽENKLAVY. Start v 8,00 hod. na
výletišti u dětského hřiště. Startovné 30 kč. Občerstvení zajištěno.
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Náklady na provoz hřbitova
na dobu jednoho roku
Voda:

1 000,-Kč

Odvoz a uložení odpadu :

15 000,-Kč

Sečení trávy, údržba strojů:

10 000,-Kč

Uložení trávy do BIO kontejneru:

300,-Kč

Údržba chodníků :

3 400,-Kč

Zamykání hřbitova:

4 800,-Kč

El. energie a opravy světel:

8 000,-Kč

Odhrnování sněhu :

4 000,-Kč

Údržba majetku :

5 000,-Kč

Pohonné hmoty :

1 000,-Kč

Administrativa :

2 000,-K

Údržba cesty ke hřbitovuÚdržba MK, odhrnování sněhu

6 000,-Kč

Ostatní – kůra, úklid za zdí, živý plot,…

2 481,-Kč

Celkem :

62 981,-Kč

Počítaná plocha hřbitova :
Výpočet :

3 197 m2

62 981 : 3 197 = 19,70 Kč/m2/rok
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INFORMACE ZE ŠKOLY

Srdečně Vás všechny zveme na slavnostní rozloučení se školáky,
které pořádá základní škola ve spolupráci s Klubem rodičů a ŠKK.
Akce proběhne v pátek 27.6. 2014 v 16,00 hodin na výletišti.

Přejeme všem krásné prázdniny !!!

INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
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Děti z mateřské školy mají za sebou výlet do Záchranné stanice
pro zraněná zvířata v Bartošovicích. Nejprve jsme byli seznámeni s
činností stanice, prohlédli jsme si nainstalované biotopy v budově,
kde děti vyhledávaly a pojmenovávaly živočichy. Poté jsme vyšli do
zahrady, ve které jsou naučné panely a klece se zachráněnými
ptáky. Děti se hravou formou dozvěděly zajímavosti ze života zvířat
a stanice.

Dále se v mateřské škole uskutečnilo tradiční rozloučení s našimi
devíti předškoláky, letos rejem skřítků. Ve stejném duchu proběhlo
první spaní v mateřské škole, kterého se zúčastnily děti z velké
třídy.
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Ve čtvrtek 19.června se děti z velké třídy Sluníček scházejí ve školce
netradičně v 18:30 hodin. Po celotýdenní přípravě přichází ten
vytoužený okamžik- spaní ve školce. Děti jsou vyzbrojeny baťůžky se
svačinou a nejmilejšími plyšáky- viz foto ze šatny. Po posledních
pusinkách s rodiči začíná bohatý program- malování na kameny,
výroba kouzelného kukátka, soutěž družstev v zapamatování
předmětů, vyprávění v kruhu. Poté se děti posilní přinesenou
svačinou, oblékají se do připravených kostýmů a vyrážíme hledat
skřítka Ženklaváčka. Při procházce Ženklavou zaznamenáváme
obdivné pohledy kolemjdoucích. Docházíme k rybníčku, ale ani tam
skřítek není, nechává nám však v trávě dopis - děti musí splnit další
úkol - na připravené paletky nalepují nasbírané přírodniny.
Vystupujeme na kopec a kouzelnými kukátky pozorujeme
rozsvěcující se Ženklavu, děti hledají své domečky. A protože skřítka
stále nenacházíme, vracíme se pomalu do školky. Po cestě nás čeká
veliké překvapení- pan Socha dětem věnuje 3 pizzy. Děkujeme. Ze
zahrady školky na nás už z dálky blikají barevná světýlka a světe
zboř se- ve větvích smrku sedí vytoužený skřítek Ženklaváček! To
bylo otázek a vykulených dětských očí! Vracíme se do školky a děti
si pochutnávají na výborné pizze. Potom už nastává hygiena,
převlékání, pohádka a nezbytná pusa na čelíčko od všech paní
učitelek. Tak dobrou noc.
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INFORMACE OD HASIČŮ
Srdečně zveme občany na 11. ročník soutěže O POHÁR STAROSTY
OBCE ŽENKLAVA, která proběhne na fotbalovém hřišti TJ Sokol
Ženklava dne 5.7.2014. Začátek ve 12:30 hod., soutěžit budou děti i
dospělí, o občerstvení je postaráno.
Dne 30.8. 2014 Vás všechny zveme na oslavy 135 let založení Sboru
dobrovolných hasičů v obci Ženklava. Tato akce bude probíhat na
ploše za obchodem COOP/Jednotou/ a na výletišti. K vidění bude
hasičská technika různých typů z našeho okolí, ukázka techniky
v praxi a podobně. Na výletišti bude zajištěno občerstvení.
K poslechu a večer i k tanci budou hrát Cizinci.
Jednotka SDH obce Ženklava děkuje Všem zastupitelům obce za
zakoupení vozidla CAS 15 Mercedes-Benz, který zvýšil komfort
hasičů u zásahů a hlavně se zvýšila bezpečnost a možnosti využití při
zásazích a dohodnuté činnosti při službách občanům.
V letošní roce jednotka zasahovala u dvou požárů v obci, jeden
požár dřevníku a jeden požár komínu.
Od zařazení vozidla CAS 15 MB do výjezdu, jsme osmkrát vyjeli
pomoc občanům z důvodu velkých dešťových srážek. Čerpali a čistili
jsme dva sklepy rod. domů, jeden technický prostor, třikrát jsme
čistili ucpaný kanál od sklepů a dvakrát jsme čistili ucpanou propust
pod komunikací.
Za JSDH Miroslav Černoch
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Vítání občánků 29.6.2014 na Obecním úřadě v Ženklavě
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