ŽENKLAVSKÝ

ZPRAVODAJ

OBECNÍ ÚŘAD ŽENKLAVA
VYDÁVÁ

ŽENKLAVSKÉ
INFORMACE PRO OBČANY
květen – červen 2015

ŽENKLAVSKÝ

ZPRAVODAJ

Probíhající opravy chodníků uprostřed obce s novými semafory u ZŠ a MŠ.

Probíhá také rekonstrukce výletiště a sportovního areálu.

ŽENKLAVSKÝ

ZPRAVODAJ

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
Vážení spoluobčané.
Dne 6.5.2015 v 17:00 hodin se uskuteční u příležitosti 70. výročí
osvobození naší obce Rudou armádou slavnostní položení věnců u
„Pomníku obětem první a druhé světové války“. Při této příležitosti
bude uctěna vzpomínka na všechny hrdiny, kteří položili své životy
nejen v boji proti nacismu, ale na všechny padlé, kteří obětovali
životy za trvalý mír na Zemi.
Zastupitelé obce Ženklava Vás při této příležitosti zvou k účasti na
tomto slavnostním aktu a zároveň si Vás dovolují pozvat na besedu,
která se bude konat v zasedací místnosti Obecního úřadu v Ženklavě
bezprostředně po slavnostním uctění památky obětem obou
světových válek. Plánovaný začátek besedy je v 17:30 hodin. Beseda
bude vedena na téma „Osvobození Ženklavy a okolí v květnu 1945“.
Jako lektora a přednášejícího se zastupitelstvu obce podařilo
zajistit pana Josefa Adamce ze Štramberka, který byl nejenom prvním
polistopadovým starostou Štramberka a tedy i Ženklavy až do jejího
osamostatnění v roce 1991, ale je zcela bezesporu jedním
z nejuznávanějších pamětníků a znalců historie Štramberka a jeho
okolí, což je samozřejmě i Ženklava.
Samotná účast pana Josefa Adamce na této besedě zaručuje
vysokou kvalitu nabytých informací o průběhu osvobozování
Štramberka, Ženklavy a širokého okolí. Znalosti pana Josefa Adamce o
válečné a poválečné době garantují, že si z této besedy odnesou nové
poznatky a informace o tehdejší nelehké době nejen ti, kteří tuto
dobu zažili, ale i mladší generace, která zná toto temné období našich
dějin jen z vyprávění.
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OBEC ŽENKLAVA ZVE VŠECHNY SPOLUOBČANY
K OSLAVÁM

70. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ
ŽENKLAVY

DNE 6. 5. 2015 V 17 HODIN UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH
SLAVNOSTNÍ POLOŽENÍ VĚNCŮ U POMNÍKU PADLÝCH OBĚTÍ II.
SV. VÁLKY

17:30 HODIN – BESEDA „OSVOBOZENÍ ŽENKLAVY A
OKOLÍ V ROCE 1945“
S PAMĚTNÍKEM A HISTORIKEM JOSEFEM ADAMCEM

Zastupitelé obce Ženklavy se těší na Vaši hojnou účast.
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PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ

6.5.2015 Oslavy 70.výročí osvobození Ženklavy
10.5.2015 Den matek – od 16 hodin pohostinství U Farkašů
29.5.2015 Den dětí – od 17 hodin „Cirkus jinak“ – výletiště
30.5.2015 Kácení máje – od 17 hodin – zahradkářská chata
31.5.2015 Ženklavská pouť – kolotoče, jarmark
Dechovka Rozmarýnka s lidovým
vypravěčem
Výstava proutěných výrobků
20.6.2015 Pohádkový les – akce Klubu rodičů ZŠ ženklava
od 14 hodin – start na výletišti
20.6.2015 Letní večer –

od 18 hodin na výletišti

27.6.2015 Rozloučení se školou – od 16 hodin na výletišti
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INFORMACE ZE ŠKOLY

Co nás čeká do konce roku?
Oslavy osvobození obce
Dne matek – vystoupení nejen pro maminky v sále
Projektový den Olympiáda
Den dětí
Školní výlet do ZOO Ostrava - návštěva "našeho zvířátka" Ara
horský, na jehož adopci jsme si vydělali na velikonočním jarmarku
Pohádkový les – akce s rodiči
Rozloučení se školou – akce pro veřejnost

Dne 16. dubna se naši žáci zúčastnili okrskové soutěže Lubinský
zpěváček v Kopřivnici.
Kategorie 1. třída
Marie Glogarová – 1. místo
Kategorie 4. třída
Tereza Podoláková – 3. místo
Kategorie dvojic
Miroslava Glogarová, Vojtěch Bačák – 3. místo
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Den Země
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INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Květen
 vystoupení dětí k Svátku matek
 plavecký výcvik pro předškolní děti
 divadlo Smíšek zahraje pohádku „Dvě tetky a cesta kolem
světa“
 zápis do MŠ
Červen





fotografování dětí, školáci na tablo
školní výlet
spaní v MŠ- starší děti
rozloučení se školáky v MŠ, spojeno s představením „Jak
skřítek Vítek roztančil kytičky“
 rozloučení se školním rokem na výletišti

Výprava za petrklíči
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Přihláška na vítání nových občánků obce Ženklava

Jméno a příjmení dítěte:

………………………………………………………………………………………

Datum narození: ..…..……………………………………………………

Trvalé bydliště: …………………………………………………………

Adresa pro doručení pozvánky (pokud je odlišná od adresy trvalého bydliště):

………………………………………………………………………………………

V souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a
o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů
souhlasím s využitím výše uvedených osobních údajů pro organizační zajištění
akce Vítání občánků obce Ženklava.

Podpis zákonného zástupce: ………………………………………..

-----------------------------------------------------------------------

V případě zájmu, prosím, odevzdejte tuto přihlášku co nejdříve na Obecním
úřadě Ženklava.
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KRÁL MÁ KORUNU, ANDĚL MÁ NEBE,
A JÁ MÁM NEJRADŠI, MAMINKO, TEBE!

DĚTI MAMINKÁM
VYSTOUPENÍ K SVÁTKU MATEK
10. 5. 2015 V 16 HODIN U FARKAŠŮ
PROGRAM: CIMBÁLOVKA BURIÁNEK
ŽŠ A MŠ ŽENKLAVA
DIVADÉLKO ENTENTÝKY

OBECNÍ KNIHOVNA V ŽENKLAVĚ
Otevřeno každou středu od 16 – 18

hodi
Pravidelná čtení dětem – akce ŠD Ženklava

