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Vážení spoluobčané,

blíží se nám konec roku 2015, roku, který byl v naší obci výjimečný počtem a
náročností investičních akcí. V jarních měsících začala a byla následně zdárně
ukončena výstavba přechodů se semafory, osvětlením a novými chodníky. Cena
díla byla 3 mil. Kč / 85 % této částky byla dotace z RR MSK/.
Firma Jankostav, s.r.o. z Ostravy, která budovala chodníky, byla využita také
k opravě chodníků u ZŠ a naproti pomníku padlých a k položení dlažby na
výletišti. Tyto opravy plus zakoupení laviček a opravu prostoru pro vystupování
nebo tanec na výletišti financovala obec ve výši 1 mil. Kč .
Na začátku prázdnin byla předána parcela vedle fotbalového hřiště firmě
mmcité + a.s. Bílovice za účelem budování první etapy víceúčelového hřiště
v částce téměř 4 mil. Kč. I na tuto akci obec požádala o dotaci z ROP . Rozdělení
dotací zatím není ukončeno.
V měsíci červnu začaly SMVaK Ostrava vyměňovat vodovod směrem na Libotín,
obec pak následně nechala položit novou MK v částce 2 mil. Kč.

Zastupitelé obce přejí všem občanům, aby si tyto nové stavby hojně užívali ke své
spokojenosti. Současně zastupitelé vyjadřují přání, abychom si staveb vážili a
opatrovali je, protože jakékoliv poškození bude obec stát další finanční
prostředky.
----------------------------ZO Ženklava Vám všem přeje klidný konec letošního roku, příjemné,
pohodové a bohaté svátky vánoční, veselého Silvestra a do roku 2016 hlavně
hodně zdraví, životní jistotu a pohodu a také klid a mír nejen v naší zemi, ale i na
celém světě.
A jinak se ZO těší na setkání s Vámi při novoročním ohňostroji dne 1. 1.2016 od
17.00 hod. na výletišti.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU

1) I když nastává zimní období, dovolujeme si připomenout, že i nadále platí
ohleduplnost vůči spoluobčanům v tom, že o nedělích a ve dnech státních svátků
nepoužíváme hlučné stroje a nástroje , pokud to není nezbytně nutné.
2) Zjistili jsme při namátkové kontrole, že ne všichni spoluobčané separují odpad.
Stále jsou v některých popelnicích plasty, sklenice i papír.
Těm občanům, kteří poctivě třídí, d ě k u j e m e , k netřídícím spoluobčanům se
obracíme se žádostí, aby se přidali . Jestliže chceme udržet nebo snížit poplatek
za TDO , není jiná cesta , než odpad separovat, aby obec obdržela za separaci
vyšší peněžní částky.
3) Návštěvníkům našeho zdravotního střediska sdělujeme, že mohou využívat
nově vybudované stání pro osobní automobily v počtu asi 8 míst. Doufáme, že
se tímto problémy s parkováním v této oblasti alespoň částečně vyřeší.
4) POPLATKY TDO
Připomínáme občanům, kteří doposud neuhradili poplatek za svoz domovního
odpadu , že dle OZV byl na rok 2015 tento poplatek splatný do 30.9.2015.
5) Dle sdělení ČP bude pošta v naší obci otevřena od 1.2.2016 a bude ji formou
Pošta PARTNER provozovat firma RADO FINANCIAL INVEST-POINT s.r.o.
6) Sdělujeme spoluobčanům, že v době vánočních svátků bude obecní úřad
uzavřen od 23.12.2015 do 3.1.2016.
starostka

Vánoční výstava
27. 11. – 29.11. 2015
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PŘEHLED KULTURNÍCH AKCÍ
4. 12. 2015

Rozsvícení vánočního stromu s Mikulášem

18. 12. 2015

Divadelní představení ZŠ a MŠ Ženklava v sále KD
od 16:30 hodin

26. 12. 2015

Štěpánská vařonka v obecním hostinci

26. 12. 2015

Štěpánská zábava v obecním hostinci
od 20:00 hodin

29. 12. 2015

Vánoční koncert od 17: 00 hodin v sále KD

31. 12. 2015

Silvestrovská zábava v obecním hostinci
(rezervace nutno hlásit předem)

1. 1. 2016

Novoroční ohňostroj na výletišti za KD
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INFORMACE ZE ŠKOLY
Akce, které nás čekají v prosinci









rozsvěcení vánočního stromu spojené s Mikulášem (4.12.)
preventivní akce – beseda pro 4. a 5. ročník (4.12.)
Mikuláš pro MŠ (4.12.)
výstava keramických a jiných výrobků žáků ve škole
pečení perníků
vánoční tvoření s rodiči (7. 12. v 16,00 hodin)
jarmark (15. 12. v 16,00 hodin)
akademie (18. 12. v 16,30 hodin)

Přejeme všem příjemné prožití Vánoc, pohodu, klid a v novém roce
hlavně hodně zdraví…
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INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY
Pro vytvoření vánoční nálady jsme si s dětmi, maminkami a babičkami upekli a
nazdobili ve školce perníčky. Radost z práce se dětem odráží v očích. Pilně také
nacvičujeme na vánoční besídku, abychom našim blízkým předvedli, co všechno
jsme se ve školce naučili.

Děkujeme paní Mandové za látku s
vánočními motivy, kterou paní učitelky
využily na výrobu adventních pytlíčků.
Každý den dostane některé z dětí malé
překvapení.
Děkujeme paní Nasadilové za upečení
perníkového adventního svícnu,
u kterého s dětmi rádi posedíme a
zazpíváme si koledy.
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Večerka p. Svačinová oznamuje,
příjem objednávek
na prodej vánočních kaprů do
21.12.2015.
Objednat lze osobně ve večerce nebo tel. 605 516 518.
Prodej kaprů proběhne 22. 12.-23. 12. 2015 od 9:00 hod.
V tyto dny Vám nabídneme kapra na kmíně nebo polévku
halasle.
Na Vaši návštěvu se těší majitelka Svačinová Ilona.
___________________________________________________________________

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA
HITY PRO VŠECHNY GENERACE HRAJE VÍTEK GORŠANOV
SOBOTA 26. 12. 2015 OD 20:00 HODIN
SÁL OBECNÍHO HOSTINCE ŽENKLAVA
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO
___________________________________________________________
Slavnostní otevření multifunkčního hřiště 8. 11. 2015
V neděli 8.11.2015 bylo veřejnosti slavnostně otevřeno multifunkční hřiště v
areálu TJ Sokol Ženklava. Hřiště bude sloužit mnoha sportovním aktivitám florbal, volejbal, nohejbal, basketbal atd. Zároveň je zde vybudován také
asfaltový ovál pro kolečkové brusle.
V zimním období bude možno využít
plochu také jako kluziště. Celá plocha
areálu
je nasvětlena. Hřiště lze
navštěvovat také i v podvečerních
hodinách.
Provoz od 9 – 21:00 hodin
Správce : Ing. Jiří Nenička, Ženklava 123,
tel.603 184 718
Návštěvníci jsou povinni řídit se provozním
řádem mult. hřiště.
(PLATÍ
PŘÍSNÝ
ZÁKAZ
POUŽÍVÁNÍ
KOPACÍCH MÍČŮ A KOPAČEK)

