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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 

1. Očkování psů 

 

Dne  19. 4. 2018   v   době  od  16.30 hod.  do  17.30 hod.  proběhne před 

budovou OÚ očkování psů proti vzteklině. 

Cena vakcíny proti samotné vzteklině je  150,- Kč , kombinovaná vakcína 

stojí 400,-Kč.  Je nutné vzít  s sebou očkovací průkaz pejska. 

K dispozici budou také přípravky proti vnějším i vnitřním parazitům, a to 

pro pejsky i kočičky.   

 

2. Svoz bioodpadů 

 

Dne 18.4.2018 budou poprvé vyvezeny  kontejnery s bioodpadem. 

Kontejnery   budou   přistaveny   na   obvyklá   místa   v  pátek   13.4.2018. 

 

3.   První   svoz   velkoobjemného   a   nebezpečného   odpadu  se   uskuteční   

                                 ve dnech  3.a  4. května  2018.    

           Vany na velkoobjemný odpad budou přistaveny do prostoru 

k samoobsluze JEDNOTA  ve čtvrtek 3.5.2018 v dopoledních hodinách a   

       odvezeny budou v pátek 4.5.2018 opět v dopoledních hodinách. 

  Nebezpečný odpad bude vybírán na stejném místě  v pátek  4.5.2018  

                              v době od 13.00 hod. do 16.00 hod. 

                                  Do nebezpečného odpadu patří: 

                 kompletní elektrospotřebiče, počítače, zbytky barev a  

                                  ředidel a pneumatiky bez disků. 

 

                  Odebírán bude také použitý olej z domácností. 
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4.  U  p  o  z  o  r  n  ě  n  í 

V podzimních  měsících roku 2017  se  v prostoru  víceúčelového  hřiště a 

v dětském koutku tohoto hřiště vyskytlo  nevhodné chování starších dětí   

/ 2. stupeň ZŠ / vůči dětem mladším  /  posměšky, používání  nevhodných 

slov, odhánění z herních prvků,…. /. 

Bohužel to vede k tomu, že již některé děti z těchto důvodů nemají zájem  

zařízení používat a odmítají  sportovní  areál navštěvovat. 

Obracíme se na rodiče, aby promluvili se svými dětmi o chování vůči 

ostatním dětem a také vůči zařízení hřiště. 

V případě, že se budou uvedené situace opakovat, bude ZO nuceno 

přistoupit k  zajištění dozoru po dobu otevření zařízení, ale tím také 

k omezení provozu .                        

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

  O  Z  N  Á  M  E  N   Í     

           Obecní úřad v Ženklavě  pořádá  dne  20.5.2018  zájezd do divadla  

                             A. Dvořáka  na představení   ,,  Ples v opeře  „ . 

    Odjezd   ze  Ženklavy  v 17.00 hod.  postupně od všech  autob. zastávek. 

Zájemci  mohou volat  paní Musialové, tel. 607 179 803. 

 

V  Ý   Z  V  A                                              

V rámci vyhlášené akce  ,,Ukliďme Česko 2018,,  se  obracíme na  občany  se 

žádostí , zda  by byli ochotni v rámci svých možností se do této akce zapojit tak, 

že pomohou obci uklidit veřejné pozemky a MK  v okolí svého bydliště. 

Děkujeme      starostka
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PŘEHLED  KULTURNÍCH  AKCÍ 

DUBEN-   

  28.4. Gulášové slavnosti       obecní hostinec  

  29.4. Pálení čarodějnic     SR ZŠ a MŠ  

KVĚTEN-  

4.5.  Uctění památky obětí 2. sv. války  OÚ 

  11.5. Den matek      ZŠ a MŠ, SR 

  19.5. Škvařenice – otevírání zahrady  fa Lacina 

  26.5. Kácení máje      Zahrádkáři 

 

ČERVEN-  

1.6.  Oslava Dne dětí     KK,OÚ 

  3.6.  Tradiční pouť      KK,OÚ 

  9.6.        Cyklovýlet      SR ZŠ a MŠ,fa Lacina

  15.6. Oslava Dne otců     KK,OÚ 

  23.6. Letní večer      fa Lacina 

  29.6. Rozloučení se školou a školkou   SR, ZŠ, MŠ 

 

 

      Vážení Ženklavjané, 
 

ochotnické divadlo "Pomněnka"v Ženklavě uskutečňuje nábor  

mezi ochotníky. Děti, mládež /dívky a kluci/,ženy, muži /neomezený věk/. 

Kdo chcete hrát divadlo, tak přijďte! 

Čtvrtek 19.4.2018 v 17,30 hod. na obecní úřad,do zasedací místnosti. 
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Zima je snad definitivně za námi. Společně jsme vynesli Morénu a konečně 

přivítali jaro. Potěšil nás zájem veřejnosti, všem děkujeme za účast a podporu 

našich dětí při akci. 

A co nás ještě na jaře čeká? 

 Vědomostní soutěže žáků při příležitosti Velikonoc 

 Školní sportovní a pěvecké soutěže, s postupem do okrskových kol 

v Kopřivnici a Odrách 

 Loutkové divadlo ve škole – s MŠ 

 Návštěva knihovny v Kopřivnici 

 Preventivní akce pro bezpečnost žáků  

 Pálení čarodějnic se Spolkem rodičů (29. 4.) 

 Oslava Dne Země - účast na akci Ukliďme svět, ukliďme Česko 

 Dílny s rodiči – lepení dřevěných modelů a korálkování (29. 5.) 

 Oslava Dne matek (13. 5.)  

 Zápis do ZŠ 6. 4. 2018  

 Zápis do MŠ 4. 5. 2018  
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Spolek rodičů ZŠ a MŠ ve spolupráci s OÚ, ZŠ a MŠ Ženklava 

zve všechny děti, rodiče a veřejnost na III. ročník 

   PÁLENÍ 

 ČARODĚJNIC 
     29. dubna 2018 od 15:00 na výletišti 
  ( za nepřízně počasí akce proběhne v sále KD) 

 

Start odletu:   14:45   od MŠ – jízda pekelným strojem  

  

Program:  

 Vystoupení malých čarodějů a čarodějek  ZŠ a MŠ 

Kouzelné tance s Terkou 

Zábavná show s čarodějem „Prckem“ 

Soutěže v čarodějnických disciplínách 

       Zapálení ohně a upálení čarodějnice (dobrovolníka) 

Opékání párků, muřích nožek a hadích ocásků 

Malování na obličej, míchaní lektvarů, 

odměny z košíku překvapení 

 Kouzelné kolo štěstí 
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INFORMACE Z MATEŘSKÉ ŠKOLY 

 

Na co se těšíme na jaře v MŠ? 

Po rozloučení se zimou nás čeká oslava svátku naší Země, kdy přijdeme do školky 
oblečení do zelené barvy a povídáme si o ekologii. 

V pátek 4. května přivítáme při zápisu do MŠ nové kamarády. 

Pro naše maminky k jejich svátku nacvičíme program a přichystáme dárečky. 

Ještě 3x přivítáme ve školce divadélka, na svátek dětí zveme na představení i 
kamarády ze základní školy. 

 

    

 

Začátkem června pojedeme na výlet do Lešné u Valašského Meziříčí, kde 

navštívíme místní zámek a přilehlou zahradu. 

A nakonec plánujeme rozloučení s předškoláky a oblíbené spaní v MŠ pro starší 

děti. 

Jménem dětí děkujeme Spolku rodičů za proplacení autobusu na výlet, 

společného divadla a dárečků pro předškoláky. 
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                  Aktuální číslo zpravodaje naleznete na stránkách obce http://www.zenklava.cz/ 


