
 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

 

Vážení spoluobčané,  

není to tak dlouho, co jsme si přáli vše nejlepší v roce 2019 a než jsme se stačili 

pořádně rozkoukat, tak je za námi první pololetí. Blíží se konec školního roku a 

s tím samozřejmě spojené období prázdnin a dovolených, na které se určitě 

všichni, nejen děti, velice těšíme. 

Nebudu ve svém příspěvku hodnotit práci nově zvoleného obecního 

zastupitelstva v období prvého půlroku po volbách. Hodnocení nechám na Vás 

spoluobčanech. Sami jste určitě zaregistrovali, co vše se v obci v uplynulém 

období událo a jaké akce se průběžně realizují.  

 V tomto směru bych chtěl poděkovat, jak předsedkyním a předsedům komisí, 

tak samozřejmě i jejich členům a našim spolkům za aktivní přístup při 

přípravách mnoha kulturních a sportovních akcích. Poděkování patří 

samozřejmě i Vám spoluobčanům za Váš zvýšený zájem a jejich návštěvnost a 

věřím, že budete v tomto trendu pokračovat. Věřte, že je to ten nejlepší způsob 

odměny pro všechny organizátory, když vidí, že je o jejich práci zájem.  

 

 

 



 

Dále bych se chtěl jen okrajově zmínit o některých drobných problémech, se 

kterými jsme se v uplynulém období setkali. Všichni jste si všimli, že v květnu 

proběhl sběr velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Dá se říci, že jsme 

tentokrát zaznamenali asi největší zájem z Vaší strany a sebrali jsme zřejmě 

rekordní množství odpadu. Chtěl bych poděkovat velké většině z Vás, kteří jste 

při nakládání s odpadem respektovali pokyny našich zaměstnanců, kteří na 

místě odpad odebírali.  Bohužel, našli se však i jedinci, kteří pokyny obsluhy 

nerespektovali a dá se říci přímo je ignorovali. Naštěstí se jednalo o výjimečné 

případy a věřím, že v budoucnu se budou pokyny pověřených pracovníků řídit 

všichni, za což Vám rovněž děkuji. 

Když jsem u odpadu, dovolte mi informovat Vás o tom, že nově je možno 

ukládat do žlutých kontejnerů, které jsou určeny ke sběru plastu i plechovky od 

piva a limonád. Jedná se o plechovky například od Birelu, nebo Coca Coly a 

podobně. Označení na sběrných kontejnerech bude doplněno po obdržení 

patřičných nálepek od svozové firmy. 

Prázdninami a letním obdobím jsem svůj příspěvek začal a tímto obdobím jej i 

uzavřu. Chtěl bych Vás jménem všech zastupitelů požádat, abyste byli vůči sobě 

navzájem ohleduplní a zároveň i tolerantní. Mám na mysli to, že jako obec 

nemáme přijatou žádnou závaznou vyhlášku, která by upravovala to, jak se má 

kdo chovat a čeho se má zdržet, aby tím neobtěžoval druhého, zejména 

nejbližší sousedy. Jsem osobně přesvědčen, že žádná vyhláška vztahy mezi 

lidmi, natož nejbližšími sousedy nevyřeší, i kdyby byla dokonalá, což nikdy 

nebude, neboť vždy někomu něco zakazuje, nebo jej nějak limituje. Myslím, že 

zákazu máme dost a nemá význam sami na sebe vymýšlet další. Věřím, že 

v Ženklavě jsou občané schopni se vzájemně domluvit a jeden druhého 

respektovat. Samozřejmě i za to Vám děkuji. 

Závěrem mi dovolte, abych dětem popřál krásné známky na vysvědčení a Vám 

všem krásné letní dny, pěknou dovolenou a ať prší jen v noci a přes den krásně 

svítí sluníčko.  

Vojtěch Rýdel, starosta  

   



INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Den dětí jsme si pěkně užili. Děkujeme Spolku rodičů, který nám zafinancoval 

promítání a dopravu do kina ve Štramberku. Viděli jsme krásnou pohádku 

s Karlem Gottem. Užili jsme si i pouťových atrakcí a programu na Dni obce, ve 

kterém vystupoval i náš taneční kroužek. 

V rámci akce Ukliďme Česko jsme uklízeli naši obec. 

Žáci 5. ročníku navštívili Prahu – dvoudenní exkurze se jim vydařila, počasí bylo 

krásné, prohlédli si spoustu památek, ZOO. Dokonce o tom natočily malou 

videoukázku – viz www.zszenklava.cz  

Nyní finišujeme ve výuce, ale také se připravujeme na školní výlet. Letos 

pojedeme na hrad Bouzov. Plánujeme také opět Olympijský běh T- mobile, 

Ženklavský víceboj s rodiči, spaní ve škole… Nejstarším žákům bude jako 

každoročně umožněna návštěva kostelní věže, aby viděli, jak je naše vesnice 

krásná z výšky.  

Poslední školní den proběhne jako již tradičně rozloučení se školním rokem – 

viz přiložený plakát. A pak již nastanou vytoužené a dětmi velmi očekávané 

prázdniny… 

Přeji všem dětem, aby se jim vydařily. Aby si odpočinuly, vydováděly se, 

poznaly nové kamarády, zážitky. Dospělým potom přeji krásnou dovolenou.   

A v září se zase těšíme na shledání v dalším školním roce. 

    Hana Vidličková, ředitelka školy 

 

 

 

Užíváme si pohybu na novém 

školním hřišti,                            

za jehož vybudování děkujeme 

obecním zastupitelům 

http://www.zszenklava.cz/


                             Výlet Praha 5. třída 

 

 

 

 

 

 

 

 

Akce „Ukliďme Česko“ 

 



INFORMACE ZE ŠKOLKY 

 

Těšíme se na červnové akce a na prázdniny 

 

 výlet na Jarošův statek do Studénky -14. 6.    

 rozloučení se školáky v MŠ s rodiči - 20. 6. 

 spaní v MŠ - 2. třída – 20. - 21. 6. 

 vyhodnocení projektu „Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky“ 

 rozloučení se školním rokem na výletišti se ZŠ, SR, pro veřejnost 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Přejeme všem dětem prožití spousty dobrodružství                   

o prázdninách, rodičům klidnou dovolenou a našim 

předškolákům úspěšný start do 1. třídy. 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



Fotbalový úspěch – 1. místo žáků 

 

Po loňské nevydařené sezóně, kdy během jara skončilo 9 hráčů, nepředpokládal 

posun směrem vpřed asi nikdo. Tým žáků neměl vedoucího a vlastně se ani 

nevědělo, kdo bude naše mladé naděje trénovat. Pár týdnů před sezonou se 

přeci jen věci pohnuly správným směrem, snažíme se sehnat nové hráče, 

roznášíme letáčky s inf. tréninku a daří se nám přivést několik nových kluků s 

láskou ke sportu. Tento krok byl podstatný v tom, že jak vedoucí, tak oba 

trenéři se rozhodli u týmu zůstat a nadále se věnovat ženklavské fotbalové 

mládeži. K realizačnímu týmu přibyl jeden trenér z řad hráčů mužů a jeden 

vedoucí - nadšenec mezi rodiči. Trenéři měli od vedoucích podporu a důvěru, 

což značilo, že tým by mohl fungovat, jak má. Přihlásili jsme se do okresní 

soutěže starších žáků a vůbec jsme nevěděli, jak na tom herně budeme v 

porovnání s ostatními týmu. Před sezónou pořádáme soustředění na 

fotbalovém stadiónu Pod topoly v Ženklavě. V klucích je vidět od začátku 

odhodlání a chuť napravit loňskou nepovedenou sezónu a ukázat svým bývalým 

spoluhráčům, že udělali chyby, když s námi přestali hrát fotbal. Začátek sezóny 

nám vyšel na jedničku a doma porážíme tým Libhostě 3:2. Celá sezóna však bez 

problémů neproběhla, kluci měli problém zejména s koncentrací v prvních 

poločasech, kdy většinu zápasů rozhodujeme po přestávce. Na dno jsme si sáhli 

při zápase v Žilině, která za celou soutěž nasbírala 4 body, ale nás dokázala ve 

zmíněném zápase porazit. Podzim končíme na třetím místě, s čímž jsme byli 

relativně spokojeni. Během zimní přestávky trénujeme ve školní tělocvičně, v 

případě rozumného počasí i venku a jedeme s kluky na soustředění do Jeseníku. 

Zde se vztahy, jak mezi vedoucími a trenéry, ale i hráči, ještě více upevnily a 

začali jsme věřit, že nás čeká úspěšné jaro. Po několika úvodních výhrách, si 

začínáme pohrávat s myšlenkou, že bychom mohli celou soutěž vyhrát, což cítí i 

hráči a ve většině zápasů dominujeme. Den s velkým D, směřoval k 9. 6. 2019 a 

vzájemnému zápasu prvních dvou týmů, Ženklavy a Libhoště. Vítěz bere titul, 

poražený druhé místo. Před zápasem obcházíme celou Ženklavu, dům od domu 

a všem dáváme pozvánku na tento zápas do ruky a sdělujeme, že by bylo super, 

kdyby nám fandilo, co nejvíce lidí. Tohle se nám podařilo na jedničku a 

rozhodující zápas žákovské soutěže navštívilo snad 300 fanoušků. Zápas měl 

výbornou kulisu, na našich hráčích bylo vidět, že se moc snaží, ale ta tréma byla  



 

znát. Bohužel poločas prohráváme 2:0 a o přestávce se snažíme kluky uklidnit a 

povzbudit. Byl to důležitý krok a po pár vteřinách druhého poločasu snižujeme 

na 2:1 snad nejšťastnějším gólem, který jsme za celou sezónu dali. Od této 

chvíle jsem si byl jistý, že se na konci budeme radovat my! Deset minut před 

koncem je faulován Pepík Holub, který sám rozehrává přímý kop a prostřeluje 

zeď. Ženklavský stadión vybuchne nadšením. Tato remíza nám stačí k zisku 

titulu, neboť Libhošti byly odečteny před zápasem 3 body, za vymýšlení si 

výsledků kontumovaného zápasů, kdy Libhošť, aby si vylepšila skóre, uvedla 

výsledek 13:1 místo 3:0, i takhle se někde bohužel bojuje v žákovských 

soutěžích o titul. Po závěrečném hvizdu propuká obrovská radost, hoří 

pyrotechnika, ozývá se song „ We are the Champions“ a děkujeme fanouškům. 

A chceme Vám poděkovat ještě jednou, moc si vážíme toho, že jste nám přišli 

fandit a pomohli nám soutěž vyhrát.  

Budeme jen rádi, když zůstanete příznivci ženklavského fotbalu i nadále a 

budete nám chodit fandit.  

Od další sezóny kromě mužů a žáků jsme přihlásili do soutěže i tým přípravky. 

Máme i fungující fotbalovou školičku. 

 Pokud máte doma dítě od 3 do 14, které má kladný vztah ke sportu a chtělo by 

hrát třeba fotbal, tak nás určitě kontaktujte a pomozte nám rozšířit náš 

fotbalový klub. 

            Trenéři žáků 

 

 

 

 

 



 

RŮZNÍ BĚŽCI, RŮZNÁ MÍSTA, JEDNA MYŠLENKA… 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽENKLAVĚ  

JE JIŽ 2. ROK ZAPOJENA! 

BĚŽÍME 

19. ČERVNA V 10:00 HODIN  

NA FOTBALOVÉM HŘIŠTI 

PŘIJĎTE NÁS PODPOŘIT! 

Akcí si připomínáme mezinárodní Olympijský den, tedy založení 
Mezinárodního olympijského výboru. T-Mobile Olympijský běh 
je vůbec největší běžeckou událostí u nás.  

V jeden den, přesně v jeden čas vybíhá 75 tisíc běžců po celé 
České republice. 

V T-Mobile Olympijském běhu oslavujeme radost z pohybu 
a sport jako takový. 



POZVÁNÍ NA KULTURNÍ AKCE: 

 

Červen  15.6.            Letní večer  - obecní hostinec 

   19. 6.  T-Mobil olympijský běh - ZŠ 

21. 6.  Ženklavský víceboj 

28. 6.   Rozloučení se školou a školkou  

29. 6.  Hasičská soutěž – oslavy 140let SDH 

Červenec  20. 7.   Letní kino – od 21:00 výletiště 
       „Ženy v běhu“ 
     

Srpen   17. 8.   Letní večer – obecní hostinec 

31. 7.  Letní kino 

 

 

Upozornění: 

Obecní knihovna bude otevřena 3. 7. naposled před prázdninami 

   

 

 

 

Uzávěrka dalšího čísla 31. 8. 2019 (aktuální vydání naleznete na www.zenklava.cz) 


