
 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Vážení spoluobčané, milí přátelé, 

náš vánoční stromeček před základní školou už zase svítí, což je jednoznačné 
znamení, že tu za pár týdnů máme opět Vánoce a že se nezadržitelně blíží 
konec roku. Jako každoročně budeme bilancovat, jaký ten uplynulý rok byl, co 
se nám povedlo, co se přihodilo.  

Já se zde na těchto stránkách nebudu zabývat vším, co se v naší obci událo 
během roku 2019. Jistě toho bylo mnoho, ať už se jedná o akce na úseku 
investičním, ale i po stránce kulturní byla nabídka obce pro naše spoluobčany, 
podle mého úsudku velice bohatá, takže hodnotit všechny akce by zabralo 
nepochybně několik stránek. Mnozí jste se těchto akcí osobně účastnili, takže 
můžete hodnotit sami. Samozřejmě, pokud máte návrhy a podněty k tomu, jak 
v budoucnu naše akce vylepšit, pozměnit nebo jinak zdokonalit, využijte 
v tomto směru naše oficiální obecní stránky a sdělte nám své postřehy. Určitě 
je při následujících akcích využijeme.  

Chtěl bych zde poděkovat zejména všem jednotlivcům, skupinám, organizacím, 
pracovníkům obecního úřadu, prostě všem, kteří se podílejí na organizování 
tohoto úctyhodného množství akcí a samozřejmě také spoluobčanům, 
domácím, hostům, účastníkům a návštěvníkům, bez kterých by to všechno 
nebylo úplně ono. 



Dovolte mi, milí spoluobčané, abych Vám všem popřál krásné, klidné, přátelské 
a bezpečné Vánoce, dětem i dospělým alespoň částečně splněné sny a v závěru 
roku pár dní klidu a odpočinku strávených  se svými blízkými. 

Hezké sváteční dny Vám přeje starosta, Vojtěch Rýdel
     

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

 

Školní a mimoškolní akce podzimních měsíců jsou již za námi. Připomínáme 

třeba drakiádu, Běh rodným krajem Emila Zátopka, novou akci Pizzohraní, 

besedu s Policií ČR, návštěvu dopravního hřiště v Kopřivnici. Lampionový 

průvod je již také minulostí, stejně jako podzimní tvoření s rodiči a 

prarodiči…Vše můžete sledovat na našich webových stránkách 

www.zszenklava.cz  

Škola je zapojena do projektu EU s názvem Šablony II, součástí tohoto jsou 

mimo jiné i tzv. projektové dny. Ve škole probíhají kroužky zábavné logiky, 

čtenářský klub, doučování, projekt Vesmír kolem nás s návštěvou Planetária 

Ostrava, součástí projektu Voda na naší Zemi bylo promítání 3D kina ve škole. 

Chystáme se do Dolních Vítkovic… 

Do Vánoc žáky ještě čekají akce v rámci prevence rizikového chování, teoretická 

část dopravní výchovy, divadelní představení v Ostravě, program Hájenky 

Kopřivnice, vánoční výstava v obci, štrůdlování a školní jarmark se slavnostním 

rozsvěcením vánočního stromu. Do naší mateřské školy přijde Mikuláš (děti 5. 

ročníku si již připravují vystoupení). Půjdeme ke krmelci v lese a poslední školní 

den v tomto roce si zazpíváme společně koledy. 

Všem vám i za své kolegyně přeji klidné a pohodové Vánoce a v novém roce 

hlavně hodně zdraví.   

        Hana Vidličková, ředitelka školy 

 

 

 

http://www.zszenklava.cz/


        

Těšíme se na Vánoce, aneb co nás čeká v MŠ do Vánoc. 

  

Jako každý rok, tak i letos jsme si upekli společně s maminkami a babičkami 

voňavé perníčky.  

Společně se základní školou jsme si připravili krátké vystoupení na zahájení 

předvánoční výstavy v domku Kristiána Davida a na rozsvícení vánočního 

stromu.  Tam také probíhal prodejní jarmark našich výrobků. 

Navštívil nás čert a Mikuláš, děti ze základní školy, navzájem jsme si ochutnali 

upečené perníčky. 

Abychom ukázali rodičům i prarodičům, co všechno umíme, pilně nacvičujeme 

na besídku, která bude jako vždycky u nás v mateřské škole.                                                                                             

Hodně se těšíme na vánoční dílnu na zámku Lešná, odkud si děti přivezou 

vlastnoruční výrobek. 

 

A pak už může přijít nadílka, nejprve ve školce a poté i doma.  

 

Krásné Vánoce přejí děti i zaměstnanci MŠ Ženklava. 

__________________________________________________ 

SPOLEK RODIČŮ ZAJISTIL PRO VŠECHNY ŽENKLAVSKÉ SPORTOVCE 

 ZIMNÍ STADIÓN 

29. 12. 2019 OD 11:00 – 12:00 

 BRUSLENÍ PRO ŽENKLAVU 
     VSTUP ZDARMA 



  

 



 



 

POZVÁNÍ NA KULTURNÍ AKCE: 

 

13. 12.  Malování baněk – tvořivé dílny v domku K. Davida  

15. 12.  Vánoční koncert – sál KD 

29. 12. Bruslení pro Ženklavu – zimní stadión Kopřivnice   

1. 1.    Novoroční ohňostroj 

11. 1.    Zájezd do divadla J. Myrona v Ostravě 

25.1.    Divadelní představení „Klid a prachy“ – sál KD 

 

 

 

             

         Uzávěrka dalšího čísla 20. 1. 2020 (aktuální vydání naleznete na www.zenklava.cz) 

 

             NOVOROČNÍ OHŇOSTROJ 2020 

             1.1. 2020 OD 16:00 NA VÝLETIŠTI 

HUDBA A OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO 

 


