
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Vážení spoluobčané, 

vzhledem k tomu, že se jedná o první vydání Ženklavského zpravodaje v novém roce, 

dovolte mi, abych Vám ještě jednou, i touto formou, popřál vše nejlepší v roce 2020. Přeji 

Vám všem hlavně pevné zdraví a rodinnou pohodu. Věřme, že i tento rok bude,  

nejen z pohledu obce, ale zejména z pohledu Vás spoluobčanů, úspěšný alespoň tak, jak byl 

ten loňský. V tomto směru Vám přeji mnoho úspěchů.  

Dovolte mi, abych poděkoval všem ohleduplným řidičům a majitelům automobilů, kteří 

si na rozdíl od loňské zimy, včas uvědomili, že není vhodné v tomto zimním období parkovat 

se svými vozidly na místních komunikacích a v těsné blízkosti těchto komunikací. Je sice 

pravdou, že po napadnutí prvního sněhu, kterého naštěstí nebylo mnoho, jsme ještě 

zaznamenali několik vozidel, které v některých úsecích obce, bránily bezpečnému ohrnutí 

komunikace. Dá se však říci, že převážná většina majitelů vozidel, tyto vozidla odstranila 

bezprostředně po rozeslání SMS, ve které jsme Vás požádali o spolupráci. Jako vždy, tak       

 i tentokrát, se však našli i takoví jednotlivci, kteří byli o uvolnění komunikace, nebo 

přilehlého okolí požádání, ale na výzvu prakticky nereagovali. Ve vztahu k ostatním 

spoluobčanům se mi tento postoj jednotlivců jeví jako sobecký až bezohledný. Naštěstí 

se nejednalo o příliš frekventované úseky, takže tito jednotlivci „škodili“ vlastně sami sobě. 

Chtěl bych vás proto požádat, abyste ve zbytku zimního období, kdy přichází v úvahu 

sněhové přeháňky, přistupovali k řešení tohoto problému odpovědně, aby nedocházelo 

k tomu, že narychlo sháníme majitele vozidel s prosbou, aby si své vozidlo přeparkoval.         

I když opět podotýkám, že i v tomto směru se situace zlepšuje a spíše se jedná o výjimky.  

Dalším opakujícím se problémem, který se v poslední době v obci stává téměř pravidlem, 

jsou volně pobíhající psi. Já jsem se již v minulosti na těchto stránkách zmiňoval 

o povinnostech majitelů psů, takže pokládám za bezpředmětné toto znovu připomínat. 



 
 

Stejně tak jsem se vyjadřoval k tomu, jak je nám všem velice nepříjemné, když tito volně 

pobíhající psi zejména ráno, ale i odpoledne, obtěžují děti, které dochází do ZŠ nebo MŠ. 

Věřte, že dětí mívají opravdu strach a stává se, že před školou i pláčou, protože už měly být 

doma. Pak volají o pomoc na paní učitelky, které se obracejí na nás. V tomto směru bych 

chtěl občanům v krátkosti vysvětlit, že obec Ženklava nedisponuje žádným útulkem, nebo 

podobným zařízením, kde by bylo možno tyto volně pobíhající psy umístit. Nejbližší takové 

zařízení je v Kopřivnici a je ve správě MěÚ Kopřivnice. I když s městem Kopřivnice nemáme 

uzavřenou žádnou smlouvu o umisťování těchto volně pobíhajících psů v jejich útulku, tak 

je samozřejmě možné, za určitých okolností, dohodnout umístění takového psa v jejich 

útulku. Má to však, jako všechno, i svoje „ale“. Můžeme umístit, ale budeme platit. 

V případě, že se majitel zjistí, bude platit majitel, v případě, že se majitel nezjistí, bude platit 

obec. V prvém případě, to je, že se majitel najde, což je ve valné většině případů během 

několika hodin, mohou být po majiteli psa vymáhány veškeré náklady spojené s dopravou, 

vyšetřením a umístěním psa do útulku. Mnohdy by tak šlo o docela „slušné“ výdaje za to, 

že se pes „proběhl dvě hodiny po obci“. Prosím proto znovu všechny majitele psů, 

aby udělali v dalším období vše pro to, aby se jejich psi pohybovali na veřejně přístupných 

pozemcích pouze v doprovodu svých „páníčků“. Ve druhém případě, to je, že se majitel psa 

nezjistí, se jedná o platbu dlouhodobou, protože není nikdy dopředu zřejmé, jak dlouho 

bude pes v útulku umístěn.  

Další z informací, kterou pokládám za důležité Vám sdělit, je to, že u několika místních 

komunikací v obci přibyly nové dopravní značky. Na základě opakovaných požadavků 

spoluobčanů, přijalo obecní zastupitelstvo opatření, kterým dochází k omezení rychlosti 

jízdy osobních automobilů na některých místních komunikacích v obci. Za tímto účelem 

jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci a požádali příslušné správní orgány 

o vydání rozhodnutí k možnosti umístění dopravního značení „zóna s dopravním 

omezením“. Na základě takto označených komunikací, pak dochází k omezení nejvyšší 

dovolené rychlosti vozidel v daných úsecích. Dále je zde upraven provoz nákladních 

automobilů a možnost umísťování „zpomalovacích retardérů“. Toto dopravní značení 

s dopravním omezením bylo nově umístěno na místních komunikacích od mostu naproti RD 

manželů Besedových, po celém úseku až k mostu u RD Heimerlových. Dále pak je toto 

omezení nově umístěno od dolního mostu u RD Najvarových, až po výjezd z obce ve směru 

na Libotín. V souvislosti s tímto dopravním značením bych chtěl všechny účastníky silničního 

provozu požádat, aby toto dopravní značení respektovali a řídili se těmito omezeními. 

Ze strany obce bude v budoucnu vyvíjen tlak na Policií České republiky s požadavkem, 

aby v rozsahu svých zákonných oprávnění, garantovala dodržování tohoto dopravního 

značení tak, aby se z tohoto značení nestal pouze kus nefungujícího plechu.     



 
 

Závěrem mi dovolte, abych Vás jménem celého obecního zastupitelstva pozval nejen 

na tradiční Obecní ples, ale i na další kulturní akce, které jsou publikovány v tomto 

zpravodaji.  

       Bc. Vojtěch Rýdel,starosta  

POPLATKY 2020 

Poplatek ze psů pro rok 2020 je 100,- Kč za jednoho psa a za druhého a každého dalšího psa 

téhož držitele je poplatek 100,- Kč. 

Splatnost poplatku je do 15. 3. 2020 – v hotovosti na pokladně Obecního úřadu nebo 

převodem na účet u KB a.s. č. ú. 22621801/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo 

popisné, specifický symbol 1341. 

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání                     

a odstraňování komunálních odpadů ve výši 550,- Kč za osobu a rok. 

Splatnost poplatku je na 1. pololetí a celý rok 2020 do 31. 3. 2020 a na 2. pololetí 

 do 30. 9. 2020, a to buď v hotovosti na pokladně Obecního úřadu nebo převodem na účet 

u KB: č.ú. 22621801/0100. Jako variabilní symbol uveďte číslo popisné, specifický symbol 

1340 a do zprávy pro příjemce napište počet osob. 

Bližší informace k místním poplatkům najdete na webových stránkách obce (úřední deska 

OÚ – obecní vyhlášky). 

ZMĚNA CEN VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1. 1. 2020 

Upozorňujeme na změny cen vodného a stočného pro rok 2020 pro odběratele v lokalitách 

s naší nebo námi provozovanou infrastrukturou (SMVAK). 

Voda pitná (vodné) 41,10 Kč/ m3/bez DPH 47,27 Kč/m3/vč. 15% DPH 

Voda odvedená (stočné) 36,51 Kč/m3/ bez DPH 41,99 Kč/m3/vč. 15% DPH 

 

 

 

   

KOMPOSTÉRY 

V letošním roce máme opět možnost zajistit přes dotace další kompostéry.  

Pokud máte o kompostér zájem, volejte nebo pište v úředních hodinách na telefonní 

číslo 602 543 352. 



 
 

NÁDOBA NA JEDLÉ OLEJE A TUKY 

U Jednoty COOP (vedle kontejneru na oděvy) je umístěna nádoba na jedlé oleje a tuky 

z domácností. Oleje se mohou vkládat do nádoby pouze v PET láhvích. 

Je zakázáno oleje a tuky vkládat ve skleněných láhvích, které se mohou rozbít a dojde tak 

ke znehodnocení skleněnými střepy. Nevhazujte ani prázdné obaly od olejů a tuků. 

Jak správně postupovat při likvidaci tuků či olejů?  

Použitý olej či tuk včetně sádla je třeba slévat do plastových, uzavíratelných nádob a tyto 

následně odnést do speciálně označených nádob! Do nádob se odkládá olej v láhvi pevně 

uzavřené – NEVYLÉVAT!  

PŘÍJMY A VÝDAJE OBCE ZA SVOZ ODPADU V ROCE 2019 

 

Příjmy:  
Příjmy od občanů a firem 595 419,30 Kč 
Příjem od EKOKOMU za tříděný odpad 172 386,00 Kč 
Z toho:  
odměna za zajištění míst zpětného odběru  
Plast (23,345 tun) 104 444,26 Kč 
Papír (14,094 tun) 16 744,20 Kč 
Sklo (19,063 tun) 20 439,39 Kč 
Odměna za zpětný odběr 30 758,00 Kč 

Celkem příjmy 767 805,30 Kč 
  
Výdaje:  
Plast 123 165,30 Kč 
Papír 64 633,60 Kč 
Sklo   20 613,42 Kč 
Bio 119 715,00  Kč 
Nebezpečný odpad 32 973,61 Kč 
Velkoobjemový odpad 53 282,73 Kč 
Domovní odpad 600 607,28 Kč 
Stavební suť (obec)     4 388,30 Kč 

Celkem výdaje 1 019 379,24 Kč 
  



 
 

ŠTRAMBERSKÝ EXPRES – BEZ PŘESTUPŮ MEZI ŠTRAMBERKEM A OSTRAVOU 

Mezi Ostravou a městy Štramberk, Kopřivnice a Příbor na Novojičínsku od 15. prosince jezdí 

nový přímý vlak nazvaný Štramberský express.  

ČD ho v obou směrech vypravují 4x denně. Bez přestupu se cestující dostanou zhruba 

za 45 až 50 minut z Ostravy až do Štramberka. 

ROZVOZ JÍDEL Z CEMENTÁRNY 

Rozvoz obědů již od 73,- Kč dle místa rozvozu.  

Můžete si také nakoupit základní potraviny v kantýně, a to od pondělí do pátku od 5:15 
do 12:30 hodin.  
 
Nově možnost objednání i vyzvednutí knedlíků od Farkašů na poště.  
Tel.: 606 627 993 nebo 773 021 639. Je nutné objednat vždy alespoň 1 den předem.  

 

MÍSTNÍ KNIHOVNA V ŽENKLAVĚ 

Knihovna je otevřena každou středu od 16:00 do 18:00 hod.  

Knižní novinky, které by vás mohly zajímat:   

Kanibal z Nine Elms – Robert Bryndza - detektivka 

Před patnácti lety byla Kate Marshallová vycházející hvězdou londýnské 
policie. Dokázala vyřešit sledovaný případ nebezpečného a krutého sériového vraha 
s přiléhavou přezdívkou Kanibal z Nine Elms, i když přitom sama málem zemřela. Nyní 
Kate přednáší na univerzitě a snaží se vést poklidný život, když se minulost začne vracet.  
E-mail s žádostí o pomoc ji vtáhne nejen do právě probíhajícího vyšetřování vražd 
mladých dívek. Jejich modus operandi nebezpečně připomíná případ, který před patnácti 
lety vyřešila. Nevrací se jen vzpomínky. Vrah napodobitel chce dokončit započatou práci 
A tak se i Kate musí vrátit k vyšetřování, aby dokončila tu svoji – chytit dalšího sériového 
vraha. 

Hra na nikdy 
Jeffery Deaver 
detektivka 

Vesmír 
Kouzelné čtení 
Pro děti 



 
 

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Koncem loňského roku se naši žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili matematické soutěže 

v Kopřivnici. Své síly a znalosti poměřili se žáky z 10 dalších škol z celého kopřivnického 

obvodu.  V časovém limitu plnili různé matematické úkoly. 

Velice nás potěšilo, že naši žáci ve složení 

Nikol Hejtmančíková, Tomáš Bartoň, Petr 

Glogar a Jan Frant skončili v této silné 

konkurenci na nádherném druhém místě. 

Blahopřejeme!  

Po Vánocích už zase všichni pracujeme 

naplno, s elánem a nasazením. Připravujeme 

se na pololetí, probíráme a procvičujeme 

nové učivo, opakujeme.  

V rámci tělocviku jezdíme nově na školu bruslení. Připravujeme se ale také na mimoškolní 

akce – všichni se těšíme na karneval, který se uskuteční v neděli 2. 2. 2020.  

Chystáme novou akci pro naše předškoláky 

a jejich rodiče s názvem Těšíme se do školy. 

Tuto akci budeme opakovat i v budoucnu, 

aby naši předškoláčci byli u zápisu v dubnu 

už ve známém prostředí, bez obav 

z neznámého. A na jaro chystáme zase nové 

prožitkové akce – školní, odpolední 

i víkendové. Nechejte se překvapit . 

            Hana Vidličková, ředitelka školy 

INFORMACE ZE ŠKOLKY 

Konečně se děti dočkaly vytouženého sněhu a užily si hrátek na školní zahradě. 
Naši předškoláci půjdou „ochutnat“ atmosféru základní školy na akci „Těšíme 
se do školy“. A v každé rodině se již určitě chystají kostýmy na maškarní ples 
v sále s klaunem Hopsalínem i ve školce s veverkou Terkou a Myškou Klárkou. 
Děti přispějí svým kulturním vystoupením na vítání občánků na obecním úřadě. 
Loutkové představení „Jak Karlík zachránil babičku“ uvidí všechny děti ve školce 
26. 2. 2020. 
 



 
 

INFORMACE ZE SPORTU 

Přestože zimní přestávka je zhruba ve své polovině, v našem fotbalovém klubu TJ Sokol 

Ženklava je rušno na všech frontách. Již mezi Vánočními svátky se vydala parta hráčů, 

trenérů, vedoucích, a především fanoušků Ženklavského fotbalu na výšlap na nedaleký 

Javorník. Neméně povedenou akcí byl již tradiční Silvestrovský fotbálek, nyní už však 

v novém roce 2020 všechny kategorie pravidelně trénují, včetně školičky. 

Přípravka má tréninky nejen v Ženklavě, ale také v Kopřivnici. K tomu se hráči účastní 

turnaje Zimní ligy starší přípravky, kde prozatím odehráli 12 utkání a z toho 2x zvítězili. 

Nutno podotknout, že ostatní zápasy sice prohráli, ovšem velmi těsným výsledkem. Dále 

se družstvo zúčastnilo memoriálu v Pustějově, kde v hodně oslabené sestavě podali bojovný 

výkon, bohužel bez výhry. 

Žákovské družstvo se také účastní turnaje Zimní ligy, odehráli doposud 4 utkání a mají        

na kontě 1 výhru. Svou zimní přípravu začali 21. ledna tréninkem v Ženklavě, hned v tomto 

víkendu odehráli přátelský turnaj v Kopřivnici ve spolupráci s Hodslavicemi a Starým 

Jičínem.  

Oba juniorské týmy spojuje společné soustředění, které je naplánováno od 29.2. do 4. 3.      

ve Smilovicích. Díky finanční podpoře klubu, obce a sponzorů se tak dostane našim hráčům 

doslova ligové zázemí. Doufejme tedy, že na jaře tomu budou výkony odpovídat… 

Svůj kolotoč roztočila také mužská část TJSŽ, tedy sice až jako poslední, ovšem o zábavu 

bude postaráno až do konce června. Borce čeká 12 zápasů s jasným cílem – vyhrát IV. třídu 

a postoupit výše. Z podzimní části si „Oranjes“ sklidili náskok 1 bodu před druhým Bílovem. 

Dosavadní skóre 73:17 je sice vynikajícím výsledkem týmu, ovšem nic není jisté a bude 

to ještě velká bitva. 

Nejbližší události TJSŽ: 

Přípravka 15. 2. 2020 turnaj Sedlnice 16. 2. 2020 Pustějov 
Žáci 1. 2. 2020 turnaj Pustějov 23. 2. 2020 Triangl (SOU Kopřivnice 
Muži 9. 2. 2020 vs. Lubina (UT Bílovec) 16. 2. 2020 vs. Bartošovice (UT Bílovec) 
 22. 2. 2020 vs. Veřovice (UT Rožnov) 7. 3. 2020 vs. Bordovice (UT Rožnov) 
  

 
 
 
 
 

 



 
 

ROZPIS JARNÍ SEZÓNY 2019/2020 
      

 

      

 

PŘÍPRAVKA 

DATUM DEN ČAS DOMÁCÍ - HOSTÉ ODJEZD 

10.04.2020 PÁ 17:00 Mošnov - TJSŽ 16:00 

19.04.2020 NE 10:00 TJSŽ - Suchdol   

24.04.2020 PÁ 17:00 Velké Albrechtice - TJSŽ 16:00 

07.05.2020 ČT 17:15 Frenštát B - TJSŽ 16:15 

13.05.2020 ST 17:00 TJSŽ - Frenštát B   

17.05.2020 NE 10:00 TJSŽ - Mošnov   

22.05.2020 PÁ 17:00 Suchdol - TJSŽ 16:00 

31.05.2020 NE 10:00 TJSŽ - Velké Albrechtice   
      

 
      

ŽÁCI 

DATUM DEN ČAS DOMÁCÍ - HOSTÉ ODJEZD 

05.04.2020 NE 10:00 Děrné - TJSŽ 8:45 

12.04.2020 NE 13:15 TJSŽ - Spálov   

19.04.2020 NE 13:15 TJSŽ - Kunín   

25.04.2020 SO 12:45 Studénka - TJSŽ 11:30 

03.05.2020 NE 13:45 TJSŽ - Štramberk   

10.05.2020 NE 13:45 TJSŽ - Děrné   

17.05.2020 NE 14:00 Spálov - TJSŽ 12:45 

23.05.2020 SO 14:45 Kunín - TJSŽ 13:30 

31.05.2020 NE 14:15 TJSŽ - Studénka   

06.06.2020 SO 13:00 Štramberk - TJSŽ   

              

MUŽI 

DATUM DEN ČAS DOMÁCÍ - HOSTÉ ODJEZD 

21.03.2020 SO 12:30 Pustějov B - TJSŽ 11:30 

29.03.2020 NE 15:30 TJSŽ - Žilina B   

05.04.2020 NE 15:30 Straník - TJSŽ 14:30 

12.04.2020 NE 16:00 TJSŽ - Nová Horka   

19.04.2020 NE 16:00 TJSŽ   Skotnice B   

25.04.2020 SO 16:30 Bílov - TJSŽ 15:30 

03.05.2020 NE 16:30 TJSŽ - Lubojaty   

09.05.2020 SO 16:30 Kujavy - TJSŽ 15:30 

17.05.2020 NE 17:00 TJSŽ - Vražné   

31.05.2020 NE 17:00 TJSŽ - Hladké Životice   

07.06.2020 NE 17:00 Jistebník B - TJSŽ 16:00 

14.06.2020 NE 17:00 TJSŽ - Mořkov B   



 
 

NABÍDKA OBECNÍHO HOSTINCE 

V Obecním hostinci se nově podává menu. Rozvoz za 89 Kč v době 

od 9:00 do 14:00 hodin.  Výdej jídel v restauraci od 11:00 do 13:00 

hodin za 89 Kč.  

V případě vlastních „jídlonosičů“ cena 80 Kč.  

Aktuální jídelní lístek na daný týden najdete na webu obce. 

Kuchař: Štěpán Stoklasa - tel. 792 483 377. 

Od soboty 1. 2. 2020 ve stálé nabídce služeb pizza, a to i s rozvozem. 
 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 

Chtěli bychom poděkovat všem občanům, kteří se zapojili do tříkrálové sbírky.  

Získané finanční prostředky lze použít na přímou sociální výpomoc osobám v hmotné nouzi, 

na humanitární pomoc do zahraničí a provoz charitních projektů.  

V následující tabulce jsou uvedeny výsledky sbírky jednotlivých obcí v oblasti působení 

Charity Kopřivnice. Výsledky jsou pouze informační a rozhodně nemají sloužit 

k vzájemnému srovnávání. Ostatně tato sbírka není pouze o penězích, ale zejména o ochotě 

pomáhat, či něco obětovat. Děkujeme. 

obec Kč  obec Kč 

Hájov 20417,00  Rybí 75664,00 

Hodslavice 62310,00  Sedlnice 51277,00 

Hostašovice 27734,00  Skotnice 11775,00 

Kopřivnice 212436,00  Štramberk 99791,00 

Libhošť 72285,00  Veřovice 50917,00 

Lubina 88220,00  Závišice 52555,00 

Mořkov 77689,00  Životice 29504,00 

Příbor 167005,00  Ženklava 22342,00 

celkem  1121921,00 

 

 

 



 
 

POZVÁNÍ NA KULTURNÍ AKCE 

2. 2. 2020 Maškarní ples od 15:00 v sále KD 

9. 2. 2020 Vítání občánků 9:30, 10:15 OÚ Ženklava 

7. 2. 2020 Tvořivé dílny od 17:00 v domku K. Davida 

15. 2. 2020 Obecní ples od 19:00 v sále KD 

23. 2. 2020 Kino -  pohádka Lví král v sále KD od 17:00 

29. 2. 2020 Fotbalový ples od 19:00 v sále KD 

7. 3. 2020 Pochování basy od 19:00 v sále KD 

13. 3. 2020 MDŽ od 17:00 v sále KD 

20. 3. 2020 Tvořivé dílny v 17:00 v přísálí KD 

4. 4. 2020 Úklidová akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

Uzávěrka dalšího čísla 27. 3. 2020 (aktuální vydání naleznete na www.zenklava.cz) 


