
 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU 

Vážení spoluobčané, 

postupně a pozvolna se vyrovnáváme s těžkým jarním obdobím, které nám nepříjemně 

zkomplikovaly četné opatření, přijímané v důsledku celosvětové pandemie koronaviru 

Covid 19. Nezbývá než věřit, že máme to nejhorší za sebou a nebudeme muset v budoucnu 

znovu přistupovat k nepříjemným zákazům, kterých jsme si v posledních měsících užili víc 

než dost. Brzy nám začnou školní prázdniny, tak bych chtěl všem našim dětem popřát, aby 

si toto období užívaly v plné volnosti, bez roušek na ústech a aby jim k tomu zase svítilo 

příjemné sluníčko. Věřím, že tentokrát prázdniny netrpělivě očekávají i rodiče, kteří 

si budou moci oddechnout od domácích útrap při samostudiu dětí. Věřím, že i současné, 

ještě trvající opatření, budou ukončena a budeme si moci všichni užít krásně letní dny. Chtěl 

bych Vám všem ještě jednou upřímně poděkovat za to, s jakou zodpovědností jste 

přistupovali ke všem nepříjemným opatřením a za to, že v naší obci nedošlo po celé období 

mimořádných opatření k žádným negativním událostem. 

Vážení spoluobčané, i přes všechna omezení běžel každodenní život v obci stále dopředu. 

Ve dnech 4. a 5. června 2020 proběhl v naší obci pravidelný svoz velkoobjemového 

a nebezpečného odpadu. I přes veškerou snahu o zajištění zdárného průběhu akce s cílem 

uspokojení požadavků nejširšího množství spoluobčanů, došlo i letos k nepříjemnostem, 

kterým lze velice těžce předcházet, neboť je nelze dopředu předvídat. Samozřejmě se k nám 

dostaly negativní ohlasy spoluobčanů na kapacitní pokrytí, co se týká  počtu sběrných 

nádob. Chtěl bych Vás ujistit, že jsme při zajišťování akce vycházeli ze zkušeností z minulých 

let, kdy jsme vždy kapacitně množství sběru zvládli. Není však v možnostech vedení obce 

dopředu, přesně odhadnout, kdo kolik odpadu přiveze. Množství sbíraného odpadu nelze 

ze strany obce ve směru k jednotlivým občanům nijak množstevně limitovat. Prostě, někdo 

přiveze více, někdo méně a většina nepřiveze nic. Takto došlo při letošním sběru k tomu, 



 
 

že velkoobjemový sběr někteří spoluobčané využili k tomu, aby ve svých příbytcích udělali 

kompletní jarní úklid a k odvozu všeho přebytečného využili právě velkoobjemové vany. 

Toto samozřejmě nelze těmto spoluobčanům jakkoli vytýkat. Od toho se sběry konají. 

Negativní dopad to však mělo v tom směru, že spoluobčané, kteří přišli později, zejména 

v odpoledních hodinách, neměli již kam odpad uložit, protože sběrné nádoby byly 

i po slisování sběru zcela plné. V tomto směru bych chtěl vás všechny spoluobčany, kteří 

budete v budoucnu dopředu vědět, že hodláte při organizovaném sběru velkoobjemového 

odpadu, dovést větší objemové množství odpadu, dejte vědět na obecní úřad tuto 

skutečnost s předstihem alespoň jednoho týdne. Je v našich možnostech zajistit více 

sběrných nádob, ale skutečně to nejde zajistit až v průběhu sběrného dne podle vývoje 

situace. To je již pozdě. A naopak, objednat více velkoobjemových nádob, než jsme schopni 

skutečně zaplnit je také nevhodné, protože za vše se platí nemalé peníze a doprava je drahá 

obzvlášť. Pak bychom mohli čelit oprávněně kritice, že zbytečně platíme za dopravu 

a převozy poloprázdných sběrných nádob. Nicméně věřím, že při troše odpovědnosti 

a ohleduplnosti k ostatním spoluobčanům se dá i tento problém lehce do budoucna vyřešit 

ke spokojenosti všech. Stačí, jak jsem uvedl výše, dát svůj záměr vědět dopředu, abychom 

mohli přijmout patřičné opatření. 

Ve vztahu k odpadům bych Vás rád seznámil s tím, že na sběrných místech za prodejnou 

COOP a u zastávky autobusů Dolní most byly umístěny sběrné „zvony“ na kovový odpad, 

a to na různé plechovky, konzervy a podobně. Chtěl bych upozornit, že tyto sběrné 

kontejnery nejsou určeny ke sběru a odkládání klasického železného šrotu. Za tímto účelem 

nám v obci slouží sběrné suroviny „U Sváči“.  

Mnozí z Vás si určitě všimli rozsáhlé stavby u naší základní školy. Realizujeme zde výstavbu 

čističky odpadních vod pro celou budovu školy. Samotná stavba ČOV si vyžádala značný 

zásah do venkovních prostorů před i za školou, neboť bylo potřeba svést do této čističky 

všechny odpadové svody ze školy. Této situace jsme využili k tomu, že zároveň se stavbou 

ČOV vybudujeme kolem celé školy chodníky a přístupové cesty ze zámecké dlažby. Věřím, 

že po dokončení všech povrchových úprav bude na naší školu zase krásný pohled. 

Současně s pracemi u základní školy jsme započali s celkovou rekonstrukcí mateřské školy. 

Po provedeném výběrovém řízení jsme předali staveniště zhotoviteli, který po nezbytných 

přípravných činnostech započal se samotnými pracemi. V současné době je rekonstrukce 

ve fázi bouracích prací. Věříme, že vše půjde podle plánu a naše nejmenší děti si budou 

moci brzy užívat krásných, nově zrekonstruovaných prostorů ve školce.   



 
 

Závěrem mi dovolte, abych Vám všem popřál co nejkrásnější a nejpříjemnější prožití letního 

období, mnoho sluníčka a příjemného odpočinku během zaslouženého období čerpání 

dovolených. 

 Bc. Vojtěch Rýdel, starosta 

  

LETNÍ TÁBOR ŽENKLAVA 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÉ ŠKOLY 

Tak se pomalu blíží konec školního roku. Zvláštního školního roku. Prožili jsme něco, co ještě 

nikdo z nás nezažil a za nás učitele doufám, že už nezažijeme… Koronavirus nás naučil 

mnoho nového. Děti se naučily pracovat s ještě větší zodpovědností, než ve škole. Musím 

říci, že domácí vzdělávání se nám nakonec i díky zodpovědným rodičům, kteří pochopili, 

že za vzniklou situaci učitelé nemohou, dařilo. Rodiče a větší žáci už samostatně denně 

posílají práce, které po zadání učitelů děti doma vypracovaly. Pro nás je tato zpětná vazba 

důležitá, děkujeme za ni. 

Věřím, že v září vše důkladně zopakujeme a znalosti našich dětí nebudou touto 

„koronasituací“ nijak zasaženy. Jinak se samozřejmě s dětmi těšíme na rozloučení 

se školním rokem a na prázdniny – viz plakát. 

Chtěla bych poděkovat všem kolegyním za práci v tomto školním roce. Distanční výuka byla 

nová a složitá i pro ně. Děkuji za práci také správním zaměstnancům – dbát o hygienu 

a pořádek v mimořádných podmínkách, které výstavba čističky a chodníků u školy přináší, 

také není jednoduché.  

Přeji Vám pěknou dovolenou a všem dětem hodně nových zážitků, sluníčka, koupání…V září 

se těšíme na shledanou. 

Hana Vidličková, ředitelka školy 

 

 

  

  

  

 
 
 
 
 

 

 



PLÁNOVANÉ KULTURNÍ AKCE 

 

4. 7.   Fotbalový turnaj žáků „Turecký pohár“ 

13. 7. - 17. 7. Letní přivesnický tábor Ženklava 

18. 7.    Letní kino – komedie „Šťastný nový rok“ 

15. 8.   Letní kino – komedie Špindl 2 

29. 8.   Výšlap na Fojťák –  rozloučení s prázdninami (SR, SDH) 

 

INFORMACE ZE SPORTU 

Poslední červnová sobota se nesla ve znamení fotbalu. V novodobé historii se ještě nikdo 

nepokusil uspořádat fotbalový turnaj v Ženklavě, natož mládežnický. I přesto se vedoucí 

a trenéři pustili do náročných příprav a zařizování, přidala se i hrstka Ženklavských 

spoluobčanů, za což jim patří velké díky. Předvečer turnaje doprovázely modlitby 

na tarabany (turecký buben – pozn. autora), aby déšť nezhatil veškerou snahu.  

Fotbalový bůh vyslyšel naši žádost a zavlažování vypl, nastavil teplotu na 23 °C a slunce 

od šesté hodiny ranní, kdy už probíhalo poslední dolaďování detailů. 

 

Turnaje se nakonec zúčastnilo 10 týmů v čele s domácím týmem Ženklavy. Hned úvodní 

zápas naši borci zvládli a otočili zápas se Suchdolem, bohužel následovaly 2 prohry a postup 

do semifinále byl pro mladé Turky ztracen. Vysoká výhra nad Kunčicemi nakonec znamenala 

souboj o konečné 7. místo. O sedmý flek měl ale zájem i tým z Fulneku, takže borci si museli 

poradit s houževnatým a nadaným mužstvem. Vyrovnaný zápas nakonec zlomili na svou 

stranu právě Ženklavští fotbalisté a v tabulce tak obsadili konečné sedmé místo.  

 

Souboj o 9. místo byl rovněž neméně vyrovnaný, nicméně lepším týmem byla nakonec 

Sedlnice v poměru 5:3 nad Kunčicemi. To v semifinále se roztrhl pomyslný pytel s góly 

a padlo dohromady 18 branek. Ještě před medailovými zápasy si to o 5. místo rozdali Příbor 

a Pustějov, zápas se, ale změnil v exhibici Příbora výsledkem 6:0. 

Boje o medaile přinesly nejen větší nervozitu, svázanost strategií a opatrnost, ale také 

pohledné kombinace a notnou dávku fotbalové inteligence. Třetí nakonec skončil Suchdol 

nad Odrou, jenž se oklepal z úvodní prohry s domácí Ženklavou a zvítězil nad Bludovicemi 

2:1. 

 

Do finálového zápasu se prokousaly týmy Val-Mez U10 a Jablunkov, jejichž vzájemný zápas 

byl už ve skupině třešničkou na bohatém dortu se skákacím hradem a stejně jako 



 
 

ve skupině, tak i z celkového prvenství se radoval nejvzdálenější tým z Jablunkova. V závěru 

převážili misky vah na svou stranu a odváží si z Ženklavy pohár pro vítěze. Věříme ale, 

že v příštím roce se pohár vrátí opět do Turecka a tým Ženklavy zabojuje o medailové 

pozice. 

 

Závěrem bychom ještě jednou chtěli poděkovat všem, kdo se na akci podílel. 

Od organizátora Dominika Hykla, přes spoluorganizátora Jožku, výčepního Peťu, Vojtu, 

Filipa a Kubu, grill-mastera Pepu, kolektiv děvčat z kuchyně – Barču, Vendy, Mirku a Jarku, 

výborně hrajícího DJ Mikko, zapisovatelku Peťu, sudích Lukyho s Frantou, po sponzory, 

organizace zejména zahrádkářům za jejich stan, hráče, trenéry a další, bez kterých 

by se tento turnaj neuskutečnil. Všem patří poděkování a uznání. Díky! 

 

Konečná tabulka: 

1. Jablunkov 

2. Val-Mez U10 

3. Suchdol nad Odrou 

4. Bludovice 

5. Příbor 

6. Pustějov 

7. Ženklava 

8. Fulnek 

9. Sedlnice 

10. Kunčice pod Ondřejníkem 

Jakub Obroučka, trenér žáků 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Své první utkání v sobotu 6. června odehrála i naše fotbalová školička. Bylo to skvělé 

dopoledne plné radosti, smíchu, gólů. Pokud máte dítě narozené roku 2017 a starší, 

neváhejte ho přihlásit do fotbalu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VEŘEJNÁ SBÍRKA - OBNOVA A REKONSTRUKCE KOSTELA 

Jistě jste si všichni všimli, že kostel v naší obci prošel nadávno rekonstrukcí. Od 1. 6. 2020 

probíhá veřejná sbírka, do které se také můžete zapojit. Bližší informace ohledně sbírky 

najdete na webu obce.  

 



 
 

KNIHOVNA O PRÁZDNINÁCH 

Knihovna bude otevřena ještě tuto středu tj. 1. 7. 2020, potom až po prázdninách. Přijďte 

si půjčit knížku na prázdniny. 

OTEVÍRACÍ DOBA JEDNOTY COOP 

Od poloviny června funguje Jednota COOP jako dříve, zavírací doba je v 17:00 hodin 

a obnovena je i přestávka od 12:00 do 13:00 hodin.  

 

KONTEJNER NA KOVOVÉ ODPADY 

Nově naleznete v naší obci dva kontejnery na (menší) kovové odpady. První z nich stojí 

za obchodem, druhý u autobusové zastávky „Most“. Stále je i možnost vhazovat drobné 

kovové odpady do žlutých kontejneru na plast.  

POSEZENÍ  

Už dva měsíce stojí na třech místech nad naší obcí nová posezení. Jedno z nich najdete 

na Škarkově kopci, druhé na Fojtově kopci a třetí posezení stojí u Památné lípy. Věříme, 

že budou sloužit jak našim občanům, tak i turistům, kteří zavítají do naší obce. Chovejme 

se k nim ohleduplně, aby nám dlouho vydržela. 

 

Uzávěrka dalšího čísla bude 15. 8. 2020 (aktuální vydání naleznete na www.zenklava.cz). 


