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Úvodní slovo očima fotografa

Jak se rodila nová školní družina

V podkroví vznikla kreativní a počítačová učebna, a nová družina

Průběh rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ Žabeň v letech 2011 a 2012

Je hotovo. A dalo by se dokonce říci, konečně!
Celý proces rekonstrukce základní školy v Žabni
byl započat již v roce 2008, kdy zastupitelstvo obce
vzalo na vědomí vypracovanou projektovou dokumentaci na realizaci úspor energií v ZŠ Žabeň a
souhlasilo s její realizací. V průběhu let však prošel
projekt rekonstrukce ZŠ výraznými změnami. Ta
nejpodstatnější se udála v roce 2010, kdy zastupitelstvo obce, po velmi vzrušené a dlouhé diskusi,
rozhodlo o tom, že se rekonstrukce školy rozšíří
z původního záměru, vybavit školu novou střechou,
budovu zateplit a osadit novými okny, rozšíří o vybudování nových podkrovních prostor, které budou
moci sloužit dalšímu rozvoji školy.
Na otázku, zdali to bylo rozhodnutí dobré nebo
špatné, si ostatně může odpovědět každý z Vás.
Ti, kteří navštívili rekonstruovanou školu na jejím
„Slavnostním otevření“, měli tu možnost zhodnotit
provedené práce na vlastní oči. Sami se mohli projít
novými učebnami, podívat se na nově vybudovanou
školní družinu, která nabízí dětem nejenom dostatek
prostoru k odpočinku, ale i dalším tvořivým aktivitám
anebo mohli nahlédnout do starých školních kronik, třeba za účelem připomenutí si doby, kdy sami
žabeňskou školu navštěvovali.
Ke cti zastupitelům obce a nejenom jim, všem
představitelům základní školy, všem občanům a
subjektům, které působí na území naší obce, slouží
skutečnost, že tato nákladná akce, jejíž celkové
náklady se vyšplhaly na částku bezmála 8 miliónů
korun, nezatížila obec jakýmkoli dluhem či vysokým
úvěrem, jak bylo na začátku plánováno. Za tuto
skutečnost, především pak v dnešní velmi složité
době, kdy jedna krize střídá druhou, patří nám všem
obrovský dík.
Rekonstrukce Základní školy 2011-2012
v číslech
Samotná rekonstrukce budovy

6.200.000 Kč

Oprava elektroinstalace

1.000.000 Kč

Interiér podkroví
Celkem

500.000 Kč
7.700.000 Kč

A právě proto, je na třeba tomto místě poděkovat
všem partnerům, kteří věnovali své finanční
prostředky, aby se záměr rekonstruovat školu podařil.
Na prvním místě musím zmínit Biocel Paskov, a. s.,
který podpořil rekonstrukci částkou přesahující 1. mil
Kč. Předseda představenstva závodu, pan Ing. Ivo
Klimša, jak sám zmínil ve svém proslovu na slavnostním otevření školy, poukázal na skutečnost, že v 80.
letech byla žabeňská škola pro, v té době, celulózku CELPAK, školou partnerskou a já doufám, že
tento počin pomůže na tuto minulou dobu navázat.
Nesmíme zapomínat ani na ostatní organizace, podniky a jiné partnery, kteří svým dílem podpořili obnovu naší školy, jak ukazuje následující tabulka. Všem
velmi děkujeme a vaší pomoci si velmi vážíme.
Projekt rekonstrukce Základní školy podpořili
Biocel Paskov, a. s.

1.050.000 Kč

Moravskoslezský kraj

1.000.000 Kč

Čeps, a. s.

500.000 Kč

OKD, a. s.

500.000 Kč

Abex Substráty, a. s.

50.000 Kč

Truck Trade, spol. s r. o.

10.000 Kč

Rozpočet obce

4.500.000 Kč

Na závěr mi dovolte, alespoň velmi krátce nastínit
záměry, které si klademe za cíl, v souvislosti s dalším
rozvojem naší školy a školky, splnit v následujících
letech. Vzhledem k tomu, že se po dlouhých letech
podařilo vyřešit situaci s nájemním bydlením v samotné budově školy, je možné přistoupit k rozšíření
mateřské školky právě o prostory bývalého bytu.
Doufáme, že již nyní v zimě zahájíme proces vypracování projektové dokumentace a v příštím roce bude
možné přistoupit ke stavebním úpravám tak, aby
mateřská školka byla uvedena na takovou úroveň,
na kterou naše děti a pedagogičtí pracovníci školky,
dlouhá léta čekají. Současně je naším záměrem řešit
celé území při náležící školní budově (zahrada, park,
hřiště), tak aby se mohlo stát centrem odpočinku,
sportu a jiných společensko-kulturních aktivit v naší
obci.

Martin Válek

Mateřská školka zažila svou vlastní povodeň

Co dokáže prasklá hadička na přívodu vody k zásobníku WC

Pouze několik dnů před dokončení m rekonstrukce Základní školy, navštívila naší mateřskou
školku nečekaná návštěva. Bez pozvání so dostavila paní povodeň a vzala sebou také svou
dceru záplavu. Výsledkem jejich nečekané návštěvy bylo zatečení vody nejenom do prostor
v prvním patře, kde má své místo mateřská školka, ale také zničení podlahy školní učebny
v prvním patře, kde musela být vytrhána parketová podlaha, nahrazena jinou a muselo se
znovu malovat. Obnova mateřské školky však potrvá déle. Škody, které napáchala prasklá
hadička na přívodu vody k zásobníku WC v prvním patře, byly takového rázu, že provoz

mateřinky musel být okamžitě přerušen. S pomocí ostatních organizací v Žabni, především
díky našim dobrovolným hasičům, mohl být provoz mateřinky obnoven, alespoň pro část dětí
právě v budově Hasičské zbrojnice. Po dokončení rekonstrukce školy, pak byla mateřinka
přesunuta do druhého patra školy, do místnosti pro školní družinu, kde získala dočasný
nový domov. Okamžitě začaly práce na provedení nutných oprav, co znamenalo především
vysušení všech postižených míst. K tomuto účelu nasazeno bylo hned několik vysoušečů,
které pracovaly dnem i nocí, aby mohlo být následně přikročeno k samotným opravám.
Celková škoda na majetku je stále předmětem řízení. Obec Žabeň uplatní samozřejmě
svou pojistku, která by měla krýt drtivou většinu nákladů spojených s opravou této havárie.
Starosta obce je v aktivním spojení s likvidátorem pojišťovny a celý proces monitoruje. Jsme
velmi rádi, že se plný provoz mateřské školy podařilo obnovit v průběhu tohoto měsíce.
Rozsah skutečných škod, však teprve ukáže čas.
Touto cestou bych velmi rád ocenil práci všech pracovníků naší školy i ostatních, kteří se na
sanaci škod podíleli. Velký dík patří především paní Tománkové, Kuboňové a Stavinohové,
které věnovaly úklidu velkou pozornost. Děkujeme!

Martin Válek
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Zeptali jsme se vašich zastupitelů

Na konci listopadu tomu byly právě dva roky, co od svého prvního ustavujícího zasedání začalo působit nové zastupitelstvo obce Žabeň pro volební období
2010 – 2014. Položili jsme proto vybraným zástupcům všech politických stran či sdružení tři otázky, které by měly vypovědět něco více o náplni práce jednotlivých zastupitelů v uplynulém období, o jejich úspěších či neúspěších nebo a dalších událostech, které jsou z jejich pohledu důležité pro občany obce.
1. Jak se liší práce zastupitele v nynějším zastupitelstvu obce od těch předchozích? A pokud ano, v čem vidíte největší rozdíly?
2. Jaké byly vaše hlavní priority, s kterými jste přicházel do zastupitelstva obce a jaké budou vaše priority pro zbývající volební období.
3. Je nějaká věc, kterou byste za uplynulé období rád vyzdvihnul, se kterou jste spokojen, která se podařila a naopak kterou se nepodařilo prosadit, se kterou jste doposud nespokojen?

Mgr. David Hejneš

Starosta obce
Zastupitel za sdružení Občané pro
Žabeň
1.) Pro mě osobně je to velký
rozdíl, v předchozím volebním
období jsem byl řadovým zastupitelem, dnes jsem starostou obce.
Jako řadový zastupitel jsem nastudoval předložené podklady a
čtyřikrát, pětkrát do roka docházel
na zasedání zastupitelstva.
Dnes jako starosta mám daleko
větší přehled o všem co se v obci
děje, znám více lidí, kteří přicházejí
řešit své problémy a já se je snažím
vyslechnout a pomoci. Jako jediný uvolněný zastupitel řeším
záležitosti stavební, rekonstrukci
školy, opravy a budování nových
cest a mnoho dalšího. Dá se říci, že
to, co rozhodne zastupitelstvo nebo
rada obce já následně realizuji.
Pokud
tedy
rada
rozhodne
například o opravách obecních
cest, rozhodne, jaké úseky se
opraví, já musím připravit tyto opravy, projekčně nechat schválit radou
obce, připravit výběrové řízení, jeho
výsledky potvrdit radou, následně
dojednat podmínky a podepsat
smlouvy a jednat s vítěznou firmou
o realizaci a až v této fázi je něco
opravdu fyzicky vidět a může dojít k samotné opravě. Nakonec je
třeba vyřešit fakturaci.
2.) Myslím si, že naší hlavní prioritou a mohu říct celého zastupitelstva, byla rekonstrukce budovy
školy. Samozřejmě jsme měli
rozdílné názory, především zda
využít podkroví či ne. Ale pokud
vidím výsledek, opravenou školu
a vzpomenu si na rozzářené tváře
našich dětí, když poprvé vešly do
„nové“ školy, utvrzuje mě to, že
jsme rozhodli správně.
Dalším důležitým bodem, byla
snaha zapojit do aktivit a financování i podniky působící na našem
katastru. Toto se myslím podařilo
velkou měrou. Máme dohodu s Biocelem, která nám umožňuje kontrolovat probíhající změnu výroby,
díky ní probíhají v naší obci měření
hluku a kvality ovzduší a přináší
nám i nemalé finanční prostředky.
Společnost ČEPS, která provozuje
rozvodnu Lískovec, přispěla na rekonstrukci školy 500 tisíc a slíbila i
další peníze v příštích letech. Důl

Paskov pomohl milionem korun
na rekonstrukci školy a opravy
obecních cest. Abex Substráty, a.
s., přispěl na rekonstrukci školy
padesáti tisíci korun.
Došlo ke zvelebení naší obce,
opravilo se šest úseků místních komunikací, došlo k výsadbě ochranné zeleně kolem Biocelu, výsadbě
parčíku za kaplí, k udržování obecních pozemků je využíván nový
traktor. Pravidelně dvakrát ročně
se Povodí Odry stará o břehy
kolem Olešné, Biocel se stará o kosení pozemků kolem železničních
přejezdů a připravuje se odplevelení celého železničního náspu.
Ve větší míře dochází k podpoře
místních spolků. Na sokolské hřiště
je přivedena kanalizační přípojka,
hasiči mají nová vrata na hasičárně.
Jubilanti měli slavností odpoledne
s programem večeří a hudbou.
Mnoho společenských a kulturních
akcí sokolských, hasičských nebo
sdružení rodičů či klubu důchodců
probíhají s finanční podporou obce.
Do budoucna jsou to menší cíle jako
nákup obecní devítimístné dodávky
pro potřeby hasičů, sokolů, školy,
klubu důchodců a dalších složek
obce. A pak větší a dlouhodobější
záležitosti, nový územní plán, projektování centra obce, „školního“
pozemku s novou tělocvičnou a
venkovními hřišti a společenským
zázemím.
3.) Nejvíc jsem rád, že se podařila
pěkně opravit škola a pak jsem
velmi rád za cyklostezku a napojení na ní. Jsem rád, že se podařilo
dohodnout uvolnění „školního bytu“
a v příštím roce můžeme rozšířit
mateřskou školku o tyto prostory.
Samozřejmě je ještě spousta práce
před námi, ale doufám, že mnohé
se podaří jako doposud. Takže
jsem spokojen se vším, co se za
dva uplynulé roky podařilo.

Jana Ondrušíková

Členka rady obce a předsedkyně
Komise pro občanské záležitosti
zastupitel za sdružení Občané pro
Žabeň
1.) Na první otázku bohužel nemohu odpovědět, jelikož práci zastupitele vykonávám teprve od října
2010.
2.) Mou prioritou, pro kterou jsem
členství v zastupitelstvu a následně

v radě obce přijala, byla revitalizace
Základní a mateřské školy v Žabni a
to včetně půdní vestavby, která dle
mého přesvědčení měla a nakonec
byla přistavěna pro aktivní potřebu
dětí a učitelů. Dalším důvodem
byla kompenzace občanům obce
ze strany Biocelu Paskov, a. s. na
zlepšení životních podmínek v naší
vesnici. S vizí zviditelnění naší
obce v rámci republiky i za hranicemi jsme se od začátku volebního
období vypořádali také, spolupráce
s obcemi v Čechách i na Slovensku se již rozbíhá prostřednictvím
projektu „Žaboobce“. Pro zbývající
volební období přiřazuji prioritu vybudování dětského hřiště v místech
poblíž cyklostezky, která vede naší
obcí.
3.) Výčet aktivit zodpovězených
v bodu č. 2, bych tímto vyzdvihla a
jsem prozatím s průběhem plnění
vytýčených cílů naší kandidátky
„OBČANÉ PRO ŽABEŇ“ spokojena.

největší rozdíl mezi současným a
předchozími zastupitelstvy.
2.) Hlavní priority jsem neměl
žádné. Práci v zastupitelstvu beru
jako službu občanům a to je hlavní
moje poslání pro zbývající období.
3.)
Velký
posun
dopředu
udělala stylistika a grafická úprava Žabeňáku. Možná bych se
přimlouval za menší formát. Nejsem si jistý, že bude do tak velkých
novin pořád co dávat, navíc každé
tři měsíce jak bylo slíbeno, že bude
Žabeňák vycházet. Rád bych se,
ale mýlil. Velice vítám dohodu o
spolupráci s obcí Žabokreky na
Slovensku, která se už rozjela. A co
se mi nepodařilo? Výstavba nové
boudy na sokoláku je na mrtvém
bodě, protože výbor sokola a obec
má diametrálně rozdílný pohled na
využívání nového zázemí, tak jsme
prozatím od toho zatím upustili.

Vladan Válek

Pavel Krchňák

předseda finančního výboru
zastupitel za sdružení Občané pro
Žabeň

(Pozn. redakce: Příspěvek Pavla
Krchňáka jsem na jeho přání ponechal, tak jak mi byl doručen tedy
včetně úvodního slova)
Sdružení Nezávislých je opravdu
nezávislé a tudíž nedošlo k žádné
domluvě, kdo se ankety zúčastní.
Proto se mi tato anketa moc nelíbí.
Nemůžu pochopit smysl ankety.
Když anketa, tak by měli být osloveni a možnost se vyjádřit k otázkám všichni zastupitelé nebo aspoň
většina. Jsem toho názoru, že kdo
chce vědět, jak který zastupitel
pracuje, se to při troše snahy dozví.
Nechtěl jsem se do ankety vůbec
zapojovat, ale tak nějak tuším, že
ostatní Nezávislí se těmito otázkami nebudou zabývat, tudíž na tyto
otázky odpovím pouze ze svého
pohledu. Nejlepší by bylo, kdyby se
tato anketa v Žabeňáku neobjevila.
1.) V zastupitelstvu pracuji s
přestávkami od roku 1990. Na
zasedáních v tomto volebním období dochází nejvíce ke konfrontaci nad zásadními body jednání.
Dochází podle mne ke střetu vést
obec manažerským způsobem
se snahou věnovat svoji energii
potřebám občanů. To je podle mne

1.) Na první otázku bohužel nemohu odpovědět, jelikož jsem členem
minulého
zastupitelstva
nebyl
členem a nemohu tedy posoudit
rozdíly.
2.) Jedním z hlavních cílů, se
kterými jsem přicházel do zastupitelstva obce, bylo nalezení a
poté uzavření dohody o spolupráci
mezi společností Biocel Paskov, a.
s. a obcí Žabeň. To se velmi brzy
podařilo a musím zde vyzdvihnout
osobní nasazení všech osob, které
k této dohodě přispěli. Druhým cílem pro mne bylo smysluplné využití
půdních prostorů Základní školy při
její rekonstrukci a doufám, že bude
následovat její další zvelebování a
to nejen v oblasti jejího vybavení
ale také dostavbou tolik potřebné
tělocvičny, pokud to samozřejmě
finanční situace obce dovolí.
3.) Právě výše zmiňovaná dohoda
s Biocelem Paskov, a. s., je určitě
hodná toho, abych se o ní zmínil,
a jsem velice rád, že se ji spolu se
zástupci podniku podařilo dojednat.
Zároveň si myslím, že se povedlo
rekonstruovat Základní školu. Byl
bych ale rád, pokud by se v budoucnu podařilo dořešit otázku
autobusové zastávky směrem na
Frýdek-Místek a také vyřešit otázku

Starosta TJ Sokol
zastupitel za sdružení Nezávislých

rádoby rychlého občerstvení v její
blízkosti. Rád bych také viděl další
zvelebování obce, např. opravu
kapličky sv. Floriána a Šebestiána,
tak aby se stala opravdu dominantou naší obce a vetší snahu k obnovování zapomenutých žabeňských
zvyklostí, které si ještě pamatují
naše babičky.

Ivan Rajnoch

předseda kontrolního výboru
zastupitel za KSČM
1.) Největší rozdíly mezi minulým a
současným zastupitelstvem spatřuji
v tom, že dnešní představitelé
Obecního úřadu jsou pro občany
naší obce přijatelnější. Dovedou
s lidmi otevřeně jednat, což se v minulosti moc často neuskutečňovalo,
ba naopak někteří zastupitelé byli
příliš namyšlení nebo téměř nedostupní.
2.) Pro nás jako koaličního partnera, byla priorita generální oprava
budovy Základní školy dle nového
projektu. To, že se to podařilo velmi
dobře, dneska vyjadřuje spousta
našich spoluobčanů. Ještě je nutné dořešit situaci mateřské školky,
nejenom kvůli havárii na vodovodním řádu, ale také její případné
rozšíření. Do budoucna ještě
trváme na opravě obou mostů a
doufáme, že se tak stane v příštím
roce. Dále je nutné zvážit a připravit
projekt na zřízení přístupu handicapovaných seniorů do prostoru
místní knihovny, která pořádá různé
kulturní akce a ty prozatím zůstávají
pro některé z nás nedostupné.
3.) Rád bych vyzdvihnul zlepšený
přístup k občanům, který v rámci
koalice budeme dále podporovat.
Nespokojený jsem byl především
k přístupu některých zastupitelů
v problematice řešení situace
kolem obecního bytu. Jako zastupitel koalice jsem nesouhlasil se
závěry, které byly učiněny v souvislosti s uvolněním bytu. Po zvážení
celkové situace a s cílem rychlého
vyřešení
komplikované
situace, jsem nakonec s navrženým
řešením souhlasil.
(Pozn. redakce: Oslovena byla
převážná většina zastupitelů obce.
Byly zveřejněny příspěvky těm
zastupitelům, kteří si udělali čas a
na otázky odpověděli.)

NOVÁ RUBRIKA - Kapitoly z historie naší obce
Tentokrát o názvu naší obce a o jejích místních částech aneb Co má želva společného s naší obcí?
Předpokládáte-li, že i naše obec má
svou kroniku, váš předpoklad je správný.
Pojďme se na malou chvíli ponořit do
vyprávění staré knihy, jež obsahuje
paměti našich pradědečků, prababiček
a možná i jejich babiček a dědečků. Ostatně jak řekl jeden
starý a moudrý muž „Poznáš-li svoji historii, poznáš sám
sebe“, pokusme se nyní poznat historii místa, kde žijeme své
životy, vychováváme svoje děti, pečujeme o své milé a blízké. Dnes se podíváme na to, jak staří kronikáři zaznamenali
vznik názvu naší obce a na specifická místa v naší vesničce,
která měla své místní pojmenování.
V obecní kronice je k samotnému názvu obce uvedeno
toto: „Obec Žabeň je asi tak pojmenována, protože v okolí a
samotném Žabni bylo hojně rybníků a močálů a v nich mnoho žab. Ještě doposud ve zbylých rybnících je jich hojně“.
A dále se pokračuje… „Naše obec se jmenovala před lety
Žabno, též Žabná, o čemž svědčí obecní razítko, na němž
je napsáno: Obec Žabná. Ve farním kostele v Paskově je
uložen revers z roku 1838. Na tomto reversu je obecní pečeť
se znakem želvy uprostřed a kolem nápis: Peczet obecni
diedini Ziabné 1718. Bohužel, že nelze zatím zjistiti, z jaké
příčiny se na pečeti naší obce objevila želva.“ Pokud byste
věděli, z jakého důvodu měla obec na svém razítku želvu,
napište mi prosím, rád tento důvod uveřejním.

No a tak jako každá vesnice nebo město má své místní části,
má i naše obec místa, která nesou své vlastní pojmenování
a názvy jsou to věru zajímavé.
Kupříkladu „Mozgole“. Starý kronikář o tomto zaznamenal „Jedna část pozemků, jak v plánku obce je označeno,
se jmenuje Mozgole. Staří občané vyprávějí, že jejich
děděčkové a babičky jim vykládali, že v těch místech jsou
„Moskali“… (tak se kdysi dávno říkalo Rusům) …když tudy
táhli proti Napoleonovi, mnoho jich zemřelo zde nakažlivou
nemocí“. Jenom pro upřesnění dodám, že se jedná o místo,
kde dnes končí cesta, která kdysi vedla od kapličky směrem
na Místek, tam kde má dnes svůj dům rodina Brožová.
Kde můžeme najít „Dolce“? Zeptejte se babičky, určitě
vám řekne, že je to tam kde…“Od školní budovy kousek
na východní stranu jsou pozemky, kterým se říká „Dolce“.
Název ten je oprávněn tím, že všechny tyto pozemky jsou
oproti jiným mnohem níže položeny“. Tou školní budovou se
myslí dnešní budova obecního úřadu. To je totiž sídlo staré
školy v Žabni.
Dalším zajímavým místním názvem, který možná znáte, jsou
Hradčany. Možná, že ale nevíte, že i u nás na Hradčanech
přebýval náš prezident… „Nové části Žabně, vzniklé po
světové válce na rozparcelovaném panském pozemku, se
říká „Hradčany“. Název ten vznikl takto: František Typovský jeden z prvních, kteří si na rozparcelovaném panském

pozemku postavili domek, jednou při jakési schůzi předsedal. A
aby svým slovům při této schůzi
proneseným dal větší váhu, prohlásil, že to, co jako předseda
řekne, má ten význam, jako kdyby
to řekl sám pan president. Toť se
rozumí, že epitheton „president“
mu od tohoto okamžiku ihned
zůstal. A protože náš pan president sídlí na Hradčanech, tak náš
žabenský „president“ od té doby
bydlí též na „Hradčanech“. Pojmenování nové části se tak
ujalo, že hledá-li teď někdo z cizinců někoho v nových domcích Žabně, hledá jej na „Hradčanech“. A hledá-li někdo Typovského (bylo jich v Žabni více), hned se každý ptá: „Presidenta?“. Jmenovaný se s počátku na každého kdo jej tak
jmenoval, horšil, ale teď je na to hrdý, že je aspoň v Žabni
„presidentem“. A já jen dodám, že místo kde sídli náš pan
prezident, je shodou okolností kousek od místa, kde dnes
bydlí náš pan starosta. Tedy místo od ulice kde dnes bydlí
rodina Suderova, Lednická či Závodná a dále směrem k Ostravici, jsou našimi Hradčany. 					
				
…pokračování příště.

Martin Válek
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KRÁTCE
Připravujeme vydání publikace o
historii Naiserova mlýna
Obec Žabeň připravuje vydání publikace,
která se bude věnovat popisu historie Naiserova mlýna od jeho počátku až po jeho
smutný konec. Publikace by měla být vydána z kraje příštího roku. O termínu vydání
budeme ještě informovat.
Obec Řepiště Vesnicí roku 2012
Moravskoslezského kraje
Pokud to ještě nevíte, tak Řepiště se staly
Vesnicí roku 2012 Moravskoslezského kraje a v celostátním finále obsadily krásnou
4-10. pozici. Drželi jsme našim sousedům
palce a máme upřímnou radost z jejich
úspěchu. Zároveň nám ukázali cestu, že i
v průmyslovém kraji může uspět vesnice v
této náročné, ale prestižní soutěži.
Komunitní rada obce Žabeň se
sešla na svém 4. zasedání
Již na svém 4. zasedání se sešla komunitní
rada obce, která se skládá z představitelů
všech zájmových sdružení v obci, jako
jsou Sokoli, Hasiči, Klub důchodců apod.,
představitelů obce, základní školy. Rada se
především zabývala přípravou 11. Ročníku
mezinárodního setkání žabích obcí, které
proběhne v příštím roce u nás a také podpisem partnerské smlouvy se slovenskou
obcí Žabokreky.
Přivítali jsme nové spolu občánky
V neděli 21. října 2012 byli v zasedací místnosti obecního úřadu slavnostně uvítáni do
života naší obce tito občánci: Pavlík Röder,
Lukášek Fiják, Mutinová Evička Mutinová,
Amálka Prnková, Malvínka Válková, Elinka
Dvořáková, Maruška Vláčilová.
Zakázka na úpravu zeleně před ZŠ
Žabeň zná svého vítěze
Tím vítězem se stala místní společnost
Ivánek-Zeman, která uspěla ve výběrovém
řízení, které bylo na tuto akci vypsáno.
Společnost nabídla nejnižší nabídkovou
cenu, a jelikož je to společnost, která v této
oblasti značné zkušenosti, nic nebrání tomu,
aby se tohoto úkolu zhostila. Realizace by
měla proběhnout na jaře příštího roku.
Smlouva o partnerství bude
podepsána na symbolickém Bílém
kříži
Za účasti představitelů obcí Žabeň a
Žabokreky bude 2. prosince 2012 na Bílém
kříži podepsána smlouva o partnerství, která
nastavuje podmínky spolupráce, a všichni
doufáme, že položí základní kameny k
dlouhotrvajícímu přátelství mezi našimi obcemi.
Poděkování KSČM voličům
Vážení spoluobčané, děkujeme Vám
všem, kteří jste dali hlasy ve volbách našim
kandidátům do zastupitelstva Moravskoslezského kraje a přispěli jste k důstojnému
postavení volební strany KSČM v kraji. 		
(Ivan Rajnoch, předseda MO KSČM)
Vznikla Místní akční skupina (MAS)
Slezská brána
Místní akční skupina (MAS) je právnická
osoba, založená na principech místního partnerství za účelem podpory a rozvoje venkovského regionu. Jde o společenství občanů,
neziskových organizací, soukromé podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků
obcí a institucí veřejné moci), které spolupracují na rozvoji venkova, zemědělství a při
získávání finanční podpory z Evropské unie a
z národních programů pro svůj region. Místní akční skupina (MAS) se bude podílet na
realizaci programu obnovy a všestranného
rozvoje venkova s cílem zlepšit kvalitu života
na venkově prostřednictvím setrvalého a integrovaného místního rozvoje. Své sídlo
bude mít v Řepištích.
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Ohlédnutí za létem…

Žabí obce se setkaly podesáté v jihočeských Žabovřeskách

11. ročník mezinárodního setkání Žaboobcí se uskuteční v příštím roce v Žabni

Jubilejní ročník setkání žabích obcí se tentokráte uskutečnil na místě, kde
celá tradice vznikla, v jihočeských Žabovřeskách. Naše obec se tohoto setkání účastnila již podruhé a také se silnější účastí. Cesta do jižních Čech byla
opravdu dlouhá, a proto jsme tentokráte zvolili větší autobus, aby děti, které
cestovaly s námi, měly větší pohodlí. Na místo jsme jako již tradičně dorazili poslední, čekalo se pouze na nás. Ubytování jsme našli v místní hasičské zbrojnici
a myslím, že jsme s ním byli všichni spokojeni.
Domácí Žabovřesky si pro nás
připravily výlet do nedalekých
Holašovic, což je vesnice se zachovalou vesnickou architekturou zapsaná na seznamu UNESCO. Měli
jsme možnost se projít po návsi,
které si zachovalo svůj ráz, nahlédnout do dobové hospody a pokochat se krásou starých venkovských
domů.
Po této prohlídce již začal samotný program, kterému samozřejmě
vévodilo
soutěžení
mezi
zúčastněnými vesnicemi. Pokud si
pamatujete, tak minulý rok, jsme
toto netradiční sportovní utkání
s přehledem vyhráli, když naše děti
v přetahování na hlavu porazily fousatého borce s vahou silně přes sto
kilo. Letos jsme samozřejmě chtěli
vyhrát také, leč se na naše nohy a
ruce přilepil jakýsi druh smůly a držel
se nás po celý den. Ale poslední
jsme neskončili, vítězství jsme rádi
letos přenechali jiným, ale myslím si, že jsme si i tak dobře zasoutěžili. Přeci jen
hlavní myšlenkou tohoto setkání je navazování přátelství a kamarádství mezi
Obr. Putovní pohár žabích obcí
„žabáky“ a my jsme jich opět získali mnoho. Bylo velmi příjemné vidět, že ostatní
„žabáci“ nás už zcela vzali mezi sebe a my jsme se tak stali plnohodnotnými
členy tohoto spolku, což se potvrdilo na závěr, kdy naše děcka zazpívaly písničku, která všechny v příštím roce zve na návštěvu naší
obce, která měla obrovský úspěch a byla oceněna hlasitým potleskem.
Tím jsem předznamenal skutečnost, že tato událost se v příštím roce uskuteční v naší obci. Je to pro nás velká výzva, protože se této
akce zpravidla účastní kolem 150 osob a my očekáváme, že k nám dorazí ještě o něco více návštěvníků. Všem budeme chtít vytvořit
domácí prostředí, jaké jsme sami poznali ve slovenských Žabokrekách tak i v jihočeských Žabovřeskách a třeba překvapit nějakým originálním nápadem. Uvidíme, nicméně již nyní víme, že budeme potřebovat pomoc o všech občanů naší obce a všechny k této události
zveme.
Martin Válek

Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov
Počátkem srpna 2012 byly dokončeny stavební práce na projektu
Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov. Byly také
provedeny geodetické práce, zaměření stavby, kompletace dokladů
pro kolaudaci a majetkoprávní řešení pozemků pod cyklostezkou
a byla vydána samotná mapa cyklostezky. Slavnostní otevření
cyklostezky, a to celého úseku mezi Sviadnovem a Vratimovem
proběhlo po kolaudaci stavby počátkem měsíce září.
Projekt „Cyklostezka Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov“,
reg. číslo CZ.1.10/1.1.00/09.00922, byl podpořen z Regionálního
operačního programu NUTS II Moravskoslezsko. Cílem projektu
bylo vybudovat 7.380 m dlouhý úsek cyklostezky Ostrava-Beskydy

a propojit tak již vybudované úseky páteřní cyklostezky OstravaBeskydy. Kromě zvýšení bezpečnosti cyklistů a přímého cyklistického spojení Ostravy s Beskydami projekt zvýší turistický potenciál celého regionu a Moravskoslezského kraje. Projekt realizoval
svazek obcí Region Slezská brána společně s partnery: města Vratimov a Paskov a obce Řepiště, Žabeň a Sviadnov. Významným
partnerem projektu byl státní podnik Povodí Odry, s.p.. Celkové
náklady projektu byly 37,75 mil. Kč, v tom způsobilé náklady projektu byly 36,79 mil. Kč, dotace z ROP 34,03 mil. Kč, vlastní podíl
žadatele 3,72 mil. Kč.

Rostislav Kožušník, předseda svazku obcí

Nejkrásnější zahrada v Žabni je u Kasanderů

Vítězové si v letošním roce svá místa vyměnili

V průběhu letošních prázdnin proběhl již druhý
ročník Ankety o Nejkrásnější zahradu v Žabni.
Anketa doznala oproti prvnímu ročníku jednu
malou změnu. Kromě toho, že o pořadí v anketě
rozhodly hlasy hlasujících občanů obce, byla
udělena také speciální cena odborné poroty.
Anketních lístků se v tomto roce shromáždilo
o něco více než minulý rok a tak můžeme
předpokládat, že se tímto položil základ pro
udržení této ankety i v příštích letech, tak aby se
z této akce stala zajímavá tradice.
Ale nyní už k vyhodnocení ankety. Nejkrásnější
zahradou pro rok 2012 se stala zahrada rodiny Kasanderů, která s přehledem a s velkým
náskokem v hlasování zvítězila. Na druhém místě
se umístila zahrada rodiny Trchalíků. Došlo k tedy
tomu, že loňská vítězná zahrada a druhá v pořadí si v letošním roce své místa
vyměnily. Na třetím místě se umístila zahrada rodiny manželů Matznerových.
Cenu odborné poroty získala zahrada paní Evy Wojaczkové, která byla
oceněna především za parkovou úpravu zahrady se vzrostlými stromy a také
za náročnost péče, jež tento druh zahrad vyžaduje.
Všem majitelům vítězných a oceněných zahrad gratulujeme a samozřejmě se
jako v loňském roce mohou těšit na odměny, které, jak doufáme, pomohou
v dalším rozvoji jejich krásných zahrad a také na tradiční pohlednice a diplomy
s motivy květin, stromků a jiných zahradních prvků, kterým věnují svou starost
a péči.

ve spolupráci s Místní knihovnou ŽABEŇ
a základní školou
připravila výstavu soutěžních výtvarných prací

Strašidla regionu Slezská brána

Soutěžní práce si můžete prohlédnout
od 26. listopadu 2012 do 28. ledna 2013
v knihovně, a to
v pondělí: 13:30–17:30 nebo ve středu: 13:30 17:30.
Do připravené hlasovací krabičky stačí vhodit číslo
Vámi vybrané výtvarné práce.
Hlasovat můžete také prostřednictvím e-mailu zaslaného na adresu: knihovnazaben@seznam.cz
Fotografie všech soutěžních prací naleznete na
adrese:
http://knihovnazaben.rajce.idnes.cz/strasidla_ZABEN
Všechny informace naleznete na naší webové
stránce: http://www.zaben.knihovna.info/
Hlasování bude ukončeno 28. ledna 2013.
Autoři vítězných prací budou odměněni
v březnu během „Týdne čtení“ v KNIHOVNĚ.
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Z činností zájmových sdružení

ASIJSKÝ DEN V ZŠ A MŠ

Zakladní a mateřská škola v Žabni

I přesto, že v naší škole a školce nemáme žádné jiné
národnostní menšiny, rozhodli jsme se pro tyto projektové
dny, které dětem přiblíží jiné kultury, rozšíří zeměpisné
znalosti a vyzkouší si nakrátko život těchto lidí.
Celý týden děti nosily knihy, porcelán, sošky, vějíře,
ubrusy, bonsaje apod. Motivace vzala za své a děti ve
středu 14. 11. 2012 převlečené za Asiaty s připravenými
referáty o jednotlivých zemích uvedly Asijský den besedou. Paní učitelka Rafajová „gejša“ doplňovala obrázky
a hudbu na interaktivní tabuli. Ve třídách si děti vyráběly
čínské kloboučky a čelenky se svým jménem v čínštině.
Ochutnávku pěti čínských jídel a pravého čínského čaje
z Ženšenu připravila v počítačové učebně paní učitelka
MŠ Karásková „karatistka“, která děti ze základní školy

pozvala do ringu k utkání v kick-boxu, suma, stolních her
– šachy, sudoku, puzzle světadílů. Děti si vyráběly vějíře,
shlédly i DVD Kung-fu Panda. Učitelky si poprvé před
dětmi klekly a to jen proto, aby si vypily obřadní čajíček.
V družině si pak děti zhodnotily své nabyté vědomosti
s paní vychovatelkou Smolanovou, která jim připravila
těžké křížovky, aby je přinutila vyhledat odpovědi v encyklopediích, naučných knihách nebo na internetu.
Děti si domů odnesly nejen spoustu zážitků, ale i vlastní
výrobky a taky čínské hůlky, kterými ochutnávaly všechna
připravená jídla. A že to některým opravdu šlo!
Děkujeme proto všem rodičům i personálu celé MŠ i ZŠ
za přípravu a výpomoc.
Teď už se děti mohou těšit na další projektové dny např.
eskymácký,
indiánský, černošský
apod. Prostě v naší
škole
se
stále
něco děje. I přes
ztížené podmínky
po rekonstrukci a
následném
vytopení se děti těší
z nových prostor
v podkroví, které
plně využíváme nejen přes den. Tímto děkujeme paní
ředitelce Juřicové za umožnění halloweenské noci, kde se
děti po organizovaném večeru na školní zahradě odebraly
se spacáky a karimatkami přespat na školní „hrad“ plný
duchů a strašidel! Fotky ze všech akcí si můžete prohlédnout na www.zaben.cz

Šárka Karásková

KPOZ

ZÁSNUBY NA SUDROVĚ RYBNÍCE
V neděli 14. října
2012, za krásného
slunného odpoledne,
se nám vodník Dohmírek zasnoubil se svou
nastávající - vodnicí
Olšinkou. Pomohly mu
děti a všichni ostatní
příznivci dobrodružné
vodnické zábavy, kterou připravili členové výboru TJ Sokol Žabeň. Díky panu
Sudrovi se tak každoročně můžeme setkat v krásném
koutku zdejší přírody a těšit se na další část pohádkového příběhu u místního rybníka. Co čeká obě pohádkové
bytosti příští podzim, je již zřejmé, proto srdečně zveme
všechny budoucí hosty již nyní.
Komise pro občanské záležitosti srdečně zve všechny
příznivce divadelních představení na vystoupení ochotnického spolku - „DIVADLO DEVÍTKA“, které k nám do
kulturního domu zavítá s komedií Patricka Haudecoeura –
„MÁTOVÝ NEBO CITRON?“ Přijďte se pobavit a odměnit
svým potleskem tento soubor v pátek 30. listopadu 2012

v 17 hodin. Vstupné: 50 Kč
Vice o hře naleznete na www.divadlodevitka.cz
V době Adventu zve KPOZ všechny občany, kteří mají
rádi vážnou hudbu na představení SYMFONICKÉHO
ORCHESTRU FRÝDEK – MÍSTEK. 40-ti členné těleso
vystoupí v našem KD v pátek 14. prosince 2012. V repertoáru zazní skladby s vánoční tématikou a další. Srdečně
zveme na tento netradiční koncert.

ZHlavní
činnosti
Sokola K
událostí letošního roku pro sokolské hnutí byl

15. Všesokolský slet v Praze, kterého se z naší jednoty zúčastnilo 9 cvičících žen. Nácvik na slet začal
už na podzim předešlého roku. Pražskému vyvrcholení předcházeli župní slety. Naše ženy vystoupily v Bohumíně a
Opavě. Na začátku července odjeli spolu s téměř další tisícovkou
cvičenců z Moravskoslezského kraje vlakem do Prahy. V Praze
musely absolvovat několik secviků a nástupů na stadion, protože
jejich skladbu Česká suita předvádělo 1800 cvičenek z celé České
republiky a jediné zaplnily celý stadion. Taky absolvovaly Sokolský průvod Prahou, kterého si podle ohlasů náramně užily.
Další významná akce přesahující rámec obce proběhla na
konci prázdnin a to cyklistický závod Paskovský kriťák, který letos obohatili svou účastí tři čeští reprezentanti a moderátor Jirka
Sedláček, jenž dokázal diváky vyburcovat k pořádnému fandění a
dokonce k uzavírání sázek na vítěze jednotlivých spurtů. Závodu
se zúčastnilo 125 jezdců v osmi kategoriích a 21 dětí ve třech
kategoriích.
V září využili někteří naši členové nabídku Klubu důchodců a
jeli do ostravského divadla Myron na podle mne, velmi povedenou
hru v ostravském dialektu Do naha! V neděli 14. října odpoledne
jsme prošli další životní situací žabeňského vodníka Dohmírka,
který nás pozval na svoje zásnuby. Rybník pana Sudra opět po
roce ožil dětským smíchem, ale i strachem ze tmy, která se snesla
na rybník během plnění úkolů, přichystané dvěma povedenými
rusalkami. Dohmírkových zásnub a soutěžit přišlo na 30 dětí.
Taky bych vás chtěl touto cestou již pozvat na vánoční florbalový turnaj smíšených dvojic, který se uskuteční v sobotu 29.
prosince v kulturáku a dne 5. ledna 2013 proběhne Novoroční turnaj amatérů ve stolním tenise opět v kulturním domě. Přijďte se
pobavit a trochu zasportovat!

Pavel Krchňák starosta TJ Sokol

¨Místní knihovna ŽABEŇ
připravila ve spolupráci
Poláškem výstavu

s

Mgr.

Jaromírem

Vánoční pozdrav dříve a dnes

Výstava bude doplněna o ukázky papírových
betlémů Josefa Lady, Mikoláše Alše, Jana
Kudláčka, Marie Fischerové-Kvěchové ..a další
Výstava bude ke zhlédnutí od 26. listopadu 2012
do 7. ledna 2013 vždy v půjčovní době pondělí a středa od 13:30
do 17:30 hod

KLUB DŮCHODCŮ V ŽABNI, HLAVNĚ JEHO VÝBOR, NEZAHÁLÍ:
Snažíme se naše občany pobavit, ulehčit jim od
starostí a problémů. Každý měsíc jedeme do divadla v Ostravě, letos jsme uspořádali pět autobusových zájezdů. Pro pobavení pořádáme SMAŽENÍ
VAJEČINY a TVARŮŽKOVÉ HODY, pomáháme OÚ
na sbírkách ošacení pro Charitu Broumov i na dalších
akcích v rámci našich možností.
Výbor Klubu důchodců přeje všem krásné prožití
Vánoc, hlavně zdraví a pohodu v novém roce.
Jana Ondrušíková, Předsedkyně KPOZ
Za výbor KD Ludmila Doudová, předsedkyně.

„JAK JSI KRÁSNÉ NEVIŇÁTKO“ ANEB BETLÉM 2012 V
ŽABNI
Jako každý rok, tak i letos se můžeme poklonit „krásnému
neviňátku“ v místní kapli svatého Fabiána a svatého
Šebestiána. Setkání všech, kteří si chtějí poslechnout
příběh zrození Ježíše Krista a popřát si klidné vánoční
svátky se uskuteční 3. neděli adventní -16. prosince 2012
v 15 hodin.
V LETOŠNÍM ROČNÍKU VYHLAŠUJEME SOUTĚŽ O
NEJKRÁSNĚJŠÍ VÁNOČNÍ ZVONEČEK, KTERÝM CELOU AKCI ZAČNEME A UKONČÍME.
Srdečně zvou organizátorky G. Kalužová, R. Vaníčková,
J. Ondrušíková a OÚ Žabeň ve spolupráci s SDH Žabeň.

Z činnosti SDH Žabeň

Co jste hasiči, co jste dělali?

Ne všude se dařilo, ale získané zkušenosti jsou k nezaplacení.
Také naši mladí muži soutěžili v požárním sportu. Bojovali
o vítězství v pohárových soutěžích na Biocelu, ve Skalici,
Lhotce, Žabokrekách, Řepištích, Staré Bělé a na nočních
soutěžích v Palkovicích a Kozlovicích. A samozřejmě taky
doma v Žabni. Medaili získali v Žabokrekách za 1. místo a
v Řepištích za 3. místo. Pohárová soutěž u nás se konala
9. 6. 2012. Zúčastnilo se 9 družstev z toho 2 družstva žen.
Letos byla soutěž tak trochu mezinárodní, protože k nám
přijelo družstvo hasičů z obce Žabokreky u Martina ze Slovenské republiky. Z kulturních akcí hasiči pořádali poslední
sobotu v květnu 26. 5.2012 tradiční Kácení máje a pak 4.
8. 2012 Letní slavnost. K tanci a poslechu hrála živá kapela
Blankyt. Kupodivu bylo pěkné počasí a obě akce se vydařily.
Ani během letních měsíců hasiči nezaháleli.
Počátkem září 8. 9. 2012 se konalo pomyslné rozloučení
Mladí hasiči pilně trénovali a připravovali se na první sezónu, s létem- Babí léto. Toto odpoledne bylo věnováno hlavně
kdy začnou jezdit po „opravdových soutěžích“. Začali dětem a již druhým rokem byl hlavním organizátorem Marv květnu Plamenem a pak objeli několik pohárových soutěží tin Mynář. Pro děti bylo připraveno spousta her a soutěží.
(Paskov, Oprechtice, Fryčovice, Janovice, Žabokreky).
Všechny získaly sladkou odměnu a 3 nejlepší z každé kate-

gorie ještě něco navíc. Kdo měl chuť, si mohl opéct špekáček
nebo klobásu.
Průběžně dle času a počasí se uskutečňovaly brigády.
Opravila se a natřela věž na hřišti, pokácely se stromy na
hřišti, které ohrožovaly okolí, opravila se „chata Visalaje“ a
vylepšilo se její vnitřní vybavení (výdejové pulty, chlazení,
nové odpady). Vyráběly se nové desky pro výměnu pevných laviček. Montáž proběhne na jaře. Podle potřeby se
prováděly drobné opravy techniky a sportovního vybavení.
Také se 2x sbíral železný šrot. Dále se členové podíleli na
přípravě a hladkém průběhu kulturních a sportovních akcích.
Od září opět funguje oddíl Mladých hasičů. Děti se na
schůzkách připravovaly na první kolo hry Plamen – závod
požárnické všestrannosti. Trénovaly střelbu se vzduchovkami, šplh po laně, topografické značky, zorientování mapy
podle buzoly, hasicí přístroje, zdravovědu a vázání uzlů. Své
znalosti předvedly v sobotu 20. 10. 2012 v Hnojníku a nakonec obsadili 18 místo z 26 družstev. Účastnili se letos poprvé, protože loni teprve začínali a neměli čas se vše naučit.
Myslím, že hasiči určitě nezaháleli a udělali kus práce.

Na loňském setkání žaboobcí v Žabokrekách u Martina
zástupci naší obce navázali družbu s místními a pozvali je
k nám. Žabokrečtí hasiči se účastnili naší pohárovky a na
oplátku nás pozvali k nim.
V sobotu 21. 7.2012 jsme tedy vyrazili autobusem, který zajistila obec a Avii s nářadím směr Slovensko. Jely oba týmy

hasiči z vedlejší vesnice. Většina dětí z Žabokrek si užívala
tábory a dovolené, takže se jim nepodařilo sestavit družstvo.
Po ukončení soutěže jsme se všichni postupně přesunuli
z hřiště do středu vesnice do kulturního domu, kde se konal, Anna bál na který jsme byli pozváni. K tanci a poslechu
hrála místní dechová kapela a vystoupil i divadelní kroužek
se svými připravenými scénkami. Pro děti nebyla tato zábava zrovna atraktivní, a tak si hrály na blízkém školním hřišti,
které bylo nedávno zrekonstruováno a dovybaveno. Kolem
20h jsme odjížděli domů. Myslím, že to byla velmi povedena
akce a všem se moc líbila.
Martina Cábová

Žabokreky

mužů A - mladší, B - starší, dále družstvo mladých hasičů,
rodiče a další fanoušci, kteří měli zájem. Cesta příjemně
ubíhala a do Žabokrek jsme dojeli okolo 11h. Paní starostka
nás všechny mile pozdravila a na přivítanou donesla záviny
a slané pečivo, které upekly místní ženy. Postupně se začaly
sjíždět okolní sbory dobrovolných hasičů a ve 13h proběhlo
oficiální zahájení a pak hurá do soutěžení! Zúčastnilo se 9
družstev z toho 2 družstva žen. Požární útok probíhal na 2 kola
a počítal se lepší čas. Družstvo mladších mužů získalo krásné 1 místo a druhý tým obsadil 6 místo. Po skončení závodu
pro dospělé předvedli svůj požární útok naši malí hasiči a taky

ŽA BEŇÁK
www.zaben.cz
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