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AKTUÁLNÍ TÉMA

Vážení čtenáři Žabeňáku!
obr. budova ZŠ a MŠ ještě před rekonstrukcí

Začíná rozsáhlá rekonstrukce základní a mateřské školy
Naše základní škola v obci oslaví na konci roku, přesněji 31. 12. 2011, půlstoletí svého provozu v nové budově. Proto se aktuální vydání obecního zpravodaje bude věnovat především
této události a zároveň nahlédneme pod pokličku fungování naší základní školy.
Je symbolické, že právě v tomto roce začíná velká rekonstrukce školní budovy, která si před
sebe klade nejenom cíl zlepšit technický stav samotné budovy, ale také vytvořit pro školu
další prostory pro její další rozvoj. Jedná se především o vybudování podkrovních prostor,
kde by měly vzniknout dvě nové učebny, které by měly nabídnout škole další možnosti jak
rozvíjet vyučování nebo výchovu našich dětí. Nabízí se tím prostor například pro vybudování
speciální učebny pro informační technologie nebo učebnu pro různorodou komunitní činnost.
Zastupitelstvo obce se na svém posledním zasedání usneslo, že bude postupovat dle
upraveného projektu, který původně s vybudováním a využitím podkrovních prostor nepočítal.
Hlasování bylo velmi těsné, někteří zastupitelé byli toho názoru, že tyto nové prostory škola
nevyužije nebo nejsou potřeba, dále zaznívaly také připomínky, že rozšíření projektu o podkrovní prostory významně navýší rozpočet rekonstrukce, což si naše obec nebude moci dovolit. Všechny tyto připomínky měly a mají jistě své opodstatnění, nicméně většina zastupitelů
souhlasila se záměrem, prezentovaný především radou obce a tedy přistoupit k rekonstrukci
školní budovy s vybudováním těchto nových prostor.

6.275.157 Kč Celkové náklady na rekonstrukci školy
2.208.005 Kč
1.773.707 Kč
1.247.586 Kč

rok 2011 - výměna oken a zateplení pláště budovy
předpoklad 2012 - rekonstrukce střechy budovy
předpoklad 2012 - stavební úpravy podkroví
(2 učebny, sociální zařízení)

Rekonstrukce budovy začíná právě v těchto dnech. Původní harmonogram stavebních
prací byl navrhnut tak, aby se všechny výše uvedené etapy stavby podařilo provést během
letošních prázdnin. Bohužel, po konzultacích se stavebním úřadem bylo nutné odložit rekonstrukci střechy a následné stavební úpravy podkroví z důvodu dopracování dalších součástí
technické dokumentace projektu. Především se jedná o problémy se zvýšením budovy
o několik centimetrů, tak aby podkrovní prostory splňovaly požadované normy.
Důležitým faktorem pro financování akce mělo být přidělení dotace z programu Zelená
úsporám, kde se předpokládalo získání zhruba 2 mil. Kč. Tento program byl však pro veřejné
budovy zastaven a již dále nebude otevřen. Na tuto skutečnost muselo nové zastupitelstvo
obce, prostřednictvím rady obce, reagovat. Začátkem roku bylo požádáno o přidělení dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje, kde se podařilo získat 500.000 Kč na rekonstrukci
střechy školní budovy. Dále bude možné využít příspěvek společnosti OKD a.s., která bez
mála věnuje 500.000 Kč a také příspěvek společnosti ČEPS a.s., která věnuje na rekonstrukci
dalších 250.000 Kč. Velmi za tuto podporu děkujeme.
Obec Žabeň ze svých vlastních zdrojů uvolní 1 mil Kč, které uspořila v minulých letech. I to je
však málo. Zbývající finanční prostředky budou muset být pokryty využitím bankovního úvěru.
Věříme však, že odsunutím rekonstrukce střechy a stavebních úprav podkrovních prostor na
příští rok, nám paradoxně poskytne čas na podání přihlášek do dalších dotačních programů
a grantů, aby čerpání bankovního úvěru bylo co nejnižší. Přejme si, abychom v tomto úsilí
byli maximálně úspěšní a budova školy se stala opět reprezentativní, tak jako jistě byla v roce
1961.
(mv)

Máme tady konec školního roku a spolu s ním
také první školní rok mého působení na Základní a
mateřské škole v Žabni. Po dvaceti letech působení
na městských školách pavilónového typu jsem se na
malou školu opravdu těšila. K určitému srovnání to
přímo vybízí.
Vzhled městské a vesnické školy snad ani srovnat
nelze. V městské škole snadno zabloudíte, v naší
škole vždy najdete východ či osobu, která poradí.
Budova školy v Žabni stará 50 let prošla v minulých
letech úpravami a také díky nim škola působí útulně
a přívětivě. Ráda vzpomínám na svůj první dojem,
když jsem do školy vešla. Silný pocit, vryt do mé
paměti již zůstane. Během prázdnin škola projde rekonstrukcí. Střecha, okna i fasáda školy si to určitě
zaslouží. Na „novou“ školu se už těšíme a já věřím,
že zanechá podobně silný a pozitivní dojem, jako byl
můj první.
Škola má krásnou velkou zahradu s hřištěm pro
velké i malé. Určitě by stálo za zvážení větší využití
zahrady nejen pro žáky, nýbrž také pro veřejnost.
Rozličné volnočasové aktivity nejen v době po
vyučování, ale i při výuce.
Na základní škole v Žabni jsem brzy poznala
všechny žáky a jejich rodiče. Ti mne ohromili již na
první společné schůzce, když plánovali akce SRPŠ
na tento školní rok. Je úžasné, že se v tak malém
počtu rodičů najde skupina lidí, kteří jsou ochotni ve
svém volném čase pro děti něco zorganizovat, zajistit, přiložit ruku k dílu a posléze sledovat radost
dětí. S tímto jsem se na velké škole nesetkala.
A když se v Žabni střídaly akce organizované školou

Základní škola oslaví v letošním roce výročí 50. let provozu v nové budově
Ve svém příspěvku se musím vrátit trochu do historie
„žabeňského školství.“ V roce 2004 jsme oslavili 100.
výročí vzniku školy v naší obci. Vyučování tehdy probíhalo
v budově stávajícího obecního úřadu. Vyučování v „nové“
budově už probíhá neuvěřitelných 50 let. V současné době
již dochází do mateřské a základní školy vnoučata prvních
žáčků, kteří do nově postavené budovy nastoupili v lednu
1961. Za celou dobu své existence prošlo touto budovou
velké množství nejen dětí a žáků, ale také dospělých, ať už
pedagogů nebo správních zaměstnanců. Seznam všech,
kteří se na chodu této školy podíleli, by byl dosti dlouhý

a tak si dovolím ze všech připomenout jen jméno p. Alois
Řeha. Za jeho „ředitelování“ si škola získala řadu ocenění
a uznání v blízkém i vzdálenějším okolí. V průběhu těchto
padesáti let se v budově školy prováděly pouze drobné a
potřebné opravy, bylo změněno vytápění z pevných paliv
na plynové. V roce 2007 došlo k rekonstrukci kuchyně a
její změně na výdejnu – strava je dovážena z jídelny ZŠ
Paskov. Zároveň bylo zrekonstruováno sociální zařízení
v celé budově, včetně oken v těchto prostorách. Budova
již delší dobu volá po celkové rekonstrukci – střechou zatéká, okny fouká vítr a náklady na vytápění jsou čím dál

a rodiči ze SRPŠ, zažily děti kulturní a sportovní
vyžití během celého školního roku, nikoliv jen školní
výuku.
Jako třídní učitelka na městské škole jsem běžně na
1. stupni řešila šikanu spolužáků, lhaní, záškoláctví,
krádeže apod. S tímto se naštěstí v Žabni nesetkáváme a já věřím, že to tak bude i nadále.
Obávala jsem se kvality dovážených obědů. Na
předešlém pracovišti byla kvalita jídla nesrovnatelně
menší a ani možnost velkého výběru jídla pomyslné
mističky vah nepřevážila. Dovážené obědy ze školní
jídelny v Paskově jsou výborné. Skutečnost, že naši
žáci mají ve škole každý den připravenou svačinu
včetně ovoce a mléčných výrobků, shledávám jako
nadstandard vedoucí děti k zdravému životnímu
stylu. Neznám žádnou školu, kde jsou svačiny pro
školáky připravovány.
Další rozdíl mezi městskou a vesnickou školou vidím
ve výuce. Psát o tom, jak je náročné učit ve třídě
s více ročníky je zbytečné. Nicméně jaká pozitiva
malotřídní škola má jsem poznala až v samotné praxi.
Žáci jsou mnohem samostatnější, ohleduplnější
a v neposlední řadě trpělivější při plnění úkolů. Mladší
získávají znalostí od starších spolužáků, starší si zopakují již probrané.
Také spojení základní a mateřské školy v jedné
budově vidím jako dobré řešení. Společné akce,
besídky či výlety nás vzájemně sbližují. Je důležité
zmínit, že naše škola představuje mladý kolektiv
obce Žabeň, právě toto posiluje důležitost vzájemného poznání a následně kladně ovlivňuje životní
prostředí samotné obce a její sounáležitost jako
celku.
Pro mě a mnoho dalších to byl školní rok velice
náročný, avšak odvedli jsme spoustu práce a já
jsem ráda, že nadále můžeme pokračovat po cestě
vedoucí k dalšímu zlepšování. Vím, že jsme všichni
zaměstnanci udělali vše pro spokojenost žáků, dětí
a jejich rodičů, že se nám podařilo to, co jsme si naplánovali, že jsme kladně obstáli ve státních kontrolách a také Česká školní inspekce nás hodnotila vysoce kladně. Konec školního roku vlastně znamená,
že se my ve škole už nyní pilně připravujeme na nový
školní rok 2011-2012. Věřím, že bude úspěšný.
Na závěr chci poděkovat všem, kteří jsou tu více
či méně spojeni s chodem naší školy. Spolupráce
a pomoc vás všech je pro nás velice důležitá. Za
zaměstnance Základní a mateřské školy v Žabni
Vám děkuji.

Mgr. Eva Juřicová - ředitelka ZŠ a MŠ Žabeň

Vizualizace rekonstruované budovy

vyšší. Bývalé zastupitelstvo v čele se starostou V. Klegou
žádalo o dotace z evropských fondů v rámci „Zelená
úsporám“, ale tyto dotace nebyly schváleny a posléze
odloženy na neurčito.
V průběhu letošních prázdnin by budova ZŠ a MŠ měla
konečně dostat nový „kabát“ v podobě nové střechy
s podkrovím, nová okna a zateplení celé budovy.
Věřím, že plánované velké investice do budovy se vrátí na
vzdělání a pohodě našich dětí a vnoučat, vždyť DĚTI - to
je naše budoucnost.

Jaroslava Fijáková

1

www.zaben.cz

léto 2011

zdarma

ZEPTALI JSME SE
Rozhovor s panem ředitelem Aloisem Řehou
Vzhledem k tomu, že aktuální vydání „žabeňáku“ je z velké části věnováno naší základní a mateřské škole, bylo pro mě snadné vybrat osobnost, kterou bych požádal o rozhovor.
Jsem velmi rád, že pan ředitel Alios Řeha, který je hluboce spjat s naší základní školou, toho času na důchodovém odpočinku, si vyhradil čas na několik otázek.
Krátká vizitka

Pan Alois Řeha se narodil roku 1931 ve Sviadnově, absolvoval gymnasium ve Frýdku-Místku a poté pedagogické gymnasium v Orlové. Po úspěšném ukončení této školy
nastoupil na pouhé 2. měsíce na místo učitele v Janovicích, aby poté mohl absolvovat základní vojenskou službu. Jakmile si tuto povinnost splnil, učiteloval rok v Pržně a pak
dostal nabídku dělat ředitele školy v malé obci jménem Žabeň … a tady začíná naše povídání

Dobrý den pane
řediteli, je mi velkou ctí, že jste si
udělal chvíli čas
na několik otázek, které jak
doufám budou
příjemným zavzpomínáním na
vaše účinkování
na žabeňské základní škole.
Na úvod bych se Vás rád zeptal, zdali být učitelem byl vždy váš cíl
a vůbec, jak jste se k tomuto povolání dostal?
V tom roce 1952 bylo nedostatek učitelů a u nás na gymnasiu v Místku, v oktávě (8. třída gymnasia), byl uspořádán nábor na kantory
pro pedagogické gymnasium v Orlové. Tam to byl opravdu fofr, za
rok z vás udělali kantora pro první stupeň, tedy pro 1-5 třídu. Ihned
poté jsem nastoupil do Janovic, kde jsem vyučoval ovšem jenom 2
měsíce, pak jsem nastoupil na vojnu. Po vojně jsem učil ještě asi
rok v Pržně, než se mi uvolnilo místo v Žabni. No a v Žabni jsem
nastoupil v roce 1955.
Takže jste vlastně nastoupil ještě do staré budovy školy, ve které je
dnes umístěn obecní úřad.
Ano, vlastně se jednalo o jednu místnost, kde se učilo, teď je tam
tuším zasedací místnost obecního úřadu. Vzadu byl ještě byt pro
učitele. Vzpomínám si, že se mnou tam učila paní učitelka Jarka
Daňková z Místku.
Jenom pro představu, kolik bylo v té době ve škole žáků?
Pokud si dobře vzpomínám, tak to mohlo být tak kolem sedmdesáti.
Sedmdesát žáků a to všichni v jedné učebně?
(smích)… Ne ne, to bylo ještě dopolední a odpolední vyučování,
kde jsme se s paní učitelkou střídali. Jedna skupina žáků přišla dopoledne no a ta druhá později. Jakmile nám počet žáků překročil
70 tak nám pomohl tehdejší obecní úřad v Žabni, tím že jsme jako
další, rezervní, učebnu mohli využívat svazáckou klubovnu. Tento
stav trval prakticky až do toho roku 1961, kdy jsme se přestěhovali

do nové budovy. Tam jsme obsadili dvě učebny, ta třetí nám sloužila
jako taková audiovizuální učebna, kde jsme žákům promítali různé
filmy, používali jsme k vyučování audio sluchátka a tak dále.
Jaký byl Váš nejoblíbenější vyučovací předmět? Tuším, že to musela být hudební výchova, vzhledem k tomu, že můj otec a strýc byli
členy Vaší kapely.
Ano ano, Mirek a Standa Válkovi hráli na harmoniku, já a Rosťa
Pohludka na kytaru, na bubny hrál Zdenek Fiala a na trubku pak
Petr Tomek. Ale ano, je to opravdu tak. Hudební výchova ale také i
výtvarná výchova byly těmi mými nejoblíbenějšími.
Pokud uvažuji správně, tak v Žabni to byla vlastně Vaše první ředitelská štace. Neměl jste třeba strach z toho, že z Vás bude ředitel
na vesnické škole?
Neměl, já jsem byl hlavně moc rád, že jsem se mohl dostat na vesnici. Protože je velký rozdíl, a dodnes je, mezi vesnickou a městskou
školou. Navíc jsem byl moc rád, že to byla Žabeň. Jednak proto, že
jsem to měl opravdu kousek ze Sviadnova, ale hlavně proto, že zde
byli opravdu skvělí lidé, kteří nám s tou školou velmi pomáhali. Například pan Dvořák, tehdejší starosta obce, ten nám hodně pomohl.
Doslechl jsem se také, že v době otevření nové školní budovy, která
na konci letošního roku oslaví 50. let svého vzniku, to byla jedna
z nejmodernějších školních budov v širokém okolí. Dokonce snad o
naší škole natočila reportáž i česká televize.
(smích) Ano, je to tak. Já jsem si říkal, že Žabeň musím vytáhnout
nahoru. Ono když si vezmete to Ž, to je pořád na konci té abecedy,
za námi už jsou jenom Žermanice. Tak jsme se všichni snažili, abychom byli opravdu dobří, a já myslím, že se nám to docela podařilo.
Vzpomenete si také na své kolegy, kteří s vámi na naší škole působili?
Samozřejmě. Tak hlavně to byla, jak jsem se již zmínil, paní učitelka
Jarka Daňková z Místku. No a pak se k nám připojila Anička Žůrková
ze Žabně. Ve třech jsme, myslím si, již výuku zvládali dobře.
Tak, a teď mi dovolte jednu takovou šťouravou otázku. Ptal jsem se
na vaše kolegy, musím se tedy zeptat i na vaše žáky. Byl mezi nimi,
někdo koho jste si zapamatoval jako velikého raubíře?
(smích) … ne ne, opravdu si nevzpomínám, že bych měl
s některým z mých žáků takové problémy.

A naopak? Vybavíte si někoho, na koho vzpomínáte velmi rád, na
toho kdo se vám povedl?
(smích)… mě se povedli všichni. Ale tak třeba Zdenek Fiala, pak samozřejmě Mirek se Standou Válkovými, Věrka Klegová, Láďa Blahut, Božka Haladejová, Jindra Varkoček, Vítek Klega, Toník Lyčka
a mnoho dalších…
No jak to tak poslouchám, musel byste vyjmenovat celou polovinu Žabně. Když se řekne Žabeň, co si vybavíte. Nebo jinak, díky
tomu, že jste byl dlouhá léta ředitelem žabeňské školy, jaký vztah
jste k naší obci získal?
Žabeň měla především skvělé lidi, kteří pomáhali škole, jak se dalo.
Vždyť si vezměte, sami si postavili novou školu. Víte, já jsem učil
v Raškovicích, v Místku na 6. ZŠ, v Janovicích, ale na Žabeň mám
opravdu velmi, velmi krásné vzpomínky. To víte, pro mě, mladého
kantora, to byla první štace, ještě k tomu na vesnické škole a kantor na vesnici musí ovládat několik základních věcí. Zaprvé to musí
být samozřejmě dobrý učitel, zadruhé to musí být muzikant, zatřetí
malíř, hlavně malíř plakátů (smích…), no a potom i herec. Víte, my
jsme také hrávali divadla, pomáhala nám s nimi s paní Pohludková.
Ano to si pamatuji. I já jsme s paní Pohludkovou měl tu čest zažít na
vlastní kůži. Jako malý sokol jsme rok co rok nacvičovali představení
na sokolský ples. Vždycky to mělo velký úspěch. Ale nerad bych vás
zdržoval.
Na závěr bych se Vás rád zeptal, co byste popřál naší škole k 50.
letému výročí a co byste poradil, popřál, vzkázal Vašim následovníkům, kteří dnes na naší škole učí.
… no tak co bych tak vzkázal. Ať se učitelé dovedou co nejvíce přiblížit duši dítěte. Aby své žáky brali jako osobnosti sobě rovné. No
a škole bych popřál, aby se svou úrovní výuky opět dokázala dostat
na úroveň okresu, kraje atd.
Jménem všech žabeňáků, bych panu řediteli Řehovi touto cestou co nejsrdečněji poděkoval za práci, kterou věnoval naší
škole, naší malé obci. Kompletní zvukovou nahrávku z rozhovoru naleznete na www.zaben.cz.

autor: Martin Válek

naše škola
Škola se ve školním roce 2010/2011 zapojila do nejrůznějších projektů podporujících kvalitní výuku, a které nám pomáhají také vychovávat.
Jde o projekty zaměřené na ekologickou a globální výchovu, na prevenci protidrogových závislostí, výchovu ke zdravému životnímu stylu.
a k odpovědnosti za zdraví, na ochranu člověka za mimořádných událostí.

Akce

Školní družina

Škola v průběhu školního roku několikrát navštívila místní knihovnu, kde proběhly přínosné zajímavé výukové lekce, např. o Františku Hrubínovi, o Jiřím Žáčkovi, o Zdeňku Millerovi, byli zde pasování druháčci
na čtenáře, proběhla beseda se spisovatelem Sobotkou,…Škola jela do Divadla loutek v Ostravě na
představení Broučci, do kina v Paskově na film Kuky se vrací, před Vánocemi jsme se podívali do Valašské
dědiny v Rožnově pod Radhoštěm. Někteří žáci ZŠ i děti z MŠ se zúčastnili úspěšného lyžařského kurzu
na Bílé. Na toto místo jsme se vrátili na jaře a strávili zde příjemný pětidenní ozdravný pobyt. Ve škole
proběhly soutěže ve zpěvu, v recitaci, v maskách, ve vědomostech, v závodech v jízdě na koloběžkách,
střelbě ze vzduchovky, ve florbale,…Školáci besedovali s policisty a požárníky. Pro seniory obce a rodiče
si celá škola připravila pásmo básníček a písní s vánoční tématikou a ke Dni matek. Věříme, že všechny
projekty školy, kulturní a sportovní akce přispívají k rozvoji osobností všech žáků a dětí.

Ve školním roce 2010/2011 družinu je přihlášeno
25 žáků, kteří mají možnost navštěvovat zájmové kroužky (keramika, sportovní hry, informatika, hra na flétnu, angličtina, španělština,
francouzština, in-line bruslení, v zimně výuka
snowboardingu).
V naší družině probíhají dlouhodobé projekty zaměřené na ekologickém cítění. Každý
týden je věnován určitému problému a děti se
účastní besed, her, či jiných aktivit zaměřených
na environmentální výchovu, mezilidské vztahy a estetiku. Všechny děti jsou zapojeny
do celoročního projektu:“Zdravé zoubky“.
Každoročně pořádáme soutěže, které jsou:
střelba ze vzduchové pistole, o nejčervenější
jablko a spolužák, recitační soutěž, žabeňská
superstar, atletické soutěže. Podle možností
se účastníme i dalších soutěží. Dále pořádáme
tvořivé odpoledne pro děti i rodiče.
V loňském školním roce v rámci recyklovaní
jsme odvezli 180 kg elektrozařízení a 52 kg baterií, letos 196 kg eletrozařízení.
V průběhu roku jsme odevzdali dva plné kontejnery papírů určený k recyklaci. Pro zábavnější
formu prohlubování ekologického cítění jsme
začali hrát stolní hru Ekopolis. Pro deštivé dny
jsme pořídili oblíbenou hru Aktivity a mnoho
výtvarného materiálu a pomůcek. Pro sportovní
hrátky máme mnoho nových náčiní. Ani technické vybavení nezůstalo opomenuto. Pořídili
jsme výukové programy a neustále vytváříme

materiály pro využití interaktivních tabulí.
A co nás čeká poslední týdny ve školní družině?
Od 13. 6 do 17. 6. proběhne zhodnocení jednotlivých zájmových kroužků, děti budou odměněny pamětním listem a malou
odměnou. Pokračujeme v tréninku skoku z místa, hod kriketovým
míčkem, přespolním během a přetahované, což jsou disciplíny

Olympiády Slezské brány dne 17. 6. 2011 v dopoledních hodinách.
Předposlední týden bude věnován procházkám či projížďkám na
bruslích a koloběžkách
v okolí školy a fotodokumentace budovy školy. Poslední den se
slavnostně a hravě rozloučíme se školní družinou.

Šárka Floriánová

Co si myslí žáci školy o družině
Družina z pohledu Markétky

Družina z pohledu Martina

Družina z pohledu Lukiho

Družina mě celý rok dost bavila.
Ve družině mě nejvíc bavila keramika
– až do té doby než mi došly nápady,
sportovní hry, počítačový kroužek a
mnoho dalších kroužků. Venku ráda hraji
vybíjenou, na prostředníčka a jiné
míčové hry. Nebo se mi hodně líbí
tvořivé ruce, protože když se nudím, je
dobrý lék proti nudě. Dobrým zážitkem
byla soutěž na koloběžce, nebo když
jsme dělali rozhovor s panem starostou o nové cyklostezce. Líbila se mi
soutěž, kterou jsem si nazvala „Střel sýr“
Družina se mi líbí, protože tam mám
hodně kamarádů. Je tady mnoho her
a stavebnic na hraní. Je to tu vážně
super. A taky se mi líbí, protože tam
nemáme žádnou protivnou paní učitelku.
Družina je nej !

Školní družina se mi po celý rok
zamlouvala. Dobré aktivity, dobré pití
a dobré hry. Hlavně se mi hrozně líbí
družinové sporty např. vybíjená, florbal
a také trénink na olympiády. V družině
hrajeme moje dvě nejoblíbenější hry
Ekopolis a Aktivity. Měli jsme ve družině
takovou soutěž jménem recyklovaní,
v té soutěži jsme třídili plasty, papír
a sklo. Také jsme z domu nosili porouchané elektrospotřebiče a vybité baterie.
Celý školní rok v družině se mi hrozně líbil.

Školní družina se mi po celý rok líbila.
Chodili jsme ven na hřiště a hráli různé
hry. Chodili jsme také na procházky.
V družině jsou také různé kroužky např.
keramický kroužek. Bavilo mě venku hrát
fotbal. V družině bylo také recyklohraní.
To byl takový projekt, kde jsme dávali vybité baterie do speciální bedny.
Líbila se mi střelecká soutěž. Jezdili jsme
na koloběžkách.V zimě jsme sáňkovali.

Lukáš Garba, 4. třída

Martin Závacký, 4. třída

Markéta Mynářová, 4. třída
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Biocel Paskov informuje o změně technologie výroby

Obec Žabeň prozatím nevyslovila souhlas se změnou technologie výroby

Slovo předsedy představenstva Ing. Iva Klimšy k přípravě a realizaci projektu změny
technologie výroby

Jednání s Biocelem Paskov na podmínkách vzájemného soužití stále pokračují

Vážení a milí občané,
dovolte mi informovat Vás o stavu přípravy a realizace projektu změny technologie výroby společnosti
Biocel Paskov a.s. Úvodem chci připomenout, že celulózka vyrábí v této lokalitě buničinu již téměř
30 let a zejména v posledním desetiletí se kolem ní vytvořilo seskupení dřevozpracujících, strojírenských, projekčních a dalších firem, které spolupracují a dohromady zaměstnávají více než 1500 lidí
žijících v blízkém okolí.
Změna technologie výroby celulózky souvisí s příchodem nového vlastníka, který se rozhodl pro
velkou investici, která dává naší společnosti možnost dlouhodobé prosperity. Projekt změny technologie výroby znamená, že se stávající výrobní celky doplní o zařízení k zušlechťování buničiny
a současně se změní koncept energetiky celulózky. V rámci této změny se již dále nebude spalovat černé uhlí. Implementací nové technologie na vypírku kouřových plynů se sníží emise SO2 do
ovzduší, které je v Moravskoslezském kraji zvlášť znečištěné a krajské orgány spolu s městem
Ostravou a Ministerstvem životního prostředí vyvíjejí právě v této době velkou snahu najít řešení
ke zlepšení situace. Při provozování nové technologie již nebude pokračovat výroba krmných kvas-

Změna technologie výroby z výroby sulfitové buničiny na buničinu viskózovou, nás jako zvolené
zástupce občanů v obci musí zajímat a zajímá. Jelikož nikdo z členů rady obce není odborníkem
v tomto oboru, nechali jsme si vypracovat posudek společností Ekoaudit. Tento posudek nám pak
sloužil jako základ pro jednání s Biocelem Paskov, kde jsme upozorňovali na důsledky změny výroby,
které nová technologie přinese.
Rada obce si je velmi dobře vědoma toho, že Biocel Paskov je významným zaměstnavatelem
v našem regionu, vždyť mnoho našich občanů je zde zaměstnáno. V žádném případě nechceme
zasahovat do vnitřních věcí podniku, jakými jistě je zvolení si produktu, který bude vyrábět. Nicméně
musíme se zabývat tím, jaké vlivy tato změna technologie výroby přinese naší obci, jak ovlivní naše
životní prostředí, jak ovlivní naše majetky a podobně.
Z minulosti si pamatujeme, že velmi často docházelo k častému úniku drobných pilin, které unikaly
z vysokých hald dřevní štěpky, které jsou umístěny v bezprostřední blízkosti obytné zástavby. Budiž
ke cti podniku, že tento stav se od roku 1989 radikálně zlepšil, přesto k těmto jevům stále dochází.
Také nás trápí hluk, který díky tomu, že se na naší straně nachází dřeviště s velkým odkůrovacím
zařízením, překračuje povolené limity. Přeprava dřevní hmoty pomocí nákladních aut již byla zčásti
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nic, jejichž sušení bylo označeno jako zdroj zápachu. Současně s ukončením této výroby bude
zastaveno také používání čpavku, který patří do kategorie toxických látek a látek nebezpečných pro
životní prostředí. Kapalné SO2 , které bude nutno při výrobě viskózové buničiny dávkovat do technologického procesu, bude skladováno a bude s ním manipulováno s maximálním vyloučením rizika.
Tato chemikálie do kategorie látek nebezpečných pro životní prostředí nepatří. Mohu Vás ujistit, že
nově instalovaná zařízení budou nejlepšími dnes dostupnými technologiemi. V rámci projektu budou
všechna nová zařízení napojena do systému likvidace nízkostřešních emisí, bude se pokračovat
v odstraňování zdrojů hluku na těch zařízeních, kde je to technicky řešitelné. Biocel Paskov plní také
závazek zpracovat v tomto roce projekt doplnění zazelenění areálu jako další možné ochrany proti
hluku a prašnosti.
Dne 15.4.2011 jsme získali souhlasné stanovisko Ministerstva životního prostředí k dokumentaci
posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) záměru „ Změna technologie výroby z výroby bělené
papírenské buničiny na výrobu viskózové buničiny – produkce 300.000 t/rok“. Dokument je veřejně
přístupný na www.cenia.cz/eia. Součástí souhlasného stanoviska je celkem 42 podmínek, které jsou
stanoveny pro fázi přípravy projektu, výstavby, provozu a pro období po ukončení provozu záměru.
Tyto podmínky Biocel Paskov splní.
Podkladem pro stanovení těchto 42 podmínek byly věcné požadavky města Paskova, obcí Žabně
a Staříče a dalších subjektů, které v procesu schvalování EIA podaly svá stanoviska. Byly to orgány
státní správy, jako např. Krajský úřad Moravskoslezského kraje, Magistrát města Frýdek-Místek,
Krajská hygienická stanice, Česká inspekce životního prostředí, ale také Sdružení občanů a jednotliví občané.
Po získání souhlasného stanoviska Ministerstva životního prostředí k EIA zahájil Biocel Paskov
výstavbu regeneračního kotle č. 2 a čtvrtého absorpčního stupně sekundární regenerace. Pro realizaci projektu sodné odparky a sodného kotle byly zahájeny kroky k získání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Zahájení výroby novou technologií na kompletním výrobním zařízení
je plánováno v průběhu 1. pololetí roku 2013. Podrobné informace o aktuálním stavu realizace
projektu změny technologie výroby můžete získat v prezentaci „ Projekt výroby viskózové buničiny“
ze dne 24.5.2011, která je k dispozici na webu obce.
Naše společnost vždy přistupovala ke svému podnikání s nejvyšší mírou zodpovědnosti. Biocel
Paskov je odpovědným partnerem nejen ve vztahu ke svému podnikání, ale i ke svým zaměstnancům,
lidem v okolí, životnímu prostředí a státu. Naše spolupráce s okolními obcemi byla vždy založena
na vzájemné důvěře, a proto považujeme za důležité informovat Vás o důležitých skutečnostech při
realizaci našeho nového výrobního programu.
S úctou,
Ing. Ivo Klimša Předseda představenstva
Biocel Paskov a.s.
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odsunuta na okraj naší obce, pomocí vybudování obslužné komunikace podél západního okraje
obce. Tím bylo dosaženo značné snížení průjezdnosti velkých nákladních aut přes obec, přesto to
pro některé z nás neznamená úlevu, naopak. Musíme se zmínit také o světelném znečištění, které
některým z nás způsobuje nepříjemnosti v noci s usínáním. No a v neposlední řadě je zde otázka, na
kterou se velmi často zapomíná. Mám tím na mysli znehodnocení našich majetků tím, že se v jejich
blízkosti nachází velký průmyslový podnik.
Naším cílem je na všechny tyto problémy upozornit a pokusit se zlepšit stávající stav.

Nesmíme dopustit, aby změna technologie výroby, znamenala další zhoršení
životního prostředí v naší obci. Toto je náš hlavní cíl!

Některé závěry námi objednané studie, však dávají indicie k tomu, že opravdu dojde v určitých
místech k navýšení překračování limitů (např. hluk). Ze strany podniku jsme však ujišťováni, že ke
zhoršení životních podmínek v obci nedojde. Naopak změna technologie sebou přinese zlepšení
stávajícího stavu.
Dalším problémem, o kterém se dosud nehovoří, je i převedení podniku do rizikovější kategorie
průmyslových podniků z hlediska skladování nebezpečných chemikálií. Podniky jsou totiž rozděleny
podle objemu skladovaných chemikálií do jednotlivých kategorií, přičemž Biocel Paskov bude zařazen
do kategorie rizikovějších a musí vypracovat i vnější havarijní plán, včetně území a obyvatel obce
Žabeň. Problematické je i riziko ukládání kapalného SO2 ve starém skladu chlóru, který se nachází
v blízkosti obytné zástavby. K této problematice se vyjadřuje MUDr. Sudrová ve svých připomínkách
k posudku EIA, s kterými je možné se seznámit na internetových stránkách obce.
Proto je naší snahou najít společně se zástupci Biocelu Paskov takové řešení, které nám poskytne
prostor důkladně kontrolovat, zdali budou tyto sliby důsledně plněny a v případě překročení limitů,
byla bezodkladně řešena náprava.
Samostatnou otázkou je finanční kompenzace ze strany podniku, kterou považujeme v 21. století za
slušnost a odpovědnost za to, že naše životní prostředí je díky Biocelu Paskov negativně ovlivňováno.
Jednání s představiteli podniku, s panem Ing. Klimšou, panem Ing. Podmolíkem stále probíhají.
Všichni doufáme, že se chýlí k závěru, na kterém se budeme moci dohodnout. Doufáme, že dohoda,
kterou uzavřeme, bude znamenat nový milník ve vztazích s Biocelem Paskov a obcí Žabeň, na které
budou participovat obě strany. Jakmile tato dohoda bude úspěšně schválena zastupitelstvem obce,
jsme připraveni vyslovit souhlas se záměrem změny technologie výroby v Biocelu Paskov.
Bc. Martin Válek
autor je místostarostou obce Žabeň

Z činnosti Regionu Slezská brána
Cyklostezka Ostrava-Beskydy,
úsek Vratimov-Sviadnov
Svazek obcí Region Slezská brána začne v letošním roce realizaci největšího investičního projektu za svou 11-letou historii, a to
výstavbu Cyklostezky Ostrava-Beskydy, úsek Vratimov-Sviadnov.
Jedná se o projekt, jehož záměr byl schválen v polovině devadesátých let minulého století a který má za cíl propojit rychle
a bezpečně Ostravu s Beskydami cyklostezkou podél řeky Ostravice. Svazek obcí si ve svém strategickém plánu v r. 2007 vytýčil
za cíl zrealizovat chybějící úsek v délce cca 7,4 km na katastrech
obcí Sviadnov, Žabeň, Paskov, Řepiště a Vratimov. V r. 2007 byly
zahájeny rovněž projekční práce (svazek získal dotaci z Moravskoslezského kraje na projektovou přípravu), které byly náročné
a zdlouhavé (liniová dopravní stavba). Vyprojektovaná byla nová
cyklostezka s asfaltovým povrchem, délka 7,4 km, šířka 2,5 m, na
katastrech pěti obcí. V dubnu 2009 bylo vydáno územní rozhodnutí,
v červnu 2010 pak stavební povolení. V roce 2009 došlo ke strategické dohodě s významným partnerem projektu se státním podnikem Povodí Odry ohledně realizace cyklostezky na povodňové
hrázi v katastrech obcí Sviadnov, Žabeň a Paskov. Tato dohoda se
týkala navýšení a rekonstrukce levobřežní hráze v délce cca 3,8
km, která plní protipovodňovou ochranu území a na které po realizaci bude umístěna stavba cyklostezky. Povodí Odry se zavázalo
zrealizovat rekonstrukci hráze v objemu cca 10 mil. Kč z vlastních

prostředků a v termínu do konce listopadu 2011. Toto rozhodnutí
bylo klíčové pro další pokračování projektu cyklostezky a následnou
úspěšnou žádost o dotaci z EU. V únoru 2010 svazek podal žádost
o dotaci na výstavbu cyklostezky z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Koncem června jsme obdrželi oznámení
o výběru projektu k uzavření smlouvy o poskytnutí dotace. Smlouva
o poskytnutí dotace byla uzavřena v únoru 2011 po doložení všech
dalších požadovaných dokladů. Velice si cením, že noví starostové
a zastupitelstva obcí po volbách v říjnu 2010 se rychle zorientovali
v náročném projektu a byli ochotni pokračovat a dostát závazkům
z partnerských smluv. V lednu 2011 byla zahájena příprava
výběrového řízení na zhotovitele stavby a příprava zadávací dokumentace. Veřejná zakázka byla vyhlášená v březnu 2011. Dne
12.5.2011 rozhodlo shromáždění starostů na svém zasedání ve Václavovicích o výběru nejvhodnější nabídky společnosti VOKD a.s.,
Ostrava, nabídková cena 31.918.670,99 vč. DPH, nejnižší nabídková cena, druhá nejkratší lhůta realizace, nejdelší záruční doba. Po
uplynutí 15-denní lhůty pro podání námitek byl předseda pověřen
podpisem smlouvy o dílo. Předpokládaný začátek realizace je
v první polovině června 2011. Ukončení projektu předpokládáme
do konce roku 2012.
Celkové předpokládané náklady projektu jsou ve výši 36,7 mil. Kč.
Dotace z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko by
měla činit maximálně 92,5 % uznatelných nákladů, tj. 34 mil. Kč.
Doufám, že realizace projektu proběhne dle všech předpokladů
a nová bezpečná cyklostezka bude od r. 2013 sloužit cyklistům
a bruslařům. A taky věřím, že se konečně podaří propojit celou

cyklostezku z Ostravy až do Beskyd, a to i díky informaci, že Město
Frýdlant nad Ostravicí bylo koncem května 2011 úspěšné se svým
projektem a získalo dotaci z ROP Moravskoslezsko na pokračování
cyklostezky v úseku Baška – Ostravice s odbočkou na Čeladnou.

Rostislav Kožušník – předseda svazku obcí
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VYDAŘENÉ DEKORACE
V sobotu 9. 4. 2011 se sešli všichni
zájemci o kreativní tvoření v sále KD,
kde společně u dobrého občerstvení
z místní restaurace, vyráběli krásné
velikonoční dekorace.
Všem se jejich díla zdařila, děti zdobily vajíčka a zvládly vytvořit i věci
náročnější. Překvapily tak nejen své
blízké, ale i samy sebe. Některé dveře
zdejších domů jsou ještě nyní ozdobeny
výtvorem z této jarní dílny.
DOKUD SE ZPÍVÁ…..
V neděli 17. dubna navštívilo naši
obec hudební trio pod vedením renomovaného umělce F. Černohouze z olomoucké agentury Viola a pobavilo svým
vystoupením hlavně naše dříve narozené občany. Hudební pásmo, které
neslo název:
„ Pod tou naší starou lípou“, bylo plné
oblíbených a známých písní, které si
všichni zúčastnění mohli spolu s vystupujícími zazpívat. Takto strávené odpoledne jistě potěšilo, vždyť zpěv je
zdravý a z našeho denního života se
pomalu a jistě vytrácí….
PÁLENÍ ČARODĚJNIC 2011
Již podruhé se sletěly všechny malé
a velké čarodějnice z naší obce. Stalo se tak v pátek 28. 4. 2011, kdy
společně s dřevěnou ČARODĚJNICÍ
vyšly od mateřské a základní školy
v průvodu k sokolskému hřišti. Zde
je čekalo odpoledne plné zajímavých
soutěží, přehlídka čarodějnických dopravních prostředků a samotné upálení
„Kanimůry “. V závěru večera, který se
i přes počáteční nepřízeň počasí jistě
vydařil, si všichni přítomní mohli opéct
špekáček a vydatně se občerstvit. Malé
čarodějnické bytosti si odnesly pytlík
plný dobrot i s překvapením a již nyní se
mohou se svými blízkými těšit na další
ročník.
ZUMBA S MARTINOU
Pro ženy, slečny a dívky předcvičovala
každý čtvrtek p. M. Tikalová všemi tolik
obdivovanou ZUMBU. Jelikož si cvičení,
které vzniklo ve spolupráci s TJ Sokol
Žabeň, získalo mnoho spřízněných
duší, bude „ ZUMBA S MARTINOU “
pokračovat i v novém školním roce.
CO JE TO ČERŇAVINA?
Pokud jste to nevěděli a v neděli 12. 6.
2011 jste se s TJ Sokol Žabeň vydali
na celodenní výlet se zajímavým programem, tak už to víte. V chráněné rezervaci nedaleko vrcholu Ostrý a kousek
od turistických chat Kozinec a Ostrá,
jsme si pomocí rébusů zapátrali po
výjimečnosti této lokality. Horské chaty
nám poskytly příjemné posezení a vydatné občerstvení. Tento výlet byl druhý
z řady plánovaných akcí pod názvem:
„ PO STOPÁCH….“
Jana Ondrušíková, předsedkyně
KPOZ, náčelnice TJ Sokol Žabeň
OBEC ŽABEŇ ODMĚŇUJE ÚSPĚŠNÉ
STUDENTY
Prvním odměněným studentem za
vysvědčení s vyznamenáním se stal
Ondra Krchňák. Pokud i Vy doma máte
žáka nebo studenta střední školy, který
je stejně úspěšný, nezapomeňte si vyzvednout svoji odměnu. Bližší informace
jak získat odměnu obce Žabeň podá
paní Pasečná na obecním úřadě.
(mv)
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Klub důchodců

Z činností zájmových sdružení

V roce 2000 byl na návrh paní Marty Tyralíkové a paní Anny Žurkové založen KLUB DŮCHODCŮ v Žabni.
Od počátku založení byla zvolena předsedkyní paní M. Tyralíková. Pod jejím organizačním vedením a spoustou nápadů prožili důchodci
nejeden pěkný zážitek. A nebylo jich málo. Byly to oblíbené a zajímavé zájezdy, návštěvy divadelních představení, kulturně-zábavné
večery a odpoledne, rovněž také zajímavé a poučné besedy.
V těchto dnech prožívá paní Marta Tyralíková významné životní jubileum. Za její svědomitou práci pro seniory v Žabni děkujeme
a jménem všech členů KD p.Tyralíkové přejeme pevné zdraví a hodně pěkných dnů prožitých v jejím rodinném kruhu.

Z činnosti sokola

V dubnu jsme ve spolupráci se školou uspořádali akci „Pálení
čarodějnic“ na sokolském hřišti. I když soutěže na chvíli přerušil
déšť, všechny malé čarodějky a čarodějové prošli všemi nástrahami a dostali balíček plný odměn. Bylo potěšitelné, že se sešlo
více masek než v loňském prvním ročníku. Na závěr byla opět
zapálená vatra a figurína čarodějnice upálená. To bylo pro mnohé
děti největší zážitek.
Hned dva dny na to se konal tradiční zápas v kopané, ženatísvobodní. Bylo škoda, že se sešlo málo ženáčů a tak museli vypomoci i tři svobodní, aby se zápas vůbec mohol odehrát. Tady
bych chtěl poděkovat týmu svobodných, kteří prakticky bez problému tuto pomoc schválili, i když se jim to stalo osudným, protože
v zápase prohráli 5:8. Přesto i u nich převládla radost ze hry nad
prohrou. Úrodou gólů se dobře bavili i diváci, kteří chvílemi ani
neveděli kdo vlastně vede, protože ve vedení se týmy několikrát
vystřídali. K dobré zábavě přispěl i Jan Lukšík ml., který co by
brankář svobodných v druhém poločase svými brankářskými zákroky a prupovídkami bavil všechny přítomné.
Hned týden na to se měl uskutečnit cyklovýlet do Košatky, který
nám,ale překazil déšť. Škoda. 27. května jsme v rámci dětského
dne uspořádali jízdu zručnosti na čas. Velký dík patří firmě MC
Sport pana Cabady, který věnoval ceny na tento závod. Opět nám
nepřálo počasí a tak po odjetí 10-ti závodníků jsme museli soutěž
ukončit. Ta se restartovala ve středu 1. června, přesně na den
dětí, kde už vše klaplo bez problémů.

KLUB DŮCHODCŮ PŘIPRAVUJE:
PLACKOVÉ NEBO TVARŮŽKOVÉ
HODY, ZÁJEZD NA KYSUCKÉ
LURDY DO TURZOVKY.
Za výbor předsedkyně KD Ludmila Doudová.
Také bych chtěl touto cestou popřát k významnému životnímu jibileu sestře Martě Tyralíkové, která 10. června oslavila sedumdesáté
narozeniny. Hlavně bych chtěl vyzdvihnout její
věrnost sokolskému hnutí, protože členkou
sokola je od roku 1959. Ativně cvičila na
třech spartakiádách a v dalším pokračování
ji zabránily začínající zdravotní problémy.
Přesto v rámci žabeňského výboru sokola se
velmi aktivně podílela na činnosti celé naší
TJ. Její doménou bylo hlavně organizování
autobusových zájezdů, které byly vždy velmi
atraktivní a běh Terryho Foxe.
Marto, vřelý dík za tvojí angažovanost.

starosta sokola Pavel Krchňák

zajímavosti
V Žabni vznikla nová vodní plocha

Na katastrálním území obce Žabeň vznikla v roce 2010 nová vodní plocha, retenční
nádrž. Cílem projektu byla výstavba malé vodní nádrže, dále zde bude vybudována
kaskáda vodních ploch s rybničními kotlinami. V okolí nádrže budou vysázeny doprovodné dřeviny. Účelem realizovaných opatření bylo zvýšení retenčních schopnosti krajiny a zvýšení ekosystémové diverzity. Celkové náklady na výstavbu přesáhly 9,9 mil
Kč, přičemž dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj činily 7,6 mil Kč, dotace
ze SFŽP ČR poté 1,3 mil Kč.
(mv)

Zapojte se do ankety o nejkrásnější květinovou zahradu obce Žabeň
Součástí aktuálního vydání „Žabeňáku“ je také anketní lístek. Pokud se i Vy chcete
aktivně zapojit do soutěže o nejkrásnější květinovou zahradu, vyplňte anketní lístek, kde
uvedete tři zahrady, které podle Vás nejlépe splňují označení „nejkrásnější květinová
zahrada“ a odevzdejte anketní lístek na obecním úřadě nebo v obchodě. Na anketní
lístek stačí uvést číslo popisné domu nebo celou adresu. Fotografie vítězné zahrady
budou prezentovány na nových internetových stránkách obce, navíc majitelé zahrad se
mohou těšit na odměny, které do této soutěže věnují společnosti Ivánek – Zeman s.r.o.
a společnost Abex substráty a.s. Speciální odměnou pro majitele nejkrásnějších zahrad
bude vytvoření deseti krásných pohlednic se znakem obce, kterými mohou potěšit své
blízké.
(mv)

9. ročník mezinárodního setkání „žabích obcí“ proběhne na konci prázdnin

Jestlipak uhádnete, co mají
společného obce Žabokliky,
Žabokreky,
Žabonosy,
Žabovřesky
nebo
také
Žabeň? Otázka je to ovšem
velmi lehká a odpověď na ni
se skrývá nejenom v názvu
naší obce.
Koncem minulého roku mě napadla myšlenka, že bylo krásné založit sdružení obcí, které mají v názvu nebo ve znaku žabičku.
Na internetu jsem se dozvěděl, že u slovenského Martina se nachází obec Žabokreky. Napsal jsem tedy paní starostce dopis, kde jsem ji
požádal, zdali by se jí tato myšlenka zamlouvala. Jaké však bylo mé překvapení, když mi sdělila, že taková akce již dávno probíhá a letos
se uskuteční již 9. mezinárodní setkání obcí, kde, jak krásně poznamenala „žabky romanticky koncertují a žijí lidé s velkým srdcem“.
S radostí jsem jménem naší obce přijal pozvání zúčastnit se tohoto setkání, které se uskuteční 28. srpna v nádherném kraji Turčianských
Teplic. Spolu se mnou se tohoto setkání zúčastní také několik zastupitelů a doufám, že navážeme přátelské kontakty se zástupci obcí,
které jsou nám, alespoň žabkami, blízké. Na vyhodnocení akce, fotografie případně další dojmy se můžete těšit v podzimním vydání
„Žabeňáku“, informace budou samozřejmě k dispozici také na internetových stránkách obce.
Bc. Martin Válek, místostarosta obce

ŽA BEŇÁK
www.zaben.cz
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