ČÍSLO

ZDARMA

1

duben 2010
http://www.zaben.cz/

INFORMACE K SEPARACI BIOLOGICKY ROZLOŽITELNÝCH KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ (BRKO)
Na základě zájmu občanů bude v letošním roce poprvé zaveden pro občany naší obce bezplatný sběr BRKO. Sběr bude probíhat od 17. dubna do 13. listopadu
2010. Tento vytříděný odpad bude předáván ke zpracování na kompostárnu. Úspěšné
zavedení třídění BRKO bude mít příznivý vliv na životní prostředí a komfort bydlení
v naší obci. Na úhradu této služby budou použity finanční prostředky získané zvýšením daně z nemovitostí právnických osob, tedy zejména u velkých firem působících
na katastru obce.
Sběr: pro účely sběru bude přistavený velkoobjemový kontejner v uzamykatelném sběrném místě u fy. LUDMA TRADING (bývalého zemědělského družstva).
Termíny: sběrné místo bude otevřeno každou sobotu v době od 10:00 – 12:00
hod., v případě potřeby se doba rozšíří i na další den v týdnu v odpoledních hodinách.
O změnách budeme informovat prostřednictvím obecního rozhlasu a internetových
stránek obce.
Do BRKO patří: tráva a ostatní rostlinné zbytky, listí, zbytky ovoce a zeleniny, kuchyňské zbytky rostlinného původu.
Do BRKO nepatří: uhynulá zvířata a živočišné zbytky z domácích zvířat, kuchyňské zbytky živočišného původu (maso, kosti, skořápky od vajec), použité hygienické potřeby a další odpad.
Vítězslav Klega, starosta obce

HOSPODAŘENÍ OBCE
Loňský rok dopadl z hlediska hospodaření obce zcela podle očekávání a plně v
souladu se schváleným rozpočtem obce. Ačkoliv byla podle účetních standardů vykázána ztráta výši 2.881.202 Kč, bylo s tímto deficitem počítáno a tento byl plně pokryt
naspořenými finančními prostředky z předchozího roku, jelikož jsme si byli vědomi,
že největší investiční akce, rekonstrukce střechy KD se vznikem nové moderní obecní knihovny a terasou, si vyžádá poměrně vysokou sumu, která nakonec dosáhla celkové výše 6,5 mil. Kč. Co ale já osobně pokládám za jednoznačně nejlepší zprávu

svědčící o zdravém trendu v obecním financování je to, že do roku 2010 vstupujeme
bez jakéhokoliv dluhu a že na běžném účtu máme 864.380 Kč. Dále pak, že není evidován žádný závazek po lhůtě splatnosti a že naše obec nemá, po velmi dlouhé době,
kdy bylo započato se stavbami inženýrských sítí (kanalizace, plynofikace) žádný zastavený majetek.
Při tvorbě rozpočtu na rok 2010 jsme původně předpokládali, že bychom v
tomto roce realizovali tolik potřebné zateplení budovy školy, včetně výměny oken a
nové střechy (šikmé), avšak skutečnost, že rozhodnutím Nejvyššího správního soudu
ČR dochází zpětně ke změně zdaňování plošných staveb, musel být prvotně předpokládaný příjem obce nejen zkrácen, ale co je horší, počátkem roku nám vzniká nemilá
povinnost vrátit větším firmám a společnostem prostřednictvím Finančního úřadu ve
Frýdku – Místku přeplatek za odvedenou (nesprávně vyměřenou) daň z nemovitostí.
Tento přeplatek byl předběžně vyčíslen na cca 2,4 mil. Kč a o tuto částku budou kráceny daňové výnosy, což bude mít za následek (zejména v první polovině roku) reálný pokles příjmů obce.
Vzhledem k těmto skutečnostem bylo rozhodnuto, že letošní rok budou prováděny finančně méně náročné akce. A tak kromě pravidelně opakujících se výdajů (sečení, svícení, drobná údržba) bychom letos chtěli realizovat následné akce: opravy a
budování nových místních komunikací (1,8 mil.), rekonstrukce (předláždění) povrchu
za restaurací (vstup do knihovny), oprava oplocení tenisového kurtu, zavedení systému sběru kompostovatelného odpadu, změna vytápění v budově hasičské zbrojnice
(plyn), přebudování staré knihovny na archív a v neposlední řadě i blížící se oslavy
550 let od první písemné zmínky o naší obci.
Marcel Brabec, místostarosta

Rozpočet Obce Žabeň na rok 2010
účetní položka
0 1111
0 1112
0 1113
0 1121
0 1122
0 1211
0 1334
0 1335
0 1361
0 1511
0 4112
0 4223
2119 2343
3319 2111
3319 2132
3612 2132
3613 2132
3639 2131

PŘÍJMY
Daň z příjmu fyzických osob ze zav. čin. a fun.
Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ
Daň z příjmu fyzických osob z kapit. výnosu
Daň z příjmu právnických osob
Daň z příjmu právnických osob za obce
Daň z přidané hodnoty
Odvody za odnětí zemědělské půdy
Poplatky za odnětí lesní půdy
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinvestiční dotace ze SR v rámci SDV
Dotace ROP (knihovna doplatek)
Příjmy z úhrad dobývacích prostor a nerostů
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu ost. nemovit a jejich částí
Příjmy z pronájmu ost. nemovit a jejich částí
Příjmy z pronájmu ost. nemovit a jejich částí
Příjmy z pronájmu pozemků

Kč
920 000
90 000
70 000
950 000
1 000
1 900 000
1 000
1 000
1 000
4 000 000
244 560
2 800 000
100 000
500
10 000
24 000
120 000
17 000

3722
3722
6171
6171
6171
6171

2133
2324
2111
2119
2141
2324

Příjmy z pronájmu movitých věcí (kontejnery)
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr. (EKO-KOM)
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Příjmy z úroků
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady

PŘÍJMY OBCE
8115
8124

Převod zůstatku z roku 2009
Splátky invest. úvěru (plynofikace)

11 328 560
864 379
0

864 379

Financování

PŘÍJMY OBCE VČ. FINANCOVÁNÍ

účetní položka
2212
2219
2221
2321
3113
3113
3314
3319
3326
3341
3399
3612
3631
3633
3635
3639
3721
3722
3723
3724
3725
3745
5512
6112
6171
6402
6409

7 000
60 000
500
500
10 000
500

VÝDAJE
Silnice
Ostatní záležitosti pozemních komunikací (cyklostezka)
Provoz veřejné silniční dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly
Základní škola - neinvestiční příspěvek zřizovatele
Základní školy
Činnosti knihovnické
Záležitosti kultury
Zachování a obnova hodnot kult. a hist. (kaplička)
Rozhlas a televize
Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Sběr a svoz ostatních odpadů (BIO)
Využívání a zneškodňování nebezp. odpadů
Využívání a zneškod. komunálních odpadů
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti (vč. rozpočtové rezervy)

CELKOVÉ VÝDAJE OBCE

12 192 939

Kč
1 995 300
70 000
60 000
255 000
950 000
170 000
231 100
273 400
10 000
23 000
585 000
6 000
360 000
0
10 000
188 000
10 000
335 000
200 000
25 000
250 000
306 000
365 500
755 000
1 362 500
1 303
3 395 836

12 192 939

INFORMACE POLICIE ČR
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás stručně informoval o bezpečnostní situaci v obvodu Obvodního
oddělení Policie České republiky Brušperk.
Na našem oddělení došlo od 1. 1. 2009 ke změně územního působení, kdy obce
Hukvaldy, Horní a Dolní Sklenov a Rychaltice přešly do územního působení obvodního oddělení PČR Pálkovice a nám přibyly obce Paskov, Řepiště, Žabeň. Toto se
projevilo nárůstem trestných činů a přestupků v našem územním obvodě.
Naše oddělení šetřilo od 1. ledna 2009 do 31. prosince 2009 celkem 282 trestných činů, 362 přestupků (mimo dopravních) a vyřídilo 351 obyčejných čísel jednacích, tedy žádostí o zjištění pobytu či pověsti nebo předvedení osob.
V samotné obci Žabeň došlo od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2009 k 12 trestným činům, 25 přestupkům (mimo dopravních) a byla projednána 4 čísla jednací. U trestných činů převažují majetkové delikty, zejména krádeže vloupáním do motorových
vozidel, prodejen a rodinných domů a novostaveb.
Chtěli bychom Vás upozornit, že se v našem služebním obvodu nově rozmáhají
krádeže vloupáním do zaparkovaných osobních motorových vozidel, čemuž se nevyhnula ani obec Žabeň. Pamatujte, že pachatelům stačí i Vaše chvilkové odběhnutí do
obchodu, a byť je vaše odložená igelitová taška či peněženka prázdná, je pro pachatele těchto činů pořád lákadlem. Pro pachatele je důležitý pouhý fakt, že se ve vozidle
nachází nějaká věc, kterou mohou odcizit. Vzhledem k těmto skutečnostem žádáme
občany, aby si ve vozidle neponechávali žádné věci, které by mohly lákat ke krádežím.
Dále v obci Žabeň bude Policie OOP Brušperk společně s hlídkami dopravní
policie provádět dopravně bezpečnostní akce, zaměřené na dodržování pravidel silničního provozu, na zákaz požívání alkoholických nápojů řidiči během jízdy a dále se
zaměří na kontrolu dodržování zákazu vjezdu pro vozidla nad 12 tun “Mimo dopravní obsluhy“.
Rovněž si dovolujeme tímto upozornit řidiče, kteří vlastní řidičský průkaz vydaný v období od 1. 1. 1994 do 31. 12. 2000, že jsou ze zákona povinni tento řidičský
průkaz vyměnit do 31. 12. 2010. Tato výměna je bezplatná a s sebou si na obecní
úřad s rozšířenou působností vezměte svůj občanský průkaz, končící řidičský průkaz
a jednu fotografii o rozměru 3,5 x 4,5 cm. Nenechávejte vše na poslední chvíli a předejděte tak stání ve frontách či případnému postihu za to, že váš řidičský průkaz pozbyl platnosti. Více se dozvíte na stránkách: www.vymentesiridicak.cz
Závěrem bych Vás chtěl požádat, abyste i nadále věnovali pozornost tomu, co
se děje ve Vaši obci a v případě potřeby jste se co nejrychleji obraceli na Policii ČR,
na telefonní číslo 558 666 222, což je přímo na naše obvodní oddělení PČR Brušperk,
nebo na tísňovou linku 158. Bez Vaší pomoci nemůžeme být nikdy tak úspěšní, jak
bychom si všichni přáli.
pprap. Jiří Zamazal, vrchní asistent
prap. Jan Bača, inspektor

AKTUÁLNÍ ZPRÁVY ZE ZŠ V ŽABNI
Děti naší školy jsou velmi šikovné v tvorbě slohových prací. V tomto školním
roce v soutěži Solokapr v kategorii do 12. let na téma:,,Příběh o lidech, které osud
zavál do Ostravy“- vyhrál 1. místo Lukáš Tomek. Zvítězil jeho vtipný text. Centrum
pro rodinu a sociální péči v Ostravě vyhlásilo literární soutěž na téma ,,Můj nejkrásnější zážitek“. V krajském kole se na 1. místě- v kategorii do 10. let umístil Martin
Závacký. Úspěšně pokračujeme v projektu ,, Křižem krážem Slezskou bránou s babičkou a dědečkem“. Na projektu spolupracujeme s našimi seniory – Paní Doudovu,
paní Malikovou, paní Žurková a další. Děkujeme jim za ochotu, spolupráci. Plnění
projektu můžete sledovat na našich webových stránkách.
Vítězná práce Martina Závackého (8 let):
Můj nejkrásnější zážitek
Mezi moje nejkrásnější zážitky patří svatba mých rodičů. Svatba se konala
19. 9. 2009 na obecním úřadě.
Protože jsem se na svatbu moc těšil, byl jsem vzhůru jako první. Měl jsem důležitý úkol. Ráno jsme se probudili a začal chaos. Maminka byla trošku nervózní,
protože včas nepřijela kadeřnice a svědkyně teta Mirka. Naštěstí nakonec přijely a
začaly na mamince pracovat. Po půl hodině vyšla maminka z koupelny. Vypadala
jako princezna. Moc jí to slušelo, samozřejmě i tatínkovi.
Pak jsem přišel na řadu já. Oblékl jsem si nové oblečení a doladil to motýlkem. Vypadal jsem jako James Bond v akci. Všem jsem se moc líbil. Pak dorazili
hosté. Asi za hodinu jsme vyjeli. Přijeli jsme k úřadu a přišla chvíle na splnění mého úkolu. Maminka mě chytla za ruku a já ji vedl k oltáři. Všichni se na mě koukali
a já byl hrdý. Nastala chvíle, kdy rodiče řekli ,,ano“ a dali si svůj první manželský
polibek. Pak všichni rodičům popřáli, aby byli v manželství šťastní. Svatba byla
moc pěkná a já byl šťastný. Byl to můj nejkrásnější zážitek a krásný den.
Zapsala: Tereza Podracká, žákyně 5. roč.

ŠKOLNÍ HŘIŠTĚ
V roce 2005 dal OÚ zrekonstruovat část školního hřiště. Nechal umístit nové
prvky dřevěného programu, pružinová hopsadla, kolotoč, skluzavku, sponzorsky lavičky k posezení. Od té doby je hřiště volně přístupno veřejnosti.V loňském roce přibyly koše na košíkovou, letos budou zabudována další dvě pružinová hopsadla, bude
vyměněn písek v pískovišti, natřeny lavičky.
V odpoledních hodinách a o víkendech se školní hřiště stalo místem, na kterém
se scházejí maminky na MD se svými ratolestmi.
V pozdních hodinách se ale hřiště stává rájem pro děti odrostlejší, které toto
místo využívají ke svým divočejším hrám. Chtěla bych jen upozornit na to, že v do-

poledních hodinách je hřiště vyhrazeno pro děti MŠ a ZŠ. Často je pro ty nejmenší
připraveno bohaté překvapení v podobě cigaretových nedopalků, nedopitých plastových láhví, zbytků jídla, ovoce, papírů od čokolád, oplatků, oblečení.
Na hřišti je vyvěšen provozní řád, podle kterého mají nezletilé děti přístup povolen v doprovodu rodičů nebo dospělých. Chtěla bych proto požádat všechny návštěvníky školního hřiště, aby po svém odchodu zlikvidovali veškeré odpadky do odpadkového pytle, který je umístěn na viditelném místě. Starší a odrostlejší mládež
prosím, aby si uvědomila, že některé prvky jsou určeny pro malé děti s určitými váhovými proporcemi a jejich zneužíváním se tyto ničí.
Věřím, že se všichni budoucí návštěvníci a uživatelé hřiště budou řídit nejen
provozním řádem, ale také ohleduplně ke svým nejmladším spoluobčánkům, pro které je tento prostor určen především a proto by měl zůstat bezpečný a čistý.
Jaromíra Fijáková, uč. MŠ

KLUB DŮCHODCŮ INFORMUJE
V zimních měsících organizujeme pravidelná setkání v klubovně kulturního
domu.
V plánu činnosti máme zařazené i pravidelné divadelní zájezdy, které uskutečňujeme v každém měsíci.
V únoru se účastnili členové KD projektu „Slezská brána“. Projekt je zaměřen
právě na seniory.
Na duben chystáme opět Humanitární sbírku organizovanou Diakonii Broumov. Takže provětrejte své šatníky a nepotřebné, ale použitelné šatstvo si připravte.
Datum sbírky včas oznámíme prostřednictvím obecního rozhlasu.
Na květen připravujeme zájezd po Moravě a samozřejmě nesmí scházet tradiční smažení vaječiny spojené s oblíbenou hrou Petanque.
V červnu se pak těšíme na mohutné oslavy 550 let obce Žabně. V programu
nebudou pochopitelně scházet ani vystoupení zaměřená na posluchače v seniorském
věku. Takže pečlivě sledujte program, ať nepřijdete o své oblíbené umělce.
Doudová Ludmila, předsedkyně klubu důchodců

Z ČINNOSTI SOKOLA
V závěru loňského roku se uskutečnil 8. ročník ve florbalovém turnaji smíšených dvojic. Věhlas této akce se šíří, protože soutěžící přijeli nejenom z Paskova, ale
i z Brušperka a z Frýdku-Místku. Po roční odmlce vyhráli opět manželé Podračtí. 2.
místo obsadili manželé Maralíkovi a 3. místo patřilo Zdeňkovi Brožovi a Květě Glacové.
V lednu proběhl také novoroční turnaj ve stolním tenise pro neregistrované.
Dopoledne soutěžila mládež, kde zvítězil Šimon Tománek, na 2. místě skončil Dominik Lukšík a 3. místo obsadil Kryštof Tománek. Odpoledne si to pak rozdali dospělí.

Absolutním vítězem se stal Pavel Tomek, 2. místo patřilo Zdeňkovi Cábovi a 3. místo
obsadil Petr Tomek.
Mezi členy sokola vyhrál Pavel Podracký. A jelikož vyhrál tento pohár po třetí
za sebou, zůstává mu tak natrvalo. V dalším pořadí následovali na 2. místě Milan Maralík a na 3. místě Aleš Severin.
Potěšila účast žen, kterých se sešlo 6. Zde zvítězila Květa Glacová, v dalším
pořadí obsadili 2. místo Jarka Maralíková, 3. místo Renata Lukšíková.
V únoru jsme uspořádali lyžařský výlet na Sviňorky. Přestože počasí bylo příznivé, překvapil nás malý zájem o tuto akci. Přitom podmínky byly vyhovující pro
sjezdování, běžky, na své si přišli i pěšáci.
Koncem února se konal tradiční sokolský ples "Pochování basy".
Nově bylo zahájeno cvičení předškolních dětí a prvňáků v tělocvičně naší školy. Pod vedením Radky Vaníčkové a Jarky Typovské se schází v průměru okolo 9
dětí.
V březnu jsme vyrazili na bowling, kterého se zúčastnilo 16 členů. Některým
dělaly trochu problémy s házením až příliš těžkými koulemi, ale zvítězili všichni, kteří se zúčastnili. Dobrá nálada všech byla toho důkazem.
starosta sokola Pavel Krchňák

JEDNO RADOSTNÉ OHLÉDNUTÍ A JEDNA SMUTNÁ REALITA
Téměř palácovou revoluci vyvolal mezi občany nejen Žabně, ale i přilehlých
obcí záměr výstavby továrny na výrobu automobilových brzdových destiček v sousedství zrekonstruovaného rybníka pana Sudera.
Petice a protesty zástupců obcí přinesly své ovoce a stavba se na původně plánovaném místě realizovat nebude. Tak to je to radostné ohlédnutí.
Jaké bylo však naše překvapení, když jsme zjistili, že továrna již byla postavena v prostorách průmyslové zóny Ostravy. Tedy jen o několik kilometrů dále od původního záměru.
Protože výstavba továrny byla odmítána hlavně pro zhoršení životního prostředí vycházející z nebezpečných materiálů, které pro výrobu destiček jsou potřebné,
můžeme očekávat další zhoršení ovzduší ostravské aglomerace.
A tak s hořkostí se vnucuje rouhačská myšlenka o neúplatnosti členů ostravského magistrátu. Stavební povolení i výstavba totiž měly nebývale rychlý spád. Pokud si vzpomínám, i u nás měli podnikatelé zájem o vyřízení stavebního povolení ve
zkráceném řízení. U nás neuspěli, v Ostravě asi ano. Tak to je ta smutná realita.
Myslím, že je potřeba poděkovat všem, kteří se zasloužili o zrušení záměru výstavby dalšího kolosu, který by určitě nebyl ozdobou ani by nepřispěl ke zlepšení životního prostředí.
Jedná se o zástupce obcí, sdružení, ale také ty, kteří neváhali připojit svůj podpis na protestní petici. Vždyť naši morální povinností je zachovat životní prostředí
hodné slušného bydlení i pro další generace.
J.N.

65. VÝROČÍ OSVOBOZENÍ OBCE
Dne 4. května 2010 uplyne 65 let od osvobození naší obce Rudou armádou.
Tuto událost si připomeneme lampiónovým průvodem k Pomníku Padlých. Sraz
účastníků bude v 18:45 u školy. K poslechu a pochodu bude hrát dechový orchestr
ZUŠ Vratimov. Zváni jsou všichni občané, kteří se chtějí této vzpomínkové akce zúčastnit.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
V roce 2009 jsme se rozloučili s těmito občany:
Dobiáš Ladislav 69 let
Lipusová Jindřiška 75 let
Pavlásek Stanislav 80 let
Prnková Miluše 82 let
Zounová Vlasta 62 let

Mezi obyvatele obce jsme přivítali tyto občánky.
Dominik Janča
Daniel Kryštof
Ela Pohludková
Mikuláš Jakuba
Natálie Voleníková
Sofie Matějová
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