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OSLAVY 80. VÝROČÍ ZALOŽENÍ HASIČSKÉHO SBORU
Dne 14. 5. 2005 jsme oslavili 80 let od vzniku dobrovolného hasičského sboru
v naší obci. Od časného rána probíhaly poslední přípravy k hladkému průběhu oslav.
Rovněž se sjížděli pozvaní hosté, za které bychom chtěli především jmenovat starostu naší obce pana Vítězslava Klegu, člena výkonného výboru Svazu hasičů Čech,
Moravy a Slezska (SH ČMS) Ing. Josefa Bočka, člena okresního výboru SH ČMS
Miroslava Křese, starostu našeho II. okrsku SH ČMS Vlastimila Knebla, velitele
II.okrsku Dalibora Vaga, ředitele HZSP Biocel a.s. Paskov Metoděje Popova a další
zástupci sborů dobrovolných hasičů.
V 945 hod. vyrazil slavnostní průvod od naší hasičské zbrojnice směrem ke
kapli sv. Fabiána a Šebestiána, za účasti pěti praporečníků s krásnými prapory sborů
dobrovolných hasičů z Brušperka, Fryčovic, Paskova, Staré Vsi nad Ondřejnicí a
Žabně.
V 1000 hod. byla zahájena slavnostní mše, kterou vedl pan farář Eugen Spodný
z Paskova, kdy bylo vzpomenuto na všechny naše zesnulé členy, bratry a sestry. Při
této příležitosti byly vysvěceny a předány pamětní stuhy k praporům přítomných
dobrovolných sborů, jenž jim byly uděleny k 140. výročí založení prvního hasičského sboru v Čechách, které jsme si loni připomněli.
Po mši byla na parkovišti před restaurací U Čápů připravena ukázka požární
techniky, kterou měl tzv. "pod palcem" náš velitel Oldřich Čajka, a to jak té nejmodernější, tak i té historické. Pokud bychom si chtěli představit tuto techniku a začali
od historické, tak naši žabeňští hasiči se prezentovali trakařovou pístovou stříkačkou
z roku 1882 (plně funkční, jak mohli přihlížející spatřit), ruční pístovou stříkačkou
tzv. "berlovkou" a přenosnou motorovou požární stříkačkou PS 8 (r.v.1952), která je
v okrsku rovněž raritou pro svoji funkčnost. SDH z Paskova nám zapůjčil (za což
jim opravdu velmi děkujeme) koněspřežnou kočárovou pístovou stříkačku z roku
1886 a hasiči ze Staříče přijeli se svojí "Mařenkou", čili požárním dopravním automobilem DA Praga RN, kterou naši hasiči měli tu čest kdysi také vlastnit. Je radost
se dívat, jak taková "Mařenka" naskočí po tolika letech při ručním startu klikou na
půl otáčky!

Co se týká moderní, současné techniky, tak opravdovým hitem byl automobilový žebřík AZ 37 Mercedes, který nám představili hasiči HZS ČR moravskoslezského kraje ze stanice Frýdek-Místek, kdy hlavně děti byly ve vytržení se alespoň
jednou "povozit". Bohužel druhý automobil, který nám byl od profesionálů z Místku
přislíben, a to rychlý zásahový automobil RZA Toyota nedorazil, protože zrovna
zasahoval u dost nešťastné nehody polského autobusu na Krásné. Další zástupci profesionálních hasičů byli podnikoví hasiči z HZSP Biocel a.s. Paskov, ti nám představili a předvedli svůj protiplynový automobil PPLA Ford Transit a cisternovou automobilovou stříkačku CAS 32 Tatra 815. SDH z Paskova u nás představil svoji současnou pýchu dopravní automobil s cisternou DAC 8, je to vůz vybavený pro rychlý
zásah vodou i pěnou pod vysokým tlakem, ve výbavě má jedinečný vysunovací světelný stožár, elektrocentrálu a základní elektronářadí. SDH z Košatky k nám přijel
také novým vozem, dopravním automobilem DA Ford Transit, naši hasiči předvedli
svůj dopravní automobil DA Avia A31, který je páteří většiny dobrovolných jednotek JPO V.
V průběhu ukázky techniky předvedli mladí hasiči pod vedením vedoucího
Petra Cába, dvakrát požární útok. Pro zájemce byla připravena ruční džberová stříkačka a sestřikovací terče.
Opravdovým vyvrcholením bylo zavodnění naší staré dobré trakařové stříkačky, kdy dopravu vody do nádrže stříkačky zajišťovala CAS 32 Tatra 815 z HZSP
Biocel a.s. Paskov, při pumpování se střídalo vše co mělo ruce a nohy a požární útok
byl veden na vše kolem co se hýbalo.
Zvláštní situace nastala, když se najednou objevil blíže neidentifikovatelný jedinec ve žlutém přetlakovém protichemickém obleku, jenž napadl obsluhu čerpadla,
uchopil hadici a začal důkladně kropit všechny nablízku, hlavně čumily na lavičkách
pod slunečníky. Všichni okamžitě začali nadávat a vést silné řeči, ale k dotyčnému
se neodvážil nikdo přiblížit, zvláště když začal divně křepčit (že by se dusil?), skákat
a mávat rukama. To už ovšem nevydržel ředitel HZSP Biocel Paskov a.s. pan Popov, jelikož poznával mu svěřenou techniku a vše pozorujíce ze schodiště před restaurací se začal zajímat kdo z jeho chlapců se to zbláznil. Byl v zápětí ujištěn, že je
vše naprosto v pořádku, že ten oblek si chtěl vyzkoušet snad nějaký policista?!
Na každý pád tím skončily oslavy za účasti veřejnosti, dále se již jednalo v našem úzkém kroužku. Ve 1300 hod. totiž začala slavnostní valná hromada k 80. výročí
založení našeho hasičského sboru. Po uvítání hostů jsme uctili minutou ticha všechny naše zesnulé bratry a sestry.
Starosta SDH Dalibor Fridrišek nám přednesl zprávu o činnosti sboru, od jeho
založení po současnost. Dále bylo předáno ocenění členům SDH za jejich práci pro
sbor, a všichni zúčastnění dostali v upomínku na tuto významnou událost pamětní
list. Po zdravicích hostů následoval přípitek, na další dobrou práci a spolupráci s
okolními sbory do dalších let.
Co říci závěrem? Především bychom měli poděkovat všem členům, kteří se
aktivně zapojují do práce v našem sboru, a také těm, kteří nám v této práci pomáhají,
zejména představitelům naší obce, se kterými naši hasiči měli vždy výborné vztahy.

Na druhou stranu je nutno říci, že také hasiči byli mezi prvními těmi, kteří pro svoji
obec něco udělali. Snad se tedy všichni ve zdraví sejdeme u té "85"!
S pozdravem "Vlasti k oslavě - bližnímu k ochraně".
Výbor SDH

KAM S LISTÍM A TRÁVOU ? DO KOMPOSTU !
V Žabni se rozmáhá nový fenomén – odkládání posečené trávy a ořezaných větví na místa, která k tomu nejsou určena. Do příkopů, do polí, do řečiště,
popřípadě na sousedovo …
A přitom není nic snadnějšího, než si po vzoru jiných domácností zřídit na
zahradě kompostér. Zadarmo si doma vyrobíme skvělé hnojivo, které lze použít
pro pěstování okrasných květin, zeleniny i pokojových rostlin. Jak kompostování funguje? Celý proces spočívá v tom, že mikrobům a drobným půdním živočichům, jako jsou třeba žížaly, dopřejeme ideální podmínky pro to, aby přeměnily
organické látky na humus. Tento proces probíhá běžně v přírodě v půdě, ale
značně pomaleji. Kompost obsahuje především humus – neocenitelnou surovinu! Humus v půdě zadržuje vodu, zachycuje zdraví škodlivé látky a vyrovnává
kyselost. Humus i ostatní půdní organická hmota zvyšuje kyprost, soudržnost a
optimalizuje počet i skladbu mikrobů v půdě. Tím značně snižuje riziko půdní
eroze a zároveň stimuluje růst a posiluje zdraví rostlin pěstovaných na vlastní
zahrádce. K výrobě kompostéru poslouží pár prken, popřípadě si jej lze koupit.
Kompostér umístěte na nezpevněnou půdu na stinném místě. Naspod položte
drobné větvičky, což zlepší a urychlí kompostování. Do takto nachystaného
kompostéru můžete postupně přidávat odpad. Pokud do něj vkládáte větší množství stejného materiálu (například trávy), promíchejte jej s půdou ze záhonku
nebo se zralým kompostem. Předejdete tím tvorbě zápachu.

Patří do kompostu

Nepatří do kompostu

zbytky ovoce, zeleniny a květin
čajové sáčky, káva
tráva, listí, stonky a drobnější větve
kousky dřeva
znečištěný papír
trus býložravých domácích zvířat (králíci, slepice)

zbytky masa, kosti
kořenící plevelné rostliny
popel
plasty, porcelán, sklo
sáčky od vysavačů
čistící prostředky, chemikálie, barvy,
ředidla, léky atd

ROZPOČET OBCE
Na březnovém zastupitelstvu byl projednán rozpočet obce na rok 2005. Příjmová i výdajová část byla schválena ve výši 11.419.700 Kč. V této úctyhodné sumě
je obsažena i úspora z loňského roku 3.395.700 Kč, která byla vytvořena s ohledem
na nutnost financování stavby kanalizační sítě z vlastním zdrojů, před zúčtováním
dotace poskytnuté Státním fondem životního prostředí ČR .
Mezi nejhlavnější a finančně nejnáročnější akce bude v roce 2005 bezpochyby
patřit dofinancování III. etapy odkanalizování Žabně ( cca 4,0 mil. Kč) a změna
technologie čištění odpadních vod na obecní čističce ( 1,2 mil. Kč). Dále pak oprava
podlahy v sále KD (120.000 Kč) a pořízení nových celodřevěných stolů a židlí
(400.000 Kč). Rovněž nelze opomenout na splátku dluhu za plynofikaci obce
(384.000 Kč) a postupně se zvyšující úhradu za svoz a zneškodňování domovních
odpadů (450.000 Kč).
Závěrem bych rád upozornil na skutečnost, že v tomto měsíci započal sběr dat
pro závěrečné vyhodnocení účelové dotace – „3. stavba kanalizace Žabeň“. A co to
pro obec znamená? Že na počtu napojených obyvatel na kanalizační síť, bude záviset výše konečné úhrady této veřejné stavby z prostředků obce. Oč méně bude napojených, o to více zaplatíme z vlastní kasy. A navíc pohled na nevyužívanou investici
(cca 80.000 Kč za jednu jímku) ve mě nevyvolává pocit dobrého hospodáře.
Marcel Brabec, místostarosta

Z ČINNOSTI SOKOLA
V březnu jsme ukončili plesovou sezónu tradičním "pochováním basy. Zájem,
ostatně jako v předchozích létech, je velký, avšak v porovnání s minulým rokem bylo méně účastníků. Mrzí nás klesající počet žabeňáků, vždyť příprava programu pochování basy i další vystoupení jsou chystány především pro ně.
V dubnu organizoval Sokol Nová Bělá zálesácký závod zdatnosti, kde zástupci našeho Sokola z řad mládeže patří mezi pravidelné účastníky. Pět tříčlenných
družstev měřilo své síly v plnění zálesáckých znalostí a dovedností. Můžeme se
pochlubit s umístěním dvou družstev na 3. místech. "Bronzové medaile" získaly
hlídka starších žáků a hlídka mladších žáků.
K 1. květnu patří neodmyslitelně sportovní odpoledne. Zápas svobodní proti
ženatým se těší stále větší oblibě a aktéři zápasu se na něj pečlivě připravovali. Domácí prostředí vytvářeli především rodinní příslušníci ženatých hráčů, kteří bouřlivě
posílali své taťky a manžely znova a znova do boje. Zápas to byl urputný, bojovalo
se o každý míč a fotbalovou šanci. Svobodní se ale dostali do vedení, což se bouřlivě povzbuzovaní ženatí snažili ze všech sil dotáhnout. Svobodní měli nakonec opět
navrch a pokořili ženaté vstřelením 6 branek proti 2 brankám.

Divácká soutěž o krále střelců se konala hned po hlavním zápase. Úkolem
střelců bylo trefit se do zavěšených PET lahví naplněných vodou míčem ze vzdálenosti trestného střílení. Kategorie mládeže zaznamenala dva úspěšné zásahy, zato
dospělým se nedařilo a vyšli naprázdno. Na závěr odpoledne byla postavena májka.
10. ročník běhu Terryho Foxe se uskutečnil 4. června. Spolupořadatelem je
klub důchodců. Na startu se sešlo méně startujících než v minulém roce. Úbytek byl
zaznamenání z řad dospělé populace. Možná bude zapotřebí větší propagace závodu
a seznámení široké veřejnosti s účelem a snahou přispění na výzkum léčby proti rakovině. Po závodě následovalo smažení vaječiny, na které padlo 100 vajíček. Vítr
nám sfoukával oheň mimo kotlík, takže než byla vaječina hotová, pořádně nám kručelo v břiše. A jestli se vaječina povedla, na to byl jediný a výmluvný důkaz - prázdný a dokonale vyčištěný kotlík
V červnu Sokol vystupoval jako spoluorganizátor soutěží pro děti na školním
dětském dni. Mezi nejzajímavější soutěže patřila jízda zručnosti na kole na čas. Soutěžící byli odměněni cenami, které sponzorovala firma MC Sport pana Cabady. Za
což mu i touto cestou děkujeme.
V příštím roce se chystá Všesokolský slet v Praze, naše ženy začaly s nácvikem sletové skladby již nyní.
Sokol Žabeň společně se Sokolem Ostrava - Poruba jako každoročně si vzali
na starost uspořádání župního Dětského dne na Prašivé. Připravili jsme soutěže pro
děti, odměny, občerstvení. Autobus, který nás měl dovézt pod Prašivou nepřijel, a
tak byla doprava operativně zajištěna soukromými auty. Prašivá nás uvítala nevlídným počastím, proto první soutěžní úkoly plnily děti v chatě. Jen se ukázalo sluníčko, přesunuli jsme se na louku před chatou. Po soutěžích následoval turistický pochod na Kotař. Asi v půli cesty nás překvapil prudký déšť, přesto se nevzdáváme a
odměnou je nám příjemně vytopená chata na Kotaři, kde není nouze o veselý vtípek
a dobrou náladu. Na zpáteční cestě byl k nám Medard už milosrdnější a ušetřil nás
mokrého přídělu. Na pěšině úbočím Prašivé se před námi odhalily hezké rozhledy do
kraje. Přes nepřízeň počasí odjíždíme domů spokojeni a příjemně unaveni.
Pavel Krchňák, starosta Sokola

ŠKOLNÍ ROK KONČÍ
Jsme na konci desetiměsíční práce. Školní rok končí a dětem začnou vytoužené dva měsíce letních prázdnin. Toto je období, kdy se ohlížíme za sebou a hodnotíme. V první řadě bychom rádi poděkovali všem rodičům, veřejnosti, sponzorům
a zřizovateli za podporu, pomoc i spolupráci.
Byl to školní rok, kdy jsme uskutečnili ve spolupráci s veřejností nebo sami
řadu zdařilých akcí.
Podzim začal již tradiční velkou drakiádou, malovali jsme obrázky do soutěže
k 70 . výročí založení TJ Sokol, přijali jsme pozvání žabeňských hasičů do požární
zbrojnice, ve spolupráci s důchodci proběhla beseda k 60. výročí osvobození obce,

zúčastnili jsme se lampiónového průvodu, branného závodu v Nové Bělé, Župního
dne na Prašivé či Běhu Terryho Foxe nebo Olympiády škol obcí DSO Olešné.
Největšího úspěchu dosáhly děti pod vedením p. učitelky Jarmily Heinové v
okresní literární soutěži, kde získaly žákyně Vendula Hýlová 1. místo a Natálie Podracká 2. místo. Z mateřské školky nás nejlépe reprezentovala Terezka Podracká, která získala 3. místo v okresní výtvarné soutěži. Letos probíhaly pro maminky i veřejnost Domácí dílny, kde se vždy věnujeme netradičním výtvarným technikám.
Veliký úspěch u dětí měly letos poprvé připravené projektové dny: Červený
den, Adventní den, Vánoční den, Bílý den na sněhu, Aprílový den naruby , Zelený
den a největší ohlas měl Dětský den, připravený rodiči, zástupci Sokola i řadou
sponzorů.
Ve výčtu aktivit pro žáky ZŠ a děti MŠ mohu pokračovat návštěvou Muzea Beskyd,
Jarního koncertu Ostravičky, filmových představení, besed obecní knihovny Vratimov, besedy s ilustrátorem dětských knih panem Dudkem, Divadla loutek v Ostravě,
Divadla Maringotka z Olomouce, ZOO v Ostravě či Ranče Moncheri v Hnojníku.
Školní rok byl bohatý na události, výročí a akce pro děti. Možná právě proto
tak rychle utekl. Všichni, kdo se na něm podíleli, si jistě zaslouží odpočinek, spoustu
prosluněných letních dnů a v září na viděnou.
Mgr. Ilona Krplová, ředitelka školy

KLUB DŮCHODCŮ
Klub důchodců v naší obci připravil pro své členy i nečleny v celku bohatý program:
- Za I. pololetí v tomto roce jsme uspořádali čtyři zájezdy do divadla v Ostravě.
- Velmi oblíbené jsou schůzky v naší klubovně v Kulturním domě
- V lednu byl v sále Kulturního domu "Kloboukový čaj" - skutečně všichni měli
klobouky různých tvarů a ozdob. Ty nejnápaditější jsme odměnili. K tanci a poslechu nám zahrála skupina "JOLO" ze Sviadnova
- Nezapomínáme ani na zdraví. Na besedě pořádané Slezskou Diakonií jsme se
dověděli o péči o seniory, osobní asistenci a o významné službě "DORKAS".
- Zdravotního cvičení se zúčastnilo několik žen dle svých schopností
- V dubnu jsme navštívili v blízké Ostravě Slezskoostravský hrad a Planetárium
- Počasí nám přálo i na dalším zájezdu na Ostravici - vycházkovou trasu jsme zvolili tak, abychom si prohlédli co nejvíce zahrádek s kvetoucími azalkami
- Velmi vydařený byl zájezd na nově opravený barokní zámek Kunín a Nový Jičín
- Z dalších akcí ještě uvedu smažení vaječiny a výpomoc coby zdravotní hlídky při
10. ročníku Běhu Terryho Foxe pořádaný T. J. Sokol Žabeň
A co v nejbližší době připravujeme?

- V měsíci červenci pořádáme piknik u rybníků
- Na září připravujeme zájezd do Zlatých Hor. Možná si i zarýžujeme zlato
Zveme všechny členy našeho klubu a také nečleny, na naše další akce, které budeme do konce roku pořádat.
Ludmila Doudová, předsedkyně klubu důchodců

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
Sbor pro občanské záležitosti společně s obecním úřadem připravil v sobotu
25. června 2005 slavnostní vítání občánků. Starosta obce pan Vítězslav Klega přivítal v zasedací místnosti obecního úřadu tři chlapečky a dvě holčičky, nové občánky
obce Žabeň.
Společně s paní Tománkovou, předsedkyní KPOZ předali rodičům dětí drobnou pozornost. Součástí vítání občánků byl i krátký kulturní program připravený
dětmi základní školy pod vedením paní učitelky Heinové a paní Wojaczkové. Nechybělo ani nezbytné fotografování v kolébce. A kteří že to byli?

Klega Filip
Klegová Kristýna
Čermák Jan
Kalužová Amálie
Vaníček Ondřej

Vážení občané,
připravili jsme pro vás nabídku firem poskytujících bezdrátové
připojení na internet (WiFi) na území obce Žabeň.
WiFi sítě jsou oblíbeným způsobem, jak se bezdrátově připojit
k internetu za poměrně malou částku, případně jak bezdrátově spojit
počítače v rámci bytu nebo rodinného domu.

OrbisNet, s.r.o.
Surfujte neomezeně 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, již od 300 Kč bez
DPH měsíčně. Od 1.7.2005 nabízíme všem zájemcům Internet za výše uvedenou
cenu. Množství přenesených dat není nijak omezeno. Již žádné telefonní poplatky ani pevná linka nejsou potřeba. V současné době máme zajištěno 90% pokrytí ve Vaší lokalitě.
V rámci Internetového připojení je možno zdarma telefonovat pomocí
programu SKYPE (více informací na www.skype.com ).
Firma Megia, s.r.o., která Internet v Žabni provozuje se transformovala s
další společností a vznikla tak nová firma OrbisNet, s.r.o., která Vám bude tyto
služby nadále zajišťovat. Kontaktní údaje: OrbisNet, s.r.o., Vinohradská 483,
Řepiště, tel.: 558 672 086, mobil: 603 730 179, E-mail: zmusalek@orbisnet.cz.

Mattes AD, spol. s r.o
Od 1.6.2005 je pro občany k dispozici bezdrátový internet firmy Mattes
AD,spol.s r.o. Jedná se o moderní technologii WiFi, která je díky nízké pořizovací ceně zařízení velmi zajímavou alternativou neomezeného připojení do internetu. Uživatelům nejsou kladeny žádné překážky v užívání internetu jako je
délka a cena připojení či množství přenesených dat. Za měsíční paušální poplatek 475 Kč s DPH Vám společnost Mattes AD nabízí neomezený vysokorychlostní internet 24 hodin denně 365 dní v roce s rychlostí 512 kbps a agregací 1:5.
WiFi vysílač je umístěn na střeše základní školy Žabeň a pokrývá většinu území
obce. V případě zájmu kontaktujte p.Frýdl tel. 777230675 nebo pište na mail
internet@802.cz
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