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Z HISTORIE ŠKOLSTVÍ V ŽABNI
Naše obec byla připojena - t.j. přifařena a přiškolena do Paskova. První
zmínka o škole v Paskově je asi z 2. poloviny 16. století. Uvádí se, že 13 sedláků
odvádělo rektorovi ročně 26 bochníků chleba.
Ze zprávy nejvyššího správního úřadu zemského v Brně je zaznamenáno, že
tehdy byl v Žabni "Kinderlehrer", který mimo své řemeslo ještě vyučoval děti za
plat. Protože všechny děti nechodily do Paskova do školy (nebylo spojení). Obec
Žabeň musela platit tzv. přiškolné na udržování školy v Paskově. Proto se na
zasedání obecního výboru dne 17. 3. 1902 v Žabni rozhodlo podat žádost na zřízení
školy v obci. Byly vybrány 3 pozemky: na pozemku u kaple, v budově obecního
hostince a na pozemku p. Ryby, které zvítězilo.
Základní kámen byl položen a vysvěcen 30. 5. 1904. Stavba byla svěřena
zednickému mistru z Paskova panu Josefu Navrátilovi. Plány a rozpočet činily
16.854 koruny. Stavba byla ukončena za 3 měsíce, kolaudace byla 30. 8. 1904.
Výnos c.k. zemské školní rady ze dne 16. 4. 1904 povolil otevřít jednotřídní
obecnou školu v Žabni. Vysvěcení a otevření školy se konalo 29. 9. 1904 za účasti
mnoha hostů i z Paskova. První školní rok 1904/1905 začal v nové škole až 1. 10.
1904. Nastoupilo celkem 74 žáků, z toho 17 dětí do první třídy. Budova dostala číslo
popisné 62. Na místo učitele byl přidělen Tomáš Zukal, učitel z Paskova, který byl
vybrán ze 3 uchazečů. Byl jmenován prozatímním správcem školy.
Na vyzvání c.k. okresní školní rady byla 2. 10. 1904 zvolena místní školní
rada. Skládala se ze 3 členů a 2 náhradníků.
Členové: Adolf Naisar - mlynář - předseda
František Pohludka - chalupník - místopředseda
František Chlebovský - rolník
Náhradníci: Josef Žilka - rolník
Jan Janáček - chalupník
Teprve 1. 9. 1929 byl ustaven definitivní správce školy. Stal se jím Ludvík
Hrubý - učitel ze Sviadnova.
V roce 1931 byla rozborem zjištěna nejlepší voda v obci právě ve školní
studni.
Dle údajů z první kroniky obce Žabeň zpracovala Anna Žurková.

100 LET ŽABEŇSKÉHO ŠKOLSTVÍ
Na počátek žabeňského školství musíme vzpomínat společně s nejstarší
žabeňskou kronikou.
Budova školy byla v obci Žabeň jednou z nejvýznamnějších. Byla postavena v
roce 1904 nákladem 22 tisíc korun. Kromě jedné učebny v ní byl menší kabinet pro
učební pomůcky a také byt správce školy. U příležitosti 80. narozenin Tomáše G.
Masaryka v roce 1930 na návrh řídícího učitele, se zastupitelstvo obce usneslo zřídit
ještě jednu učebnu. O uskutečnění návrhu se v kronice již nepíše.
Uvádí se však rozpočty školy v roce 1920……….1 599 Kč………….82 žáků
1930……….5 255 Kč……….…57 žáků
Nejstarší zdroje uvádějí jedno jméno spojené s počátky žabeňského školství.
Je to Vojtěch Zukal - správce školy, který v roce 1928 organizuje oslavu u
příležitosti 10. výročí založení republiky.
Mnohem podrobnější informace získáváme z kroniky školní, jež se zabývá
stavbou nové budovy školy. První cihly byly navezeny v roce 1957 a v roce 1958 se
začaly bagrovat základy a sklepy. Celá trojtřídní budova se třídou mateřské školy a
školním bytem byla stavěna občany Žabně. Muži, nejčastěji důchodci, ženy, ale i
starší děti, odpracovali 14 tisíc brigádnických hodin. Celá stavba byla zkolaudována
v prosinci 1961 a její hodnota odhadnuta na 1,5 mil. Korun. Obec budovu bývalé
školy využila na zřízení Místního národního výboru, knihovny, agitačního střediska
a místnosti Červeného kříže.
Žáci slavnostně zasedli poprvé do školních lavic 3. ledna 1961. Tehdejší
ředitel školy pan Alois Řeha, učitelka Anna Žurková, školnice paní Typovská a
kuchařka paní Stuchlíková, pečovali o 74 žáků.
U jména Alois Řeha bychom se měli určitě zastavit. Vždyť tento pán proslavil
krásnou žabeňskou školu nejen v celé republice, ale i v zahraničí. Po 13 let velmi
výrazně zasáhl do života Žabně. Stal se opravdovou osobností, s níž je spojeno
mnoho krásných vzpomínek generací žáků i jejich rodičů. Zasloužil se o zviditelnění
školy v kraji, získal 3. místo v celorepublikové soutěži o nejlepší školu. Pan Řeha
byl inovátorem v pedagogické práci. Vyhýbal se politikaření, učil děti k práci,
morálce a byl jim v každém ohledu vzorem. Z bohaté činnosti vybírám:
V roce 1962-1963 dal podnět k založení ovocného sadu, bylo zasazeno 90
stromů a 200 keřů rybízů či 70 topolů.
Rok 1964 - organizoval promítání filmů pro děti, vedl kroužek hry na kytaru,
připravil táborák, jehož se zúčastnilo 120 rodičů.
Bohatý život připravoval pan ředitel ve spolupráci s rodiči. Od roku 1962 1965 jezdili rodiče i děti lyžovat a sáňkovat na Staré Hamry.
V roce 1965 bylo dokončeno oplocení. Po dvouleté přestávce se opět hraje
divadlo a také se znovu otevírá 5. ročník.
Rok 1966 - škola vlastní první televizor - zakoupili jej rodiče, koná se
karneval a první školní výlet.

Pan ředitel Řeha byl propagátorem celé řady moderních učebních pomůcek a
didaktické techniky, a tak řada žáků ze školních let 1965-1974 vzpomíná na pískový
stůl s modelem Karlštejna nebo sluchátkovou soupravu pro jazykovou výuku,
magnetofony, rádia, školní rozhlas či dopravní hřiště nebo světelnou mapu
republiky.
V roce 1967 pokračovala činnost ochotnického divadelního souboru. Ve
spolupráci s panem Františkem Podrackým a dalšími rodiči, organizoval karneval,
dětské radovánky, první letní výlet na Bílý Kříž a úpravu ledové plochy na dětské
kluziště.
Od roku 1968 školu pravidelně navštěvovaly skupiny učitelů, ředitelů škol a
metodiků, inspektorů. Škola se těšila velké pozornosti ze strany tehdejšího vedení
obce. Opravovala se fasáda, natírala okna, omítaly sklepy a upravoval terén parčíku
před budovou. Elán a aktivita pana ředitele a paní učitelky Žurkové pokračovala i v
roce 1969, kdy děti poprvé odjely na první letní ozdravný pobyt do Beskyd. Byl
založen hudební kroužek, konala se zimní besídka, dětský den, oslavy 1. máje. Třetí
třída se proměnila v audioučebnu s televizí, projekcí obrázků při denním osvětlení a
sluchátkovým poslechem. Děti začaly jezdit plavat do krytého bazénu či navštívily
ZOO v Místku.
V roce 1970 došlo na zřízení malé suterénní tělocvičny a dopravního hřiště.
Školu navštívilo 71 pedagogů okresu. Pan ředitel cestoval do Prahy pro
vyznamenání. Škola Žabeň byla vyhodnocena třetí nejlepší školou v republice.
V roce 1971 spolupracovali se školou také rodiče při vedení zájmových kroužků,
např. paní Blahutová Marie vedla mladé zdravotníky.
Přijížděly kolektivy pedagogů ze Staré Vsi nad Ondřejnicí, Šenova, Hnojníku,
Palkovic, Metylovic, 4.. 5. a 8. ZDŠ z Frýdku-Místku, i Pedagogické fakulty v
Ostravě. Také Československá televize 18.2.1972 odvysílala krátkou reportáž o naší
slavné škole.
Změny v rozvoji a životě školy nastaly rokem 1973. Byl zrušen 5. ročník. Děti
přešly do Paskova. Paní učitelka Anna Žurková se stala ředitelkou Okresního domu
pionýrů ve FM a pan ředitel Alois Řeha se stal zástupcem ředitele 6. ZDŠ na ulici
Pionýrů ve FM, odkud po krátkém působení odchází řídit ZDŠ v Raškovicích. Dnes
je tento šarmantní pán v čele kapely JOLO a snaží se zpříjemnit život důchodců
Sviadnova a také Žabně.
Naší školu řídila od školního roku 1974-1975 paní Alena Smetanová,
učitelkou byla čerstvá absolventka Pedagogické fakulty v Ostravě Svatava
Mičulková. Vyučovalo se v 1. - 4. ročníku. Stěžejní díl prezentace školy patřil
veřejným akcím, vystoupením a akademiím. Pod vedením paní Kostelecké získaly
děti Zdravotnického kroužku 1. místo v okresní soutěži. V dalších letech dva
posluchači ostravské Pedagogické fakulty absolvovali praxi v Žabni.
Ze zajímavých akcí sedmdesátých let vzpomínám na malování na chodníku,
spartakiády, průvody, oslavy, ale také na laskavý přístup kuchařky paní Lukšíkové,
či dlouhodobé starostlivé vedení ředitelky mateřské školy paní Oldřišky Vyvialové.
S touto obětavou paní má spojeno své dětství nejeden občan Žabně, vždyť pracovala

s přestávkami na mateřskou dovolenou v MŠ téměř 34 let. Nyní si paní Oldřiška
Vyvialová užívá zasloužilého důchodu.
Školní rok 1977-1978 je změnou z hlediska personálního. Spolu s paní Alenou
Smetanovou zde učila paní Anna Rossmanitová, vedoucí školní jídelny byla paní
Bronislava Válková a Alena Válková. Svatava Mičulková odešla na místo učitelky
3.ZDŠ ve FM. Dnes je tato milá a hodná dáma ředitelkou ZŠ ve Sviadnově.
Začátek osmdesátých let znamenal pokles počtu dětí v obci a tudíž i ve škole.
Žabeň se stala nevlídnou vesnicí s poddolovaným podložím, obklopená rozvíjející se
celulózkou. Škola žila pro 40 školáků a 20 dětí mateřské školy. Konaly se karnevaly,
zájezdy, akademie, vystoupení, průvody.
Paní Alenu Smetanovou v roce 1988 nahradila paní ředitelka Zdeňka Hozová
a paní Annu Rossmanitovou paní Petra Gerstnerová. V roce 1991 se stává ředitelkou
školy Mgr. Miluše Lipinová a učitelkou paní Milada Majerová ze Žabně. V tomtéž
roce se konala oslava 30 let od otevření nové budovy školy. Paní Lipinové se
podařilo rozvíjet život školy, obohatit jej o netradiční lidové tradice. Škola
produkovala kvalitně připravené děti pro 5. ročníky 6. ZŠ ve Frýdku-Místku nebo
ZŠ v Paskově. Počet dětí ve škole nadále klesal a kritickým rokem pro ZŠ byl rok
1993, kdy škola, aby nebyla zrušena, musela požádat o výjimku ze stanoveného
počtu žáků pro malotřídní školy. Činnost školní družiny byla pozastavena. Projevil
se vliv rozvoje a výstavby v obci na klesající porodnost. Starosta obce vítal na svět
stále méně občánků a mladí lidé se stěhovali za prací do měst. Škola žila pod
vedením obětavé paní Mgr. Miluše Lipinové i přes tyto problémy. Paní Lipinová je
dnes ředitelkou ZŠ v Řepištích. Školu po dva roky vedla paní ředitelka Dagmar
Mücková. Od roku 1998 je v čele malotřídky Mgr. Ilona Krplová ze Žabně.
Mgr. Ilona Krplová
ředitelka školy

Z ČINNOSTI SOKOLA
Pravidelně cvičíme v prostorách kulturního domu a se zvyšujícími se
venkovními teplotami stále více využíváme sokolské hříště a organizujeme další
aktivity mimo tělocvičnu.
V dubnu se uskutečnil výlet na kolech za Janáčkem na Hukvaldy. Trasa byla
vedena většinou po cyklostezkách, takže nás automobily neobtěžovaly. Příjemná
jízda pokračovala hukvaldskou oborou kolem lišky Bystroušky.
Potrápilo nás stoupání na myslikovský kopec, ale jízda dolů nám pak byla
odměnou. Sluníčko nás provázelo celou dobu a tak pohled z přehrady Olešné na
panoráma Beskyd byl hezký a zajímavý.
Dne 1. května se opět uskutečnil fotbalový zápas ženatí versus svobodní, kde
svobodní vyhráli v poměru 4 : 2. Po zápase se pokračovalo soutěží o nejlepšího

střelce, do soutěže se zapojili i diváci. Své štěstí zkoušelo 26 zájemců, z toho i dvě
dívky. Soutěžící i diváci se velmi dobře bavili a o to jde především.
Příjemná nálada a hezké počasí bylo příčinou, že se nikomu nechtělo domů, a
tak se zapojili společně do stavby májky, která letos poprvé shlíží z výšky 25 metrů
na sokolském hřišti.
Sokol Žabeň se úspěšně zhostil před třemi lety organizování župního dětského
dne. Také v tomto roce mu bylo župou svěřeno pořádání dětského dne na Prašivé.
Byl to den plný soutěží, který se konal v sobotu 29. 5. 2004 od 9,30-11,30 hodin.
Příznivci běhu Terryho Foxe si musí letos trochu počkat. Původní termín 12.
červen se z důvodu překrývání s pohárovou soutěží hasičů přesouvá až na 19. září.
Proč až na září? Volba volného termínu byla složitá a tak bylo rozhodnuto spojit běh
Terryho Foxe s oslavami 70 let založení Sokola Žabeň.
Běh bude prvním zahajovacím bodem programu oslav. Následovat budou
ukázky cvičebních vystoupení skladeb dětí a žen. Připraven bude i další program.
Pavel Krchňák
starosta Sokola

KLUB DŮCHODCŮ
Klub důchodců se pravidelně schází ve své klubovně, organizuje divadelní
zájezdy, sešli se na papučovém čaji od páté do desáté. Organizovali úklidovou
brigádu příkopů, kterou společně se žáky ZŠ provádějí již několik let. Jarní úklid
klubovny důchodců se stal již samozřejmostí. Členové klubu byli na exkurzi ve
velkoskladu proutěného nábytku ve Sviadnově a byli spoluorganizátory předváděcí
akce firmy Top Moravia, za což získali do klubovní pokladny finanční odměnu.
Devět členů klubu se připojilo ke sviadnovským seniorům a navštívili
společně olomouckou Floru.
Velkou účastí se klub může pochlubit na divadelním představení ostravských
ochotníků "Není zajíček jako zajíček", které se hrálo v žabeňském kulturním domě.
Pod názvem "Obec seniorům" se zdárně rozjíždí akce prodeje hotových jídel ve skle.
Akci zajišťují paní Tomková a Žůrková.
V květnu jsme smažili vaječinu na jízdárně ve Sviadnově pod Štandlem. Byla
to společná akce s klubem důchodců Sviadnov.
Shlédli jsme divadelní na představení "Kouzelná flétna".
Zajeli jsme se podívat do Vlčnova na zajímavou a v širokém okolí velice
dobře známou Jízdu králů.
V červenci se opět sejdeme na oblíbeném pikniku u staříčských rybníků.
Již nyní hledáme ve svých skříních staré dobové klobouky, se kterými se
chceme pochlubit na srpnovém letním kloboukovém karnevalu.
Marta Tyralíková
předseda klubu

INZERCE

RESTAURACE

„KLENOT U ČÁPŮ“
v Žabni
Vás srdečně zve k návštěvě
Nabízíme:





posezení ve stylovém prostředí
pořádání různých oslav
rodinné i pracovní setkání jako je svatba, raut, prezentace apod.
5 druhů piva, nealko nápoje, teplá i studená jídla, poháry, zmrzliny

Těšíme se na Vaši návštěvu

Otevírací doba :
PONDĚLÍ
ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK
SOBOTA
NEDĚLE

10 – 22 hod.
10 – 22 hod.
10 – 22 hod.
10 – 22 hod.
10 – 24 hod.
10 – 24 hod.
10 – 22 hod.
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