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DOBRÁ ZPRÁVA
V nedávných dnech jsme obdrželi "Protokol o definitivním přiznání podpory
ze Státního fondu životního prostředí České republiky" na plynofikaci naší obce. Z
vyjádření ředitele SFŽP ČR pana ing.Mudraye vyplývá, že ačkoliv jsme částečně
nedodrželi podmínky stanovené fondem (snížení emisí a realizace veřejných přípojek), byla obci přiznána podpora v celkové výši 4.983.952 Kč.
Získání kladného stanoviska nebylo jednoduchou záležitostí. Nejprve několik
údajů: Celoplošná plynofikace byla zahájena 26.3.2001 a dokončena byla
16.10.2001 s celkovými náklady 10.901.179,- Kč, přičemž slíbená dotace ze SFŽP
měla činit 50% z celkových nákladů. Obec však musela přislíbit, že beze zbytku splní velmi tvrdé podmínky stanovené ve Smlouvě o poskytnutí podpory a naši předchůdci se zavázali k nereálnému slibu, že do 1 roku od uvedení plynovodu do trvalého provozu (t.j. do dubna 2003) bude aktivních 90% z 225 naplánovaných přípojek. Při nesplnění této stěžejní podmínky hrozila obci nejen pokuta, ale i odebrání
dotace a tím by došlo k finančnímu kolapsu obecního rozpočtu. Proto jsme se rozhodli nejprve získat čas a prostor k odvrácení blížící se katastrofy. Oddálení termínu
Závěrečného vyhodnocení akce (ZVA) na květen 2004 bylo vykoupeno přijetím Nařízení Obce Žabeň č.2/2004 o ochraně ovzduší na území obce Žabeň.
Veškerá naše další činnost byla proto zaměřena na zvýšení počtu aktivních
přípojek v obci. Byli osloveni všichni ti, jež měli zbudována přípojná místa, ale doposud nebyli na rozvod plynu připojeni. Zastupitelstvo obce rozhodlo o poskytnutí
bezúročné půjčky do výše 15.000 Kč na realizaci přípojky. Byly plynofikovány zbývající obecní budovy - Restaurace U Čápů a hasičská zbrojnice. I přes veškerou snahu byla odezva vlastníků nedostatečná a na jaře 2004 bylo evidováno pouze 99 aktivních odběrových míst, tedy nárůst o 8 přípojek. Bylo patrné, že se nám nepodaří
"dosáhnout" 50% hranice a jediným a posledním možným řešením byla úprava uzavřené smlouvy se SFŽP ČR, a to tak, aby nebyl rozhodující počet zbudovaných přípojek, ale množství emisí znečišťujících látek. Po složitých jednáních s pracovníky
fondu a za přispění předsedy Euroregionu Beskydy, poslance parlamentu ČR, pana
ing. Rafaje se podařilo tuto smlouvu pozměnit.

Závěrem lze konstatovat, že ačkoliv nám za nedodržení smluvních podmínek
byla investiční podpora zkrácena o 6% (tj. o 318.125 Kč) je velkým úspěchem, že
jsme dotaci nemuseli vracet v plné výši.

POPLATEK ZA TDO
V minulém roce činily veškeré náklady na sběr a svoz komunálního odpadu
318.422 Kč, což představuje 522 Kč na jednoho poplatníka. Celkový výběr poplatku
za komunální odpad byl v roce 2003 ve výši 218.868 Kč. To znamená, že obec na
tuto službu doplatila částkou 99.554 Kč. Jelikož dochází k průběžnému nárůstu ceny
za uskladnění odpadu na skládkách a protože byla zvýšena sazba DPH (z 5 na 19 %)
byl Obecně závaznou vyhláškou tento poplatek zvýšen na 430 Kč za osobu. Ostatní
ustanovení vyhlášky se nemění.

OZNAMOVACÍ POVINNOST U POPLATKU ZA PSA
Každý poplatník je povinen oznámit správci poplatku do 15 dnů vznik své poplatkové povinnosti, tj. dovršení stáří psa tří měsíců nebo započetí držení psa staršího. Taktéž do 15 dnů je občan povinen nahlásit zánik poplatkové povinnosti (např.
úhyn psa, darování, prodej).
V této souvislosti bychom chtěli upozornit občany, že je třeba hlásit i úhyn
psa a pořízení nového během roku, kdy poplatek je již zaplacen a zdánlivě se nic neděje, když se výměna psa nenahlásí a pokračuje se v placení poplatku dále. V přihlášce se totiž uvádí, jakého konkrétního psa plátce přihlašuje, včetně jeho stáří. Jak
věrohodná je agenda, ve které jsou vedeni psi, kteří mají 25 i více let si asi dovedete
představit.
Vzhledem k množícím se případům pokousání psy, upozorňujeme jejich majitele na důsledky s tím spojené a žádáme je, aby při venčení psů používali vodítka.

ZMĚNA ÚŘEDNÍCH HODIN OÚ ŽABEŇ
Od 1. října došlo k úpravě a sjednocení úředních hodin na OÚ s ostatními institucemi.
pondělí
08:00 - 12:00 , 13:00 - 17:00
středa
08:00 - 12:00 , 13:00 - 17:00

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV KRAJŮ
Ve dnech 5. a 6. listopadu proběhnou volby do Zastupitelstva Moravskoslezského kraje. V naší obci je tradičně 1 volební okrsek. Volební místnost bude v zasedací síni obecního úřadu otevřena v pátek od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu od 08
hodin do 14 hodin. Volební lístky budou voličům doručeny poštou. V případě nedoručení, popřípadě jejich ztráty je možno sadu nových volebních lístků obdržet ve
volební místnosti.

Z ČINNOSTI RYBÁŘSKÉHO KROUŽKU
Za školní rok 2003/2004 měl náš rybářský kroužek celkem 14 schůzek, kterých se zúčastnilo 9 členů.
Schůzky měly zpočátku teoretické zaměření, které vyústilo 4. 2. 2004 závěrečnými rybářskými zkouškami, kde mladí rybáři prokazovali své znalosti Rybářského řádu, rybolovné techniky a nauky o rybách formou testu. Zkoušky úspěšně
absolvovalo 6 mladých rybářů a jeden přestoupil do kategorie dorostu.
Dále následoval praktický výcvik v lovu ryb udicí na řece Olešná a Malém
Kuboni v Paskově, kde si mladí rybáři vyzkoušeli lov na položenou a plavanou.
V sobotu 20. 3. 2004 jsme v rámci brigády vyčistili část toku řeky Olešné, kdy
jsme odpadem zaplnili dva kontejnery, především plasty. Situace se v tomto směru
(úklid odpadků) neustále horší. Předešlá léta jsme vždy stihli vyčistit "žabeňský"
úsek toku Olešné od železničního mostu až po parkoviště Biocelu, letos jsme se dostali od železničního mostu pouze k hasičské zbrojnici.
Ovšem opravdovým vrcholem celoročního snažení našich mladých rybářů byl
III. ročník závodů mládeže v rybolovu na položenou a plavanou "O Žabeňskou udici", který se konal v neděli 27. 6. 2004 na řece Olešná v místech za jídelnou Biocelu.
Závody probíhaly dvoukolově, kdy si závodníci vždy vylosovali své stanoviště pro
lov. Hodnotily se nejen úlovky, ale i teoretické znalosti soutěžících (poznávaní ryb,
Rybářský řád). Průběh závodů byl dosti dramatický a těsný, rozhodoval doslova
každý záběr, neboť to, co se nedalo ulovit prakticky, dalo se dohnat teoreticky.
V konečném součtu letos zvítězil Tomáš Rajnoch, na druhém místě se umístil
Jan Přívětivý a třetí skončil Mikuláš Cáb. Závodů s zúčastnilo celkem 6 mladých
rybářů a každý byl nějak oceněn.
Nakonec klání byli vyhodnoceni také tři nejlepší rybáři za celý školní rok, kde
se hodnotila jejich docházka, znalosti, úlovky a jejich celková činnost v kroužku,
kde bylo pořadí následující:
1.
Mikuláš Cáb
2.
Jindřich Macháček
3.
Stanislav Včelka

Chtěl bych na tomto místě poděkovat obci Žabeň za podporu a finanční příspěvek, který věnovala našemu kroužku.
V pondělí 11. října 2004 v 16,00 hodin se konal zápis a první schůzka v novém školním roce 2004/2005. Na programu bylo praktické cvičení v lovu na položenou a plavanou na řece Olešná.
Děkuji rodičům a příbuzným mladých rybářů, i všem příznivcům "Petrova cechu" za jejich podporu.
Petrův zdar
vedoucí kroužku Zdeněk Cáb

KLUB DŮCHODCŮ PŘIPRAVUJE
Pro IV. čtvrtletí 2004 připravuje Klub důchodců Žabeň tyto akce:
6. 10.- se uskutečnil cyklistický výlet k jízdárně pod Štandlem
24. 10.- se uskuteční zájezd do ostravského divadla na balet "Labutí jezero"
18. 11.- proběhne zdravotní přednáška, která bude doplněná předvedením
bezpečnostního systému "DORKAS"
2. 12. - připravujeme setkání jubilantů
- v listopadu a prosinci chystáme zájezdy do ostravských divadel. Termíny budou upřesněny až podle aktuální nabídky divadel.
Marta Tyralíková
předsedkyně KD Žabeň

AKCE SOKOLA PLÁNOVANÉ NA 4. ČTVRTLETÍ 2004
-

od října začíná pravidelné cvičení
připravujeme výlet na Kozubovou
účast dorostenek na Župní akademii
vánoční florbalový turnaj
Pavel Krchňák
starosta Sokola

ZE ŽIVOTA HASIČŮ V OBCI
Letos jsme připravili pro veřejnost a zejména pro místní občany tři akce, a to:
29.5.2004 májovou veselici, 12.6.2004 pohárovou soutěž v požárním útoku družstev
mužů, žen a mladých hasičů a 28.8.2004 letní slavnost.
Zastavme se na chvíli u naší pohárové soutěže. Předehřívací kolo bylo odstartováno v 9,00 hodin dopoledne a postarali se o něj mladí hasiči, pro něž byl uspořádán III. Ročník "mini" pohárové soutěže ve dvou kategoriích: mladších a starších
žáků. Nic tak nenadchne jako pohled na množství dětí, které k nám letos přijely a
hlavně na jejich nadšení, s jakým požární útok prováděly.
V kategorii mladších žáků, které se zúčastnilo 7 družstev, jsme letos neměli
zastoupení. Pořadí bylo následující:
1. Oprechtice
čas 24:09 s
2. Lučina
čas 27:13 s
3. Frýdek
čas 31:91 s
a nutno dodat, že výkon Oprechtic s nejmladším týmem v soutěži byl suverénní a
obdivuhodný.
Kategorie starších žáků měla obsazení 10-ti družstev. Zde byla situace, hlavně
na špici startovního pole, o hodně vyrovnanější.
Pořadí:
1. Krmelín
čas 25:98 s
2. Oprechtice
čas 26:73 s
3. Lučina
čas 28:57 s
Naši pod vedením vedoucího oddílu Petra Cába, po drobném zaváhání u rozdělovače, skončili na 7. místě s časem 29:72 s, byl to skutečný boj, neboť v žádném
případě nelze brát naše umístění jako neúspěch, spíše smůlu.
Po krátkém občerstvení a odpočinku začal ve 14,00 hodin "zlatý hřeb" dne,
byla zahájena soutěž v požárním útoku mužů a žen - XXX. Ročník "O putovní pohár
starosty obce".
Soutěže se zúčastnilo 12 družstev mužů a 4 družstva žen. V případě žen bylo
pořadí:
1. Oprechtice
čas 41:49 s
2. Krmelín
čas 44:80 s
3. Žabeň
čas 45:45 s
Souboj žen byl celkově vyrovnaný a rozhodovaly drobné chyby, takže třetí
místo bylo pro nás rozhodně úspěch a bohužel, jak se ukázalo dále, jediný medailový toho dne, za kterým stojí i šéftrenér žen Oldřich Čajka.
Muži byli opravdovým vyvrcholením soutěžního dne, nebyla zde nouze o
dramatické okamžiky. Jak se ukázalo, skladba našeho cvičiště je opravdu tvrdým
oříškem pro každý tým, takže počáteční přechod dopravního vedení přes koleje a
výstup levého proudu, které tvořilo útočné vedení tří kusů hadic na cvičnou věž a
pravého proudu tvořeného dvěmi hadicemi se sestřikem vleže, byla pro některé týmy
dokonce nad jejich síly. Zde se, jak pořekadlo praví, opravdu ukáže "těžko na cvičiš-

ti, lehko na bojišti., Zvláště když se jedná o podmínky, které se skutečně přibližují
reálným překážkám. Tedy, abychom to nezamluvili:
1. Vratimov
čas 30:03 s
2. Oprechtice
čas 31:47 s
3. Ostravice
čas 31:91 s
Naše družstvo dokončilo útok s časem 34:01 s, celkově skončilo na hezkém 5. místě.
Ale nejen za pořádáním kulturních a sportovních akcí se skrývá práce členů
našeho sdružení. Především je to také brigádnická činnost, při údržbě a úklidu svěřených prostor - hasičské zbrojnice, chatky Visalaje, hasičského hřiště a hasičské
techniky.
Když už zde hovoříme o brigádách, je potřeba připomenout hlavně akce jako:
sběr železného šrotu, který provádíme dvakrát ročně, likvidaci odpadu nahromaděného ve sklepení restaurace U Čápů, vysázení živého plotu na hasičském hřišti a na
naši největší akci - rekonstrukci záchodu a koupelny v hasičské zbrojnici. S touto
rekonstrukcí se započalo, protože odpady již byly v havarijním stavu. Toho se využilo i k výměně vodovodního rozvodu a opravě elektroinstalace.
V koupelně byl vybudován další záchod a celá byla opatřena novým obkladem
a dlažbou, takže je to nyní pýcha naší zbrojnice.
Je nutno dodat, že celá investiční akce byla v plném rozsahu hrazena
z rozpočtu Obce Žabeň. Chceme tedy poděkovat vedení naší obce za to, že nám pomáhá v naší činnosti a doufáme, že i s naší prací pro obec je spokojena.
Závěrem bychom chtěli našim spoluobčanům připomenout, že příští rok 2005
bude pro Svaz dobrovolných hasičů v Žabni rokem jubilejním. Připomeneme si 80
let od založení našeho sboru, kdy platí naše heslo "vlasti k oslavě, bližnímu ku pomoci", proto také připravujeme doprovodný program k oslavě této události.
Výbor Sboru dobrovolných hasičů

70 LET ŽABEŇSKÉHO SOKOLA
V letošním roce má žabeňský Sokol 70 let. Oslavy proběhly 19. září 2004 na
sokolském hřišti. Po uvítání přítomných se šlo na start Běhu Terryho Foxe. Organizace Běhu Terryho Foxe má již tradičně na starosti sestra Marta Tyralíková. Po
úvodním seznámení s významem běhu tento také odstartovala. Nejdříve cyklisté,
pak následovali účastníci na kolečkových bruslích a jako poslední startovali běžci.
Celkem se sešlo na startu 65 účastníků.
Dalším bodem programu bylo předvedení skladeb, které si cvičenci připravili.
Začínali ti nejmenší, následovaly dorostenky, potom ženy a závěr patřil Věrné gardě.
Na ploše se objevili nejen žabeňští cvičenci, přijela také spousta hostů z Frýdku Místku. A nebýt omezených možností sokolského hřiště, přijelo by jich ještě více.

Starosta Sokola Pavel Krchňák poté podrobně seznámil přítomné s historií žabeňského Sokola od jeho vzniku v roce 1934 až po dnešek. Bylo zajímavé si vyslechnout čím vším žabeňský Sokol prošel a za jakých podmínek se někdy cvičilo.
Zásada otevřenosti organizace pro všechny občany, kteří mají chuť se zapojit do
činnosti Sokola ať organizovaně nebo jen ze zájmu o jeho náplň je zřejmá. Sokol je
tu pro všechny, kteří ctí zásady a ideje jeho náplně.
Pro nejmenší byly připraveny zábavné hry a soutěže, pro větší sportovní vyžití.
Příjemné posezení pod stromy na nových lavičkách doprovázelo hezké počasí,
což ještě umocňovalo zážitek z hezkého odpoledne patřící 70 letům žabeňského Sokola.

HISTORIE SOKOLA ŽABEŇ
- Sokol byl založen r. 1934, pro malý počet členů byl veden jako pobočka Tělocvičné jednoty Paskov. Ustavující schůze se zúčastnili pánové: Pohludka Alois st.,
Pohludka Alois ml., Mynář František, Mynář Karel, Haladej Arnošt, Kulik Pavel,
p.Vilímek - majitel staříčského statku, p. Oborný, Doležílek Alois s manželkou, Fiják František, Klekner Ludvík, Vicherek Josef, Stacha Ludvík, Manda Viktor a z
Paskova Kolář Alois a pí. Brůžková a Hrušková.
- T. J. neměla hřiště, cvičit se chodilo do paskovského lesa na "trňanku", tj. za
bývalým JZD směrem na Paskov. V roce 1980 byl na těch místech postaven Biocel.
V zimě se cvičilo v sále u p. Stachy (bývalá stará hospoda), pořádaly se různé akce bály, besedy, divadlo.
- Hřiště vzniklo r. 1935 prodáním pozemku p. Františka Fijáka - 2 měřic, tj. 40
arů. Hřiště bylo vedeno jako majetek Sokola Paskov a po roce 1995 bylo převedeno
do vlastnictví Tělocvičné jednoty Sokola Žabeň.
- Když se chodilo cvičit na hřiště, chodilo se na tzv. výlety, cvičilo se s cvičenci z Paskova, Metylovic a dalších jednot. První cvičitelé byli p. Krejčí - učitel z
Paskova, bratři Forgačové z Paskova a p. Sládeček, cvičitelky: pí Brůžková a Hrušková z Paskova a pí Chmelíková a Lednická. Na výletech hrávala hudba p. Pohludky
Aloise st., která byla v té době velmi oblíbená v celém okolí.
- V roce 1936 byly vysázeny kolem hřiště lípy, dovezené z lesa p. Mece ze
Sviadnova. Sázení organizoval p. Klekner Ludvík a pomáhala mu hlavně tehdejší
mládež: Pohludka Alois ml., Manda Čestmír, Haladej Arnošt, Hanák Břetislav,
Chmelík Josef. Lípy měly svá jména a o tyto se starali jejich patroni.
- Lip bylo dvakrát více než je jich nyní. Dvě řady uprostřed a jedna v místech,
kde rostou kaštany.
- I když byla tělocvičná jednota v naší obci v té době nejmladší (v r. 1920
vznikl Orel a roku 1924 DTJ), měla se čile k světu nejen po stránce cvičební, ale i
kulturní - dětské dny, divadlo atd.

- Rozvoj probíhal až do 2. světové války. V roce 1941 byla činnost Sokola zakázána, přesto se konaly ilegální výborové schůze u p. Stachy, o kterých se dověděla i veřejnost. Z obavy před prozrazením došlo později k přerušení schůzí a spálení
sokolské kroniky. Nová kronika byla založena až roku 1982 panem Zdeňkem Šomkem, do které bylo zpětně vše zapsáno na základě vzpomínek p. Aloise Koláře z
Paskova a pokladní knihy, která je vedena od r. 1937. K dalšímu upřesnění došlo i
od žijících zakládajících členů Sokola.
- Obnovená činnost Sokola Žabeň - samostatná tělocvičná jednota od roku
1946. Opět se začalo cvičit i na nářadí, které bylo schované během 2. světové války
u p. Mandy Viktora a rozběhla se i kulturní činnost Sokola - večírky, pěvecký koncert, sběr textilu a jiné.
- V roce 1948 došlo podle usnesení předsednictva ústředního akčního výboru
Národní fronty ke sloučení Orla, DTJ a Sokola do jedné tělovýchovné složky Sokol.
- V padesátých letech došlo k velkému rozmachu Sokola v naší obci. Vznikl
šachový oddíl pod vedením pana Sudera Vladimíra. Kladl se důraz na nácvik Spartakiád, které probíhaly od r. 1955 až do roku 1985. Předchůdcem Spartakiád byly
Všesokolské slety, které byly opět obnoveny po roce 1989.
- V roce 1962 byla podána žádost o přestavbu staré školy (nyní obecní úřad)
na tělocvičnu a kulturní dům v hodnotě 1 milión korun. Žádost byla z úsporných důvodů zamítnuta. Na staré škole byly provedeny jen nejnutnější opravy, opraveno nářadí, zakoupen kůň z Proskovic, zapůjčen pérový můstek z Paskova a opět se cvičilo.
- V dalších letech bylo investováno do vybavení tělocvičny: byly zakoupeny
žebřiny, ochranné sítě, žíněnky, vzniklo družstvo kopané.
- V roce 1967 byly na hřišti vykáceny lípy v místech, kde jsou nyní kaštany a
v roce 1970 byly vykáceny dvě řady lip uprostřed. Tím vzniklo hřiště o rozměrech
90 x 41 metrů, jaké známe doposud.
- V roce 1971 byl postaven nový kulturní dům v Žabni, který po dohodě mohl
sloužit i jako tělocvična pro Sokol, coby nejaktivnější brigádnickou složku naší obce. Zakoupena kladina, dva běhouny, bradla, kruhy, hrazda, šplhadla.
- V dalších letech došlo ke zkvalitnění cvičení Sokola, měli jsme 9 cvičitelů
III. třídy - Kuskula Karel, Chmelíková Ludmila, Fiják Drahomír, Bednařík Rostislav, Klimundová Libuška, Neusserová Vlastimila, Kolková Ludmila, Sládečková
Marie, Hranická Marie.
- R. 1974 oploceno hřiště, vznikl turistický oddíl.
- V roce 1977 se dostala do plánu naší obce výstavba nové velké tělocvičny u
školy, hlavní důvod - velká vytíženost kulturního domu. Stavba měla být provedena
za pomoci občanů, ale neuskutečnila se.
- Rok 1978 - úprava půlky hřiště od brány, navezeno 15 aut zeminy a srovnáno buldozerem.
- V roce 1981 postaveny fotbalové branky, r. 1986 elektroinstalace, odvoz
dvou vleček kamení a úprava celé plochy hřiště.
- V osmdesátých letech se pokračovalo v nastoleném trendu naší jednoty: kopaná, cvičení, turistika, společenské akce.

- V r. 1987 proběhla obhajoba bronzové plakety s tak dobrými výsledky, že
Sokolu nakonec byla přidělena stříbrná plaketa oddílu "Základní rekreační tělesné
výchovy".
- Od r. 1987 se začaly pořádat lyžařské kurzy na Zlatníku pod vedením instruktorů z TJ NHKG a Pavla Krchňáka ze Sokola Žabeň. Účast 21 dětí. V tomtéž
roce byla uzavřena patronátní smlouva s Pionýrskou organizací Žabeň a Semprou
Paskov - pořádání dětských letních táborů. Taktéž vznikl tenisový kurt za obecním
úřadem a naše družstvo se pod vedením Petra Böhma přihlásilo do soutěže neregistrovaných hráčů.
- V roce 1989 došlo ke změnám i v činnosti Sokola. Některé jednoty i školy
přestaly nacvičovat na Spartakiádu. Naše jednota ale pokračovala, i když Spartakiáda se v roce 1990 nekonala pro nedostatek financí.
- R. 1990 - 1992 upadala činnost naší jednoty. Skončil lyžařský výcvik, letní
tábor, na výroční schůzi bylo jen 20% členů, jediné co fungovalo byl turistický oddíl
pod vedením Bronislavy Válkové. Vznikla snaha, aby Sokol Žabeň byl veden jako
samostatný právní subjekt. Prakticky se necvičilo
- R. 1992 byl zvolen nový výbor, který se opět začal starat o rozvoj Sokola v
naší obci. Naše jednota se přihlásila do České obce sokolské, Moravskoslezské župy.
- R. 1993 vzniklo cyklistické družstvo pod vedením Pavla Krchňáka, opět se
začalo naplno cvičit, fungoval turistický oddíl. Jediné, co bylo negativní - úbytek
mužské členské základny.
- R. 1996 začala nová tradice "Běh Terryho Foxe" a vzniklo družstvo malé
kopané pod vedením Vladana Válka, které se probojovalo do okresní ligy.
- Na začátku nového tisíciletí je činnost žabeňského Sokola ustálena. Jednota
vyvíjí sportovní a společenskou činnost v naší obci (nacvičuje na slety, cvičí aerobic,
zdravotní tělesná výchova, cvičí děti, pořádá Pochování basy, fotbalové utkání v kopané svobodní versus ženatí atd.) Aktivita Sokola se projevuje i v tom, že dva jeho
členové pracují ve vedení Moravskoslezské župy, a to Dagmar Malíková jako náčelnice župy a Marie Neusserová tajemnice župy.
- Tělocvičná jednota Sokol chce pokračovat v nastoupené cestě se snahou získat další zájemce, hlavně z řad mládeže a mužů. První vlaštovkou je vznik florbalového družstva mužů od roku 2003, opět se cvičí aerobic.
Od vzniku tělocvičné jednoty byla členská základna, vzhledem k počtu obyvatel v naší obci, poměrně vysoká, pohybovala se mezi 50 - 106 členy.
Pavel Krchňák
starosta Sokola Žabeň

ZÁJEZD NA HELFŠTÝN
Sokol Žabeň uspořádal 25. září zájezd na hrad Helfštýn. Zájezd nebyl určen
jen pro členy Sokola, ale i pro rodinné příslušníky a další zájemce.
Autobus byl obsazen až na dvě nebo tři volná místa. Nejmenší se vezli v kočárku a nejstarší měli důchodový věk, takže byly zastoupeny všechny věkové kategorie. Počasí nevypadalo příliš optimisticky, ale čím více jsme se blížili k Lipníku,
tím více mlha opadávala a sluníčko na sebe nenechalo dlouho čekat.
Na hradě na nás čekal sympatický průvodce, pro kterého nebylo průvodcovství jen
zaměstnání, ale koníček, protože k výkladu přidával k dobru nejen pověsti, ale i další
zajímavosti. Jeho výklad byl přitažlivý a zaujal všechny účastníky.
Na hradě lze obdivovat stálou výstavu kovových výrobků, které zde zhotovují
kováři z celého světa. Každoroční víkendové klání, pod názvem HEFAISTOS, se
stává středem zájmu diváků z širokého okolí.
Hrad se průběžně opravuje a vylepšuje, již nevypadá jako zřícenina a na vyhlídkovou věž se dostanete po dřevěném netradičním schodišti. Výhled z věže, která
má tvar nepravidelného pětiúhelníku, je opravdu zajímavý.
Kdo nenavštívil výstavu hodin, přišel o mnoho, Jsou zde nádherné exempláře z období konce devatenáctého a počátku dvacátého století. Odtud pak vede schodiště do
rohové věže s výhledem na čelní hradby, které jsou stejně široké jako světoznámá
čínská zeď.
Velice sympatická byla skutečnost, že veškeré výstavy v areálu hradu byly v
ceně vstupného. Pro občerstvení je v areálu hradu restaurace i bufet. Ani jsme se nenadáli a hodiny ukazovaly čas určený k odjezdu. Byl to příjemný den a těšíme se
opět na další zájezd.

Pavel Krchňák
starosta Sokola Žabeň
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