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NÁKLADNÍ VOZY PŘES ŽABEŇ
Úbytek počtu průjezdů těžkých nákladních souprav, dovážejících dřevní hmotu do
Biocelu a pily Mayr-Melnhof, nastal po otevření obslužné komunikace A 70 a byl víc
než znatelný. Bohužel zpoplatněním rychlostní komunikace R 56 se nám ale opět vrátily
těžké nákladní vozy do obce. Relativního klidu jsme si tak mohli užívat pouze jeden rok.
V říjnu 2006 bylo společně s obcemi Sviadnov, Staříč a Paskov provedeno z
důvodu avizovaného zavedení výběru mýtného na rychlostní komunikaci R 56 sčítání
nákladní dopravy na silnicích III. tříd, které vedou výše uvedenými obcemi. Toto měření
se zopakovalo v dubnu 2007. Obě sčítání provedla akreditovaná firma DVH CR.
Po vyhodnocení obou sčítání se potvrdily oprávněné obavy, že důvodem navýšení
počtu projíždějících nákladních automobilů je zavedení výběru mýtného na rychlostní
komunikaci R 56, přičemž nejvyšší nárůst se projevil v naší obci, a to o 57 %! Proto
jsme se společně se zástupci okolních obecních samospráv obrátili na hejtmana
Moravskoslezského kraje s žádosti o pomoc při řešení tohoto problému.
Věříme, že kompetentní úřady pochopí naší situaci a dostupnými prostředky
vykáží tranzitní nákladní dopravu zpět na R 56. Tam totiž patří.
Vítězslav Klega, starosta

STAVEBNÍ ÚPRAVY VE ŠKOLE
Po dobu letních prázdnin bude ve škole prováděna, nákladem 2 mil. korun, nutná
přestavba kuchyně na výdejnu stravy a rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské a
základní škole. K úpravám bylo přikročeno z důvodu neplnění současných hygienických
podmínek, neboť při každoročních kontrolách bylo krajskou hygienickou stanicí
poukazováno na současný nevyhovující stav. Do konce prázdnin se prostory kuchyně
přemění ve výdejnu dovážené stravy, včetně pořízení nezbytného nerezového inventáře a
vzduchotechniky a zároveň bude provedena kompletní rekonstrukce sociálního zařízení,
které bude rozšířeno o sprchovací kouty.
Vítězslav Klega, starosta

ROZPOČET OBCE
Na 4. zasedání Zastupitelstva obce Žabeň byl schválen obecní rozpočet pro rok
2007, který je v tomto roce koncipován jako velmi úsporný, neboť veškeré volné
prostředky budou použity na stavební práce spojené s realizací výdejny jídel a
rekonstrukci sociálních zařízení v budově školy. Vzhledem k tomu, že v době jeho
schvalování nebyla ještě známa konkrétní výše investice (nebyl vybrán dodavatel), byly
tyto prostředky ponechány v tzv. „rozpočtové rezervě“. Z dalších akcí budou prováděny
pouze nezbytně nutné k zajištění chodu obce.
Marcel Brabec, místostarosta
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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 přidané hodnoty
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Odvod výtěžku z provozování loterií (VHA)
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinvestiční dotace ze SR v rámci SDV
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 ost. nemovit a jejich částí
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z pronájmu movitých věcí (kontejnery)
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhr. (EKO-KOM)
Příjmy z pronájmu movitých věcí (žebřík)
Příjmy z úroků

PŘÍJMY OBCE
8115 Převod zůstatku z roku 2006
8124 Splátky invest. úvěru (SFŽP - kanalizace)
8124 Splátky invest. úvěru (plynofikace)
Financování

PŘÍJMY OBCE VČ. FINANCOVÁNÍ
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VÝDAJE
Silnice
Provoz veřejné silniční dopravy
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Základní škola
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
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)

Kč
170 000
50 000
225 000
812 900
57 000
150 500
3 000
15 000
37 000
5 800
135 000
50 000
20 000
50 000
20 000
330 000
20 000
150 000
203 000
152 000
680 000
985 500
6 300
1 966 513

CELKOVÉ VÝDAJE OBCE

6 294 513

HASIČI SOUTĚŽILI
V sobotu 9. června proběhl celodenní hasičský soutěžní maratón, který v 900 hod
zahájili mladší a starší žáci. V obou kategoriích soutěžilo po šesti družstvech, což se
projevilo oproti loňskému roku větší konkurencí v boji o stupně vítězů. Výsledky proto
nejsou tak jednobarevné jako loni, naopak obsazení vždy prvních tří míst je až
neuvěřitelně různorodé a dosažené časy nebyly vůbec špatné.
Výsledky VI. ročníku „Pohárové soutěže žáků v požárním útoku“.
Mladší žáci:
Starší žáci:
1.
Oprechtice
20,05 s
1.
Krmelín
19,60 s
2.
Ostravice
34,33 s
2.
Žabeň
23,45 s
3.
Zelinkovice I.
38,92 s
3.
Fryčovice 42,57 s
4.
Nošovice
55,04 s
4.
Nová Ves 45,03 s
5.
Krmelín
57,21 s
5.
Baška
76,91 s
6.
Zelinkovice II.
63,71 s
6.
Oprechtice nekl.

Jak vidíte, může nás těšit, že i my jsme se v konkurenci neztratili a náš tým
starších žáků obsadil velmi hezké druhé místo!
Odpoledne ve 1400 hod odstartoval XXXIII. ročník soutěže „O putovní pohár
starosty obce“, kde jsme po loňském nečekaném vítězství v kategorii mužů obhajovali
své prvenství. Stejně jako loni jsme postavili v kategorii mužů dva týmy, a v kategorii
žen jsme po roční pauze opět i my nasadili své družstvo.
Výsledky XXXIII. ročníku soutěže „O putovní pohár starosty obce“.
Ženy:
Muži:
1.
Baška
57,35 s
1.
Fryčovice 26,44 s
2.
Žabeň
73,79 s
2.
Skalice
28,97 s
3.
Pražmo
110,83 s
3.
Žabeň I.
36,16 s
4.
Pražmo
36,82 s
5.
Nová Ves 45,88 s
6.
Žabeň II. nekl.
Bohužel obhájit první místo se nám nepodařilo, poněvadž při rozvíjení útočného a
dopravního vedení došlo k pádu člena týmu a tím ke zdržení v dopravě vody. Ale i přes
tuto nepříjemnost to tým „nezabalil“ a dokončil útok, a tak i když těsně, vybojoval
alespoň třetí místo. Našemu druhému družstvu složenému z mladíků se problémy s
dopravou vody také nevyhnuly, a nakonec požární útok nedokončili protože byli „krátcí
na věži“.
Naše ženy se po vynucené pauze opět secvičují, takže nějaké chybičky na jejich
výkonu byly znát. Nakonec jim hlavu nejvíce zamotaly naše „koleje“, ale vůlí a
obětavostí útok dokončily, takže druhé místo jim náleží právem.
Závěrem lze říci, že opravdu velmi horký den se vydařil. V každé kategorii kde
jsme měli zastoupení se naše družstvo dostalo na „bednu“, což je potěšující. Líto nám
snad může být jen slabé návštěvnosti našeho sportovního dne. Kde jsou ty časy kdy
soutěžní trať lemoval špalír diváků, aby jim neunikl start domácího týmu. Přitom mnozí
potvrdí, že naše cvičiště patří z hlediska atraktivnosti tratě k těm nejzajímavějším a také
nejtěžším. Takže lidičky příště určitě přijďte!!!
Výbor SDH

ZPRÁVY Z NAŠÍ ŠKOLY
Školní rok 2006-07 je u konce a žáci se těší na dny volna a odpočinku. Zajisté
zaslouženě, jelikož se každý v rámci svých možností snažil dosáhnout co nejlepších
výsledků. Nejen práce a učení byly náplní uplynulého školního roku, ale také zábava,
sport a jiné aktivity pro volný čas, které vedou žáky k získávání nových poznatků,
zkušeností, dovedností a vědomostí. Co se nám tedy podařilo ve 2. pololetí?
Společné setkání k novému roku, Den otevřených dveří, recitační soutěž, projekt
na podporu slovenštiny, Srdíčkový den k Valentinu, , protidrogový projekt "Žít a nechat
žít", soutěž ve zpěvu "Loutnička", divadelní představení "Písmenková polívka, projekt
"Jaro", soutěž "O nejvtipnější pomlázku", beseda v knihovně "Jak vznikají knížky",
"Pohádky o princeznách", akce s rodiči - netradiční třídní schůzky, oživení starých tradic

"Vítání jara", velikonoční dílna, dětský den ve spolupráci s rodiči, hasiči a TJ Sokol
Žabeň, výlet do ZOO Zlín v Lešné, výtvarná soutěž ve spolupráci s hasiči " Požární
ochrana očima dětí", "Noc s Andersenem", návštěva divadla loutek v Ostravě "Sněhurka
a sedm trpaslíků", potulné divadélko "Honza a drak", ozdravný pobyt na Morávce,
soutěž ve čtení, celorepubliková soutěž v násobilce, projekty "Zdravé zuby", "Voda nad
zlato", "Moje rodina" a dokončení celoročního projektu "Les-perla naší krajiny". Někteří
žáci neodcházeli hned po vyučování domů, ale zůstali ve školní družině a tam trávili čas
také aktivně. Vystupovali na veřejnosti s country tanci, uskutečnily se oblíbené "Dílny
pro všechny děti ", tedy i pro ty, které do ŠD nechodí - tvořily z hlíny/ zvonky, plastiky,
dráčky z plátu, misky, tácky, svícny, květináče, zahradní lampy,aj./, skládaly z papíru,
vyráběly z textilu, děti tvořily jarní závěsné dekorace, v závěrečné dílně si každý mohl
nabarvit a namalovat vlastní tričko.
Za nepříznivého počasí hrály děti dětem divadlo s loutkami a maňásky, využívaly
tělocvičnu k pohybovým hrám, soutěžím a turnajům. "Človíčku, nezlob se !" byl rovněž
turnaj pro členy i nečleny ŠD. Po celý rok hráli zájemci na sopránové zobcové flétny v
kroužku "Zdravé pískání". V kroužku míčových a pohybových her se děti hlavně
vydováděly, změřily své síly a pochopily , že pravidla se dodržovat musí a bezpečnost je
na prvním místě. Doufejme, že na to nezapomenou ani o prázdninách a v září se na nás
budou ze školních lavic usmívat zdravé a odpočaté děti.
Chceme touto cestou znovu poděkovat všem, kteří jsou našimi příznivci, ať už
jsou to rodiče nebo zástupci ostatních zájmových složek v obci, či představitelé obce.
Děkujeme všem, kteří naše nevelké zařízení podpořili finančně, morálně, případné byli v
pravý čas na pravém místě a přiložili ruku k dílu. Přejeme vám krásné léto, dětem
vydařené prázdniny plné zážitků a těšíme se na další spolupráci se všemi, kteří jsou nám
nakloněni.
Za základní školu a mateřskou školu, Alena Kováčová

Z ČINNOSTI SOKOLA
26. ledna proběhla valná hromada, na které byli zvoleni členové výboru Sokola.
Byla to nejen hodnotící schůze, byly zde vytýčeny hlavní cíle činnosti do dalšího
období. Po oficiálním programu následovalo přátelské posezení.
Členové Sokola se podílejí, ostatně jako každoročně, na organizování dětského
maškarního bálu. Ani ten letošní únorový nebyl výjimkou.
Středobodem činnosti měsíce března byla příprava a organizování Pochování
basy. Program vlastního chování zaznamenal několik změn a podle příznivého ohlasu
účastníků to bylo ku prospěchu věci. Potěšující je skutečnost, že účast žabeňáků na plese
se zvyšuje. Vždyť především pro ně je ples organizován. Na příští rok bylo stanoveno
konání plesu na nezvyklé datum, které se opakuje jen jednou za čtyři roky, a to na 29.
únor.
Putování krajem sněženek – tak se nazývá turistická akce, kterou pořádá Sokol
Polanka nad Odrou – v chráněné krajinné oblasti Poodří, nás zastupovalo pět členů.
Jarní únavu jsme zaháněli v dubnu na brigádě u firmy Ivánek-Zeman. Zelené
plochy v okolí Biocelu byly posety malými hromádkami hlíny, které zde zůstaly po

aktivní činnosti podzemních živočichů, hlínu bylo nutno rozhrabat. Hrabošům a krtkům
se tato hra velice líbila a ihned vyráběli nové kopečky, tak nám nezbývalo nic jiného,
než brigádu ještě jednou zopakovat.
Na Zálesáckém závodě zdatnosti v Nové Bělé startovala dvě družstva ze Žabně.
Čtvrté místo obsadilo družstvo ve složení Anna Ficelová, Veronika Brabcová a Adéla
Petrová. Vítězné 1. místo vybojovalo družstvo ve složení Filip Trubini, Ondřej Krchňák
a Václav Neusser. Umístění na 1. místě znamená postup do celostátního kola soutěže
zálesácké zdatnosti v Třebíči. Zde v těžké konkurenci 19 družstev vybojovali naši
zástupci 11. místo.
V měsíci květnu, jako každoročně, nastoupila na sokolském hřišti proti sobě dvě
fotbalová mužstva. Ženatí proti svobodným. Zápas to byl urputný a výsledek 5:3 ve
prospěch ženatých nenapovídá o jednoznačném průběhu utkání. Teprve však v závěru
druhé poloviny utkání rozhodli ženatí zápas ve svůj prospěch. Na „ochozech“ hřiště se
sešlo poměrně dost fandů, kteří horlivě povzbuzovali svá mužstva. I rozhodčí si musel
vyslechnout kritické výroky diváků jako reakci na některé odpískané zákroky. Přes
několik nakopnutých kotníků a znavených těl se všichni dobře bavili a jen pomalu se
rozcházeli z příjemně prožitého odpoledne do svých domovů.
Ani letos jsme nezapomněli na smažení vaječiny. Vaječina se vydařila, všem moc
chutnala. Po dobrém jídle přišel na řadu také pohyb při badmintonu a také při hře
petanque. Někteří vrhači koulí vypadali dost nebezpečně, ale k úrazu naštěstí nedošlo.
Sokol pomáhal zajišťovat pořadatelskou službu i na dětském dni, pořádaném
školou. Na našich stanovištích si děti mohly vyzkoušet první pomoc – umělé dýchání,
provádění srdeční masáže, také si některé prvně v životě zkusily schůzi na chůdách.
Velký zájem byl o soutěž jízdy zručnosti na kole, kterou sponzorovala firma MC sport,
takže žádné dítě z devatenácti soutěžících, neodešlo s prázdnou.
Pavel Krchňák, starosta Sokola

Z ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ
Klub důchodců má v současnosti 87 členů. Výbor klubu připravuje různorodý a
zajímavý program, aby každý ze členů měl možnost se zapojit do společných akcí, dle
svých možností a chuti.
Na oblíbených schůzkách v klubovně, kde si můžeme popovídat při čaji nebo
kávě, se věnujeme také poslechu hudby, která nás zajímá a dokáže navodit atmosféru
pohody a klidu.
Návštěva ostravských divadel patří k tradičním akcím, o které je mezi členy vždy
mimořádný zájem. Shlédnutí tří muzikálů a opery Jakobín pomohlo účastníkům
zapomenout na všední starosti a problémy.
Prostřednictvím cestopisné přednášky o jednom z nejvzdálenějších světadílů, o
Austrálii, jsme se podívali do země klokanů, země divokých psů Dingo, země obydlené
převážně v přímořských oblastech zabezpečujících dostatečné množství vody a
dopravního spojení.

Ani v letošním roce nesměla scházet v našem programu jarní svatodušní akce –
smažení vaječiny. Vaječina se povedla a všem moc chutnala, ostatně jako vždycky.
O tom, že nesedíme doma na zahradě nebo u televize dosvědčují zájezdy.
Zajímavá byla návštěva nostalgické mydlárny ve Vratimově s prohlédnutím okolních
zajímavostí a krás. Příjemným zážitkem byla procházka mezi cizokrajnou zvěří v
ostravské Zoologické zahradě a nevynechali jsme ani prohlídku Hasičského muzea.
Počátkem července jsme navštívili hrad Šternberk a hrad Sovinec a dále jsme si
prohlédli zahradní galerii v Jiříkově.
Na vaši účast se těší a na všechny akce zve za výbor klubu důchodců
Ludmila Doudová, předsedkyně KD

BILANCOVÁNÍ MLADÝCH RYBÁŘŮ
V neděli 3. června jsme udělali definitivní tečku za činností rybářského kroužku v
letošním školním roce. Toho dne proběhly rybářské závody v rybolovné technice „O
žabeňskou udici“, kde závodníci zúročili vše co se za dosavadní rybářskou praxi naučili.
Jelikož v průběhu celé noci přicházela jedna dešťová přeháňka za druhou a nad ránem
také sprchlo, nebylo vůbec jisté zda závody proběhnou. Takže to chtělo trochu odvahy v
rozhodování, nakonec rybáři přece nejsou z cukru, a to rozhodlo! Kromě deště nám
vyvstal ještě jeden nečekaný problém a to nedostatek vody v řece, přece jenom je
hydrologické sucho dlouhodobě znát.
Jako místo k závodům jsme si vybrali úsek Olešné za jídelnou Biocelu. V 800 hod,
po přípravě stanovišť a rozlosování, se závodníci odebrali na svá místa. Po prvních
nesmělých záběrech, které byly neklamným znakem toho, že i v takových podmínkách
jaké letos panují, život z řeky nezmizel, přišly i první úlovky, vesměs okouni. K tomu
všemu každý závodník zodpověděl pár otázek z rybářského řádu a musel rozpoznat a
pojmenovat z kartiček určitý počet ryb. Druhé kolo závodů začalo v 1000 hod, tentokrát
bohužel už bez úlovků. Po sečtení bodů z jednotlivých činností, bylo pořadí na prvních
místech následující:
1.
Tomáš Polach
2.
Mikuláš Cáb
3.
Marek Fridrišek
4.
Dan Přívětivý
Všichni účastníci závodů dostali hodnotné ceny odpovídající jejich umístění.
I letos jsme provedli na poslední akci v sezóně uzávěrku celoročního hodnocení,
když použijeme mluvu NHL, „o nejužitečnějšího mladého rybáře“. Po zvážení všech
okolností a sečtení bodů za testy, docházku, aktivitu a celkové vystupování, jsou
výsledky takovéto:
1.
Mikuláš Cáb
2.
Tomáš Polach
3.
Marek Fridrišek
4.
Matěj Dědek
5.
Dan Přívětivý

6.
7.

Jindřich Macháček
Jan Fridrišek

Nakonec bychom chtěli všem členům poděkovat za jejich píli a vytrvalost a
doufáme, že jim vydrží i nadále. Děkujeme také obecnímu úřadu v Žabni za dotaci na
činnost našeho kroužku, bez které bychom asi naše závody pořádat nemohli. Zveme také
všechny nové zájemce, aby se od příštího školního roku do práce našeho kroužku
zapojili! Jako každý rok dáme před zápisem na první schůzce včas vědět.
Petrův zdar!

ZE STATISTIKY OBCE ŽABEŇ
Počet obyvatel ke dni 30. června 2007
Počet mužů ke dni 30. června 2007
Počet žen ke dni 30. června 2007
Počet dětí do 18 let
Občané starší 60 let
Nejstarší občan obce
věk 86 let
Nejstarší občanka obce věk 95 let

626
300
326
108
147

průměrný věk
průměrný věk
průměrný věk
průměrný věk
průměrný věk

41,11 let
40,26 let
41,90 let
9,06 let
70,56 let

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA
Obecní úřad Žabeň
558 655 466
Hasiči
150
Záchranná služba
155
Nemocnice Frýdek – Místek 558 415 111
Lékařská pohotovostní služba F – M 558 415 991 (pro dospělé)
558 415 994 (pro děti)
Zubní pohotovost
558 415 993
Policie ČR
158
Policie ČR obvodní odd. Vratimov 604 127 288
Plyn
1239
Voda
840 111 125
Kanalizace – poruchy
558 639 140, 558 655 001 (záznamník), 605 734 894
Elektřina – zákaznická linka
840 840 840
– poruchy
840 850 860
Ohlašovna poruch Telefónica O2
13129 (pevná linka)
Krajská veterinární správa MS kraje 558 632 021
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