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Zpravodaj Obce Žabeň přinášejicí
důležité informace, zprávy,
pozvánky a upozornění.

Mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem
žije 893 obyvatel na území 3,35 km²
v nadmořské výšce 266 m. n. m.
To je Žabeň...

www.facebook.com/zaben

Slovo má pan starosta

P

oděkování

Děkuji za sebe i za Obec Žabeň všem, kteří v této nelehké době pomohli a pomáhají
situaci zvládnout. Děkuji všem z Vás, které jste šily roušky, všem z Vás, kteří jste
pomohli s nákupy svým příbuzným, starším
sousedům. Děkuji paním prodavačkám,
že v těžké situaci zvládly bezproblémový
chod našeho obchodu. Radou obce byly
odměněny peněžitým darem. Také děkuji
mým kolegyním a kolegům zaměstnaným
na obci.

560

J

ednání představitelů
Obce Žabeň a SDH Žabeň

V loňském a letošním roce proběhlo několikeré jednání představitelů SDH Žabeň a Obce Žabeň. Témat bylo
mnoho, podpora hasičů, pronájem Visalají, darování
pozemku pod hasičárnou, vybudování hasičského hřiště.
V roce 2019 jsme mimo jiné jednali a shodli se na vybudování tréninkové dráhy pro hasičský sport. Ta byla
na konci loňského roku nákladem cca 200 000 Kč dokončena.

let Žabně

Toto významné jubileum si připomínáme
tento rok. Jde o výročí od první písemné
zmínky.
V situaci, která od letošního března postihla
naši společnost, ještě nemáme úplně jasno
o podobě oslav. Zda proběhnou plánované
spojené oslavy 560 let Žabně, Žaboobce
a Benátská noc v tuto chvíli nevíme. Rada
obce má představu, že společně s Žabokreckými partnery oslavíme 22. srpna 2020 výročí
560 let Žabně. Širší setkání žaboobcí posuneme o rok. Na podzim plánujeme vydat knihu
o žabeňských vojácích bojujících v první světové válce.

Projednávali jsme podrobnosti nájemní smlouvy na objekt Nových Visalají. Letos v únoru se Valná hromada
SDH Žabeň usnesla, že nemá zájem o pronájem Nových Visalají. Dále jsme se navzájem informovali o možnostech obou stran, o zájmu rozvoje spolupráce.
Samostatnou kapitolou je jednání o rekonstrukci hasičské zbrojnice. Budova hasičárny je totiž v majetku
obce a pozemek pod ní v majetku SDH Žabeň. Pokud
budeme chtít rekonstruovat, ať už z dotace či za obecní peníze, měl by se vlastník sjednotit. Rada obce tedy
vyzvala SDH Žabeň k vyjádření se k možnému převodu pozemku na obec. Valná hromada SDH se v únoru
usnesla, že pozemek obci daruje, jakmile bude „podepsaná smlouva o budoucím užívání (hasičské zbrojnice), která bude vyhovovat oběma stranám“. Následně
se rozběhla nová jednání o darovací smlouvě a smlouvě
o výpůjčce. Jednání se účastní Petra Nytrová, David
Hejneš, Tomáš Galus, Miroslav Halamíček, Valdemar Nytra, Zdeněk Brož a Oldřich Čajka.
V této souvislosti je nutné uvést, že hasičskou zbrojnici užívá jednak složka obce tzv. výjezdová jednotka
(dobrovolní hasiči vyjíždějící k zásahům, kteří využívají
především garáže a techniku v ní) a současně je sídlem
SDH Žabeň (spolek, z jehož řad se rekrutují i členové
výjezdové jednotky). Náklady na provoz výjezdové jednotky, ale i provoz budovy hradí Obec Žabeň.
Věřím tomu, že veškerá jednání obce s SDH dojdou ke
zdárnému konci a ke spokojenosti obou stran a budeme se brzy těšit z nově zrekonstruované hasičárny.
Mgr. David Hejneš, starosta obce
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Z

došlé korespondence...

Vážení a milí občané, děkujeme Vám za zachování
Vaší přízně v tomto nelehkém období. Vedení
obce děkujeme za podporu.
Kolektiv prodejny Řeznictví H+H
Vážení představitelé obce, vážení spoluobčané,
letošní léto to bude již šest let, kdy se restaurace U Čápů znovu otevřela po celkové rekonstrukci.
Tímto bychom Vám všem chtěli poděkovat za
Vaši přízeň. Za těch několik let jsme měli
možnost společně realizovat mnoho společenských akcí, ať už to byly akce pro děti, jako Noci
s Andersonem, Den dětí nebo šachové turnaje,
tak akce pro celé rodiny, Benátská noc, Zimní
pouť se zabíjačkou a spousta dalších příjemně
prožitých akcí, kterých jsme i my byli součástí.
Velký dík ovšem patří obci samotné. Velmi si
vážíme jejich pomoci při zvelebování prostor
restaurace, zajištění klimatizace v kuchyni, výměny starých a netěsnících oken a podíl na
výměně barového pultu. Největší dík vám všem
patří za podporu v tomto nelehkém období. Ve
chvílích, kdy jsme se všichni potýkali s neznámým Covidem – 19, jste stáli při nás. Díky
vstřícnosti zastupitelů nám obec dočasně odsouhlasila zrušení plateb nájemného. Zároveň si
ceníme podpory a věrnosti občanů, pomohli jste
nám tuto nelehkou dobu překonat, ať už to bylo
jídlo v krabičce s sebou, pivečko do kelímku
nebo naše točená zmrzlina.
Doufáme, že takto pospolu budeme ve spolupráci pokračovat i nadále. Těšíme se na Vaše
další návštěvy!!!

Informace z obecního úřadu

N

ová posila na obecním úřadě

Naše obec se rozrůstá, od roku 2015 přibylo čtyřicet čísel popisných. Nyní jsme na č. p. 310.
I proto rada obce rozhodla o přijetí nové referentky. Od
začátku března na našem obecním úřadě pracuje paní
Renáta Šlahorková. Prošla úspěšně výběrovým řízením.
O práci referentky se ucházelo osm kandidátek. Mnozí
už se s ní setkali nebo telefonovali. Na obecním úřadě
je nyní zaměstnaná společně s paní Janou Blahutovou
a paní Janou Haštabovou, která pracuje jako účetní.

Co

připravujeme, co se chystá,
co projektujeme…

Tělocvična a mateřská škola
•
•
•

V současné době máme k dispozici realizační dokumentaci a projekt interiéru
Můžeme tedy stavbu vysoutěžit a podat žádosti
o dotace
Předpokládám zahájení stavby v roce 2021 a dokončení na podzim roku 2022

Kolektiv Restaurace U Čápů
Poděkování občanky Žabně z 27. dubna 2020
Vážený pane starosto,
chtěla bych Vám moc poděkovat nejen za
roušky, které jsme už podruhé našli ve schránce, ale také za všechno, co děláte pro občany
obce v této koronavirové době. Vždycky jsem si
říkala, že je jedno, jestli mám trvalé bydliště
tady nebo o vesnici dál. Dnes jsem šťastná, že
jsem bydliště změnila. Vím, že starostové okolních vesnic v tomto nelehkém čase k občanům
nepřistoupili tak zodpovědně, jako vedení naší
obce. Smutné je, že takových starostů je víc,
než těch, jakým jste Vy. Proto Vám ještě jednou
moc děkuji a přeji hodně zdraví a jen další spokojené občany.
Simona Rodková

vizualizace a pokračování na straně 4 a 5
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Co připravujeme, co se chystá, co projektujeme…
Chodník k zastávce Důl Staříč
•
•
•

Projekční činnost na dokumentaci pro stavební povolení
Geometrické zaměření pro výkup pozemku
Pokud budou finanční prostředky, realizace 2021-2022
PROJEKT
2010

LEGENDA

Intenzifikace Čistírny odpadních vod
•
•
•

Stavba je důležitá pro zkvalitnění čištění splaškových vod v Žabni a připojení nových domů
Máme stavební povolení, vysoutěženou realizační firmu, podanou žádost o dotaci
Pokud dotaci získáme, začne realizace v tomto roce
PROJEKT
2010

„ “

SO 02 - Rekonstrukce ČOV 1000EO
SO 02.1 - ČOV - Stavební část

ŘEZ D - D

S4

S4
S4

S4

LEGENDA MATERIÁLŮ A VÝROBKŮ :
KONSTRUKCE PODZEMNÍCH OBJEKTŮ Z VODOTĚSNÉHO,
ŽELEZOVÉHO BETONU C30/37, XF4, XA3 - CI0,2 Dmax 22-S3 - max. průsak 20mm
BETON S PRÁŠKOVOU REKRYSTALIZAČNÍ PŘÍSADOU AKTIVNÍ CHEMICKÉ BÁZE DANÉHO DODAVATELE
(TVORBA TĚSNÍCÍCH KRYSTALŮ) PRO DOSAŽENÍ VODONEPROPUSTNOSTI

PODKLADNÍ BETON (C16/20 XC0, KARI SÍŤ Ø6/100-6/100)
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE PODZEMNÍCH NÁDRŽÍ
STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE NADZEMNÍHO OBJEKTU (DMÝCHÁRNA) SENDVIČOVÁ KONSTRUKCE (DŘEVĚNÉ OBLOŽENÍ VČ. TEPELNÉ IZOLACE)
ZPĚTNÝ ZÁSYP HUTNĚNÝM VÝKOPKEM (hutnit po vrstvách 300mm na hodnotu PS=0,95)
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Co připravujeme, co se chystá, co projektujeme…
Zřízení přechodů pro chodce na silnici
•

V současné době probíhá projektování nových přechodů pro chodce v lokalitě u obecního úřadu a Ludma trading s.r.o., dále vznikne nové místo pro přecházení u viaduktu
PROJEKT
2010

LEGENDA

Revitalizace toku Olešné
•

V minulých měsících proběhla revitalizace toku Olešné a následně na podzim proběhne oprava mostu
u Kaple sv. Fabiána a Šebestiána

•

V měsíci březnu neproběhl velkoobjemový odpad v daném termínu z důvodu COVID-19, ale povedlo se
nám nahradit tento termín během pracovního týdne od 28. 4. – 30. 4. 2020
Připravují se podklady pro výběrové řízení na opravu místních komunikací v lokalitě „stará“ Žabeň, která
by se měla realizovat v následujících 3 letech
Jednáme o možnosti modernizace a doplnění veřejného osvětlení

•
•

starosta Mgr. David Hejneš a místostarosta Miroslav Halamíček
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Ž

abeň letos oslavuje 560 let

Žabeň letos oslavuje 560. výročí od založení.
Ve dvoudílném vzpomínkovém seriálu, který
čtenářům v obecních novinách nabídneme, se
v 1. části zaměříme na období 1. republiky přes
osvobození naší obce až k nástupu normalizace.
Přestože Žabeň nepatřila v době vzniku ČSR
k velkým obcím, žila poměrně rušným životem.
O vzruch se staraly nejrůznější spolky, kulturní
a sportovní jednoty. V obci fungoval Sokol, Orel,
Dělnická tělovýchovná jednota, ochotničtí divadelníci aj. Zvláště činorodí byli mládežníci. Když
tuberkulóza, která řádila v kraji po velké válce,
skolila Galuse, Stachovou, Neussera, Typovského, Kolářovou a další 4 dorostence, jejich pozůstalí kamarádi nesložili ruce do klína. Na svátek
zemřelých běželi členové spolků štafetu až na
hřbitov a tam ozdobili jejich hroby. Na počest
mrtvých je také uspořádán cyklistický závod,
který ale skončil fiaskem – bicykl měl v té době
jen málokdo, a tak nízká účast cyklistů byla pro
organizátory zklamáním. Jedním z mála cyklistů,
kteří se v Žabni objevovali, byl Mudr. Adámek. Na
kole pravidelně dojížděl za svými pacienty z Hrabové a stejně tak se na kole proháněla místní
porodní bába. Motorku měl v obci jen stavbyvedoucí, auto pak jen řezník ze sousedství, který
v dřevěné boudě v Žabni dvakrát týdně boural maso. Lékař Adámek si pořídil automobil až
v roce 1928 u příležitosti výstavby své ordinace
v Paskově. Ta pak sloužila i pacientům ze Žabně. 30. léta poznamenala nezaměstnanost. Lidé
z obce sháněli práci hlavně v Ostravě, dojížděli
i do Rožnova nebo Hlučína. Brzy volných pracovních míst nebylo nikde a v kronice čteme:
„Doba nezaměstnanosti rodí spoustu trampů,
celý týden s mandolínami táhnou Žabní od Ostravy do hor. Vyhrávají u chalup a tak se živí. Tak
k značnému počtu cikánů přibylo i mnoho lidí,
kteří se zdržovali v horách, zpívali a skládali politické písně.“ Žabeňští nezaměstnaní si zase oblíbili posezení s harmonikou u Ostravice a hrou
v kuželky. V zimě tito pak hledali přístřeší v hospodě, na škubačkách, u holiče a v knihovně.
Nadbytek pracovní síly přišel vhod některým
podnikatelům, kteří pod hrozbou snížení mzdy
a náhrady jiným pracovníkem, honili ty, kteří
práci měli.

K 75. výročí osvobození naší obce přinášíme tuto vzpomínku
Bylo to pozdě večer 14. března 1939, kdy se
z Místku přihnali na kolech místní Strajánek
s Pohludkou. Pobíhali vesnicí a všem ohlašovali,
že Místek obsadili Němci a ve městě se střílí.
Ti, kteří nechtěli uvěřit oběma mužům, jež se
dušovali, že všechno viděli na vlastní oči, se
o pravdivosti jejich slov mohli přesvědčit už příštího rána. Žabní táhla od Ostravy dlouhá kolona
německého vojska – vojáci v šedivých pláštích,
6

děla, auta, motocykly i koně. Do vesnice dorazil také
fotograf českých ilustrovaných novin a tento pochod
ve sněhové vánici ihned zaznamenal. Fotografie ze
Žabně se pak objevila brzy v novinách. Život v obci
se rázem proměnil, starostu Hranického vystřídal dosazený pověřenec český Němec pocházející z Vítkovic.
Všichni si museli zvyknout na nové razítko a nový název své vesnice – Schaben. Nový pořádek začala v kraji s typicky německou důsledností upevňovat policie
a jí pak brzy byla nápomocna celá řada špiclů a udavačů. Nebylo radno pouštět si pusu na špacír, když byl
vynesen zákaz politických řečí. „Všichni občané nedbají zákazu, a tak začíná zatýkání našich lidí. Ze začátku
jsou zatčeni po jednom z každé obce„ – dočteme se
v kronice. Nejprve policie přišla pokárat Josefa Lukšíka, pak už byla zatčení častější a za mříže směřoval
Škopek, Zdražila, Typovský, Krejčí, Holuša a další.

Původní kurz koruny k marce byl 1:10, ten se později příznivěji změnil na 1:8. Přestože vojenská fronta
odčerpávala potraviny a v protektorátu byl zaveden
lístkový systém, zdálo se, že ekonomická situace nebude tak zlá. Ušlechtilým nápadem asi 30 obyvatel
Žabně bylo založit spolek s cílem uspořádat sbírku na
výstavbu kostela v Žabni. Ukázalo se však, že nejistá doba podobným aktivitám nepřeje. Vybraný obnos
byl příliš malý a na kostel nestačil. Za vybraný obnos
pak občané pořídili oltář sv. Václava do farního kostela
v Paskově. Němci ovládali protektorát strachem a nebylo divu, že Češi brzy zatoužili po ztracené svobodě. Žabeňáci bloudili se svými rádiopříjímači v éteru
a vyzvídali co hlásí Londýn i Moskva, byť to bylo zakázáno pod hrozbou trestu smrti. Přišel květen 1945.
Němci ustupovali od Ostravy, zněla dělostřelba a nebe
ovládla letadla s rudými hvězdami na křídlech. To bylo
pro občany znamení, že Rusové budou už brzy tu! Zanedlouho měla pocítit dech smrti i Žabeň. Němci rozestavěli děla do palebných postavení a obyvatelé obce
zalezli do sklepů. Ruská pěchota se v obci ten den vy-

nořila z mlhy, předem šlo slyšet jen hučící tanky.
Sovětská armáda si našla pozici u školy. Na krutou střelbu ze „Stalinových varhan“ od školy
směrem na Staříč mohl zapomenout jen málokdo. Tlak Rudoarmějců byl tak silný, že 4. května
1945 Wehrmacht zatroubil k ústupu. Žabeňští
mohli spočítat své mrtvé. Byli to dříve zmiňovaní, Josef Lukšík, Augustin Zdražila a Václav Škopek, kteří zahynuli v koncentračních táborech.
Jaromír Typovský a Břetislav Kula zemřeli při náletu v Německu, jelikož patřili mezi totálně nasazené. Postřeleni byli bratři Houdkovi, kteří se do
Žabně přistěhovali na začátku války z pohraničí,
rychlým převozem do nemocnice se je snažil
zachránit rolník Klečka, ale jeden z nich zranění
podlehl. Padla také paní Böhmová a Strajánková,
ta i s malým chlapcem. Pod kulkou německých
pěšáků zahynul mladý hornický učeň ze Sviadnova, jemuž se stalo osudným, že vykoukl na
ulici v době boje.

Obyvatelé Žabně své osvoboditele radostně vítali, projevy vděku byly vojáky vřele opětovány.
Kronika zmiňuje pocity místních: „Jsme ohromeni zdánlivou primitivností ruského velení. Generálové jdou pěšky, jakoby beze zbraní, opírají se
o křiváky a velitelé jsou promícháni s vojskem
a bojuje každý na vlastní pěst, jen strach s jakým ukázněná germánská mašinérie před Rusy
utíkala, nám dává tušit, jací to musí být bojovníci tihle Rusové.“ V bojích o Žabeň padl jediný
sovětský voják. Jeho přítel místním občanům
pak nakreslil pomník, který si padlý voják přál
mít na svém hrobě. Ještě ten den večer po sehnání prken při světle karbidky byl pomník hotov
a voják pohřben. Asi 6. května 1945 byla v obci
uspořádána veřejná schůze, na níž byl zvolen patnácti členný výbor s předsedou Josefem Šomkem
a tajemníkem Břetislavem Hanákem.

Život po válce
15. května 1945 byla v obci založena místní organizace komunistické strany, která se hned
v příštích obecních volbách stala nejsilnější
stranou v Žabni. Získala 7 míst v zastupitelstvu
a křeslo starosty pro Josefa Šomka. V únoru
1948 v obci vznikl akční výbor národní fronty,
který z MNV vypudil poslední stoupence demokratických stran. V Žabni pak vládla KSČ dlouhých 40 let.
Jana Ondrušíková, členka rady obce
zdroj: Martin Červenka (Tam, kde pod okny teče Olešná
a za humny Ostravice)

Zprávy z KPOZ

Co

se událo od ledna v rámci KPOZ

Počátek letošního roku se nám vydařil, neboť pouť i obecní bál
proběhly v tradičním duchu s velkou návštěvností. Na pouti
nám opět hrála dechovka z Fryčovic, doprovodila poutníky
až k obecní kapli sv Fabiána a sv. Šebestiána, kde proběhla
tradiční mše svatá. Děti se opět vydováděly na kolotočích
a jízdě na ponících. Labužníci se svými rodinami ochutnávali zabíjačkové speciality a tradiční výrobky, které v letošním
roce zhotovili zaměstnanci Restaurace u Čápů, patří jim za
to velký dík. Zahřáli jsme se skvělými svařáky a jinými dobrotami. Večer se jako vždy po pouti konal obecní bál, letos
s novou kapelou Šajtar, ta rozproudila celý taneční parket.
Velmi žádaný byl i fotokoutek, z něhož si téměř každý návštěvník odnesl ihned alespoň jednu fotografii na památku.

Koncem ledna jsme plánovali dětský karneval, který byl
z karanténních důvodů a výskytu infekční nemoci zdejší
školy zrušen. Měli jsme připravený náhradní termín na březen, ten nám však zhatil příchozí virus COVID-19 a narušil
tak plány dalších akcí, o které jsme přišli, jako Valentýnský
koncert, Operetka – V rodině velí a vládne muž, Vítání občánků, kteří nám rostou jako z vody, Oslava Jubilantů, Zmrzlina za samé jedničky, Letní kino s DSO, Sraz Žabích obcí.
Jedinou akci, kterou jsme mohli uskutečnit, bylo slavnostní
kladení věnců, které proběhlo 4. května 2020 v 18:00 hodin. Každý rok se schází u památníku obětí 2. světové války
zástupci obce a veřejnost. Letošní 75. výročí by si zasloužilo velkolepější připomínku konce války, ale vše bylo konáno
s ohledem na opatření vlády. Slavnostní slovo pronesl jako
vždy pan starosta, byly položeny věnce, zapáleny svíčky
a na závěr jsme zazpívali českou státní hymnu.
Dle uvolňování opatření vlády se budou postupně obnovovat kulturní a společenské akce obce jako například Obecní
slavnosti k 560 letům od první písemné zmínky.
Věříme, že se vše brzy uklidní a společně se setkáme.
Těšíme se na Vás.
předsedkyně KPOZ Marcela Brožová a kolektiv
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Novinky z naší školy a knihovny

Š

kolní bonboniéra

Častěji než obvykle jsem se v tomto školním
roce usmívala nad slavným moudrem maminky Foresta Gumpa o bonboniéře. Nyní, před
jeho koncem mohu říct, že naše bonboniéra
nebyla laciná, jednodruhová, ale hodna gurmánů a my jsme obstáli, nezalekli jsme se
nevšedních, až provokujících příchutí a nechali se jimi podmanit. O deset nejvýraznějších se s Vámi podělím.
• Nejrychlejší páteční vyklízení skladových
prostor, v hlavních rolích rodiče našich
dětí. Ještě jednou moc děkujeme.
• Nejkrásnější a nejdojemnější Vánoční zpívání, kterým jsme společně s Vámi zahájili adventní čas.

to mrzelo, ale v červenci nás čeká školní tábor!
• Nejvíce dopisů psaných dětskou rukou, které
kdy škola dostala. Největšími pisateli jsou Áďa
Holán, Danek Matúš a Elenka Dvořáková!
• Nejvíce pohlednic a neúředních dopisů, které
kdy škola poslala.
• Nejvíce hodin odučených přes počítač za celou
historii školy. Nikdo na tuto situaci nebyl předem připraven, a přesto se díky vzájemnému
porozumění podařilo vše nastavit tak, aby každý mohl pracovat svým tempem. Nejpracovitějším žákem onlinového učení se stal Dominik
Janča a celkovými vítězi jsou rodiče, učitelé i
žáci rovným dílem!
Uznáte sami, že o téhle bonboniéře se bude povídat ještě dlouho. Závěrem mi dovolte popřát našim
páťákům, aby v září vykročili pravou a nebáli se zůstat gurmány. Svým kolegyním a rodičům děkuji za
celoroční vstřícnou spolupráci a přeji všem pokud
možno klidné slunečné léto.
Kateřina Mannheimová

M

ístní knihovna ŽABEŇ

Od pátku 13. 3. 2020 byla knihovna z důvodu
usnesení vlády uzavřena. Od pondělí 27. 4. 2020
byl provoz v knihovně obnoven, ale v omezené
půjčovní době.
Pondělí: 13.30 – 17.00 hodin
Čtvrtek: 13.30 – 17.00 hodin
Z provozních důvodů bude půjčovní doba v knihovně omezena až do konce srpna.
•

•
•
•

•
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Největší a nejkrásnější Ježíškova nadílka,
kterou si naše děti zasloužily, a my dospělí jsme mohli pozorovat a vstřebávat
tu obrovskou radost a štěstí, kterým se
škola naplnila.
Nejvíce barevných kuliček v Sofčiných
vlasech, tak se jim tam zalíbilo, že vůbec
nechtěly ven a začalo kadeřnické peklo.
Nejdelší karanténa, která nás všechny
semkla, a aniž jsme to tušili, připravila na
tu nadcházející.
Největší cestovatelské plány, k nimž
jsme se pročetli a jež vzaly v březnu za
své. Na začátku března jsme měli přečteno 15235 stran a největší čtenářkou
školy se stala Sofie Matějová!
Největší zklamání, když jsme nemohli odjet na lyže ani do Legolandu. Hodně nás

V případě, že budete chtít knihovnu navštívit, prosíme dodržovat tato opatření:
• do knihovny vstupujte s rouškou
• u vchodu bude desinfekce rukou, kterou prosíme používat
• vstup bude omezen pouze na 10 osob
• děkujeme, že budete dodržovat rozestupy
2 metry
• nebude přístupný internet
V knihovně byla zrušená pevná linka a nové telefonní číslo je 702 023 011.
Budeme se na vás těšit ve standartním provozu
od září. Připravujeme pro vás Meditační koncert
s Vítem Oramem a besedu Váránasí – cesta do
Indie s Pavlem Szabem. Pro ZŠ a MŠ připravujeme besedy se spisovatelkou Petrou Braunovou
a Malování s Bořkem Frýbou.
Bradáčová Markéta, za knihovnu

Š

achy v Žabni

Dne 24. ledna 2020 se v Žabni uskutečnil již
tradiční šachový turnaj O šachového krále a
královnu Regionu Slezské brány. Turnaje se
zúčastnilo 53 hráčů z 11 škol. Soutěž byla
z důvodu karantény na naší škole přesunuta do kulturního domu v Žabni.
Za naši školu se mohli zúčastnit pouze dvě
děti, a to Sofie Matějová a Eduard Nytra.
Velká škoda, že nemohly hrát všechny děti
z naší školy, které se velice těšily na už tradiční turnaj.
Děkujeme za podporu Regionu Slezská brána, Obci Žabeň, MŠ a ZŠ Žabeň a těšíme se
na další spolupráci v následujících letech.
Miroslav Halamíček

Novinky z obecních spolků

D

ůchodci v akci

Rok 2020 jsme zahájili naší již tradiční poutí. Je to moc pěkná společenská událost
naší vesnice. Rádi se sejdeme u kapličky
svatého Fabiána a Šebestiána na mši svaté
a procházkou zajdeme na pouť za kulturní
dům, kde si pochutnáme na zabíjačkových
specialitách a rádi si poslechneme dechovku. Celá vesnice si pouť náramně užila.
Na pouť jsme napekly koláče a pouťová srdíčka.

Koncem ledna u nás vystoupilo divadlo Boban z Bohumína a předvedlo veselou hru
Vlastimila Pešky ,,Babička v trenkách“.
V únoru jsme uspořádali pěknou exkurzi do
nošovické automobilky Hyundai. Moderní
továrna nás velice překvapila robotickými
linkami a čistotou. Promítli nám film a ce-

lou továrnou nás provezli ve dvou vláčcích. Na konec
jsme se stavili v hospůdce na malé občerstvení. Únor
jsme zakončili ,,Kloboučkovým bálem“. K tanci i poslechu nám zahrál pan Hlubek. Dobře jsme se pobavili.
Byla to povedená akce.
Měly následovat tyto akce: Charitativní sbírka ošacení, tvořivá velikonoční dílna, velikonoční výstavka, exkurze v Marlence, výroční schůze, zájezd na Slezskou
Hartu a turnaj v Petangue.
Ale bohužel nám do našich plánů vstoupilo něco, s čím
vůbec nikdo nepočítal a všichni (z klubu) jsme museli
zůstat doma a všechny akce, které jsme naplánovali se nemohly uskutečnit. Ale i v této nelehké době
jsme si našly uplatnění s naší ,,starou školou“, kde
nás učili šít na stroji a mohly jsme výpomoci se šitím
roušek pro naše spoluobčany. Buďme rádi, že se naši
vesnici nákaza vyhla a my se můžeme znovu setkávat. V červnu chceme uspořádat pro naše důchodce
smažení vaječiny a divadelní představení. Těšíme se
na Vás.
Milena Hejnešová, za klub důchodců
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Z

činnosti Sokola

V lednu proběhl tradiční Novoroční turnaj ve
stolním tenise. Po zkušenosti z předchozích
ročníků jsme rozdělili akci na dva dny. Díky
tomuto kroku bylo možné hrát úplné zápasy
namísto tradičních zkrácených setů. Sobota
patřila Žabeňákům. Neděle pak přespolním.
I tento rok se akce setkala s enormním zájmem. Oba dny se hrálo od ranních hodin
až do večera. V sobotních dopoledních hodinách odehrály svou část děti a mládež do
18 let. Odpoledne obsadili místa u stolů dospěláci z Žabně. Úroveň hráčů byla vysoká
a zápasy velmi vyrovnané, k čemuž přispívají pravidelná čtvrteční cvičení. Bylo opravdu
na co koukat. Nedělní část pro přespolní pak
nabídla skutečnou podívanou. K vidění byly
opravdové pingpongové bitvy. Někteří starší
a zkušenější hráči vytáhli všechny trumfy
a to nejen u stolů, ale i na baru, kde své
mladší kolegy dokázali svými neotřelými
způsoby zaskočit. O následujícím víkendu
jsme se postarali o občerstvení pro účastníky obecní pouti. V našem stánku byly připraveny nápoje pro všechny věkové kategorie a pro chuťové pohárky i těch největších
fajnšmekrů. Po několika doušcích teplého
moštu s nepřeberným množstvím “zahušťovadel“ se tváře všech v okolí stánku zbarvily dočervena. Dětem pak zachutnala horká
čokoláda se šlehačkou. Další akcí na řadě
byla únorová stálice v sokolském kalendáři.
Sokolský ples byl zahájen veršovanou zdravicí. Na programu bylo gymnastické vystoupení. K poslechu a k tanci hrála tradičně kapela Lord. Po několika letech jsme se vrátili
k tradičnímu pochování basy se smutečním
průvodem, který se opravdu vyvedl. Rej masek, orodování a litanie se všem moc líbily.

Z kraje března se uskutečnila valná hromada, kde
byl zhodnocen rok 2019 a stanoven plán činnosti
na rok 2020. Vše jsme řádně prodiskutovali. Vytyčené cíle jsou nemalé. Shodli jsme se na tom,
že rok 2020 bude plný změn a bude patřit mezi
ty náročnější. A to jsme ještě netušili co nám rok
dvojek a nul zanedlouho přinese. V dubnu, z důvodu pandemie, jsme byli nuceni přerušit všechna
pravidelná cvičení a plánované akce.

I přes všechna nařízení a omezení však bylo potřeba zajistit chod TJ, udržovat hřiště a naplňovat závazky vůči našim dlouhodobým sponzorům.
Tradičně jsme pohrabali krtince okolo Biocelu
Paskov. Dále jsme provedli jarní úklid na hřišti,
pro případ, že by bylo možné uspořádat loni obnovenou tradici “Pálení čarodějnic“. Což se však
nakonec nestalo. Nicméně skvělý pocit z dobře
vykonané práce zůstal a to je hlavní. Jelikož jsme
organizaci pokrokovou, technicky zdatnou a je
v nás hluboce zakořeněno přesvědčení, že sportovní aktivita je ku prospěchu těla i ducha a že
zahálka může mladého člověka dočista zničit, byl
na konci měsíce uspořádán cyklistický závod pro
žabeňské děti. Díky moderním technologiím jsme
mohli připravit, realizovat a vyhodnotit úspěchy
našich cyklistů. Všem účastníkům jsme pogratulovali k jejich výkonům, za které byli po zásluze
odměněni. Očekávaného uvolnění pandemických
opatření na počátku května jsme se sice dočkali, ale nově nastavená pravidla stejně neumožnila
uskutečnit oblíbený fotbalový zápas Svobodní vs.
Ženatí. Je to škoda, protože oba fotbalové tábory
si měli co vysvětlit. Totální remízu z předchozího ročníku nehodlal nikdo dlouhodobě tolerovat
a mohlo dojít na skutečnou bitvu. Uvidíme příští
rok. Pravidelná sportovní činnost byla přesunuta
do venkovních prostor. Setkání fanoušků stolního
tenisu se přesunula na školní hřiště v podobě nohejbalových zápasů, které se konají každý čtvrtek
od 18h. Naše “zumba“ holky se ze sálu kulturního
domu přesunuly na hasičské hřiště.
starosta TJ Sokol Žabeň Aleš Severin
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Ze

života SDH

Různé

Rok se s rokem sešel a máme tady opět
nový rok a jaro. S ohlédnutím na loňský rok
bych řekl, že byl úspěšný. Povedlo se uskutečnit všechny naplánované akce sboru,
stavění i kácení Máje, pohárovou soutěž, zajištění letního kina i běh pro zdraví. Tradičně
jsme sbírali železný šrot na území obce, za
to patří velký dík všem občanům, kteří nám
ho nechávají. Jaké máme vyhlídky do letošního roku? Letos se to díky koronaviru komplikuje, a to nejen u nás, ale bohužel po celé
zemi. Byly zrušeny akce stavění a kácení
Máje. Mrzí nás to, ale co naděláme. Pohárová soutěž, která měla být 13. 6. 2020, zřejmě také nebude. Okresní sdružení hasičů
sice povolilo konání soutěží po 12. 5. 2020,
ale bez účasti diváků. Takovou soutěž pořádat nechceme, a jelikož naše soutěž není
součástí žádné ligy v požárním útoku, rádi
bychom ji posunuli na jiný termín, pokud to
podmínky vlády dovolí. Během podzimního
období byla dokončena nová tréninková dráha, která by nemusela sloužit jen na trénink.

z archivu

Pohráváme si s myšlenkou uspořádat první noční žabeňskou soutěž. Noční soutěže
jsou v poslední době velmi populární. Během
letošního roku se rozběhlo jednání s obcí
ohledně rekonstrukce hasičské zbrojnice.
V roce 2019 naše jednotka vyjela 2x k požáru, 4x k technické pomoci při odstraňování
padlých stromů, 3x k likvidaci nebezpečného hmyzu a zúčastnila se taktického cvičení
jednotek našeho okrsku v Paskově.
Rád bych poděkoval všem aktivním a hlavně novým členům spolku za jejich přístup
k činnosti a reprezentaci SDH. Poděkování
patří i Obci Žabeň za podporu.
starosta SDH Tomáš Galus
a velitel JSDH Valdemar Nytra

Š

ance pro Žabeň

Vážení spoluobčané, i my jsme s napětím sledovali
dění v našem státě, které v uplynulých dvou měsících doslova ochromilo celou zemi, stejně tak dění
v naší obci. Sledovali jsme, jak se postupně zavírají
školy, školky, obchody, restaurace a nakonec došlo
i na zastavení jednání zastupitelstva obce. A to byl
na programu MEGABOD – schvalování rozpočtu obce.
Každý zastupitel musí vědět, že se jedná o vůbec nejdůležitější předpis každé obce. S ohledem na stále
se zhoršující stav rozšiřující se nákazy, jsme požádali
o odročení jednání o tomto velmi důležitém bodu a děkujeme starostovi obce a všem kolegům v zastupitelstvu, že se k tomuto názoru rovněž připojili. Nyní však
již nadchází doba, kdy se budeme pomaličku vracet
do normálu a my jsme připraveni se opět zapojit do
diskusí, jednání nejenom nad tímto tématem.
I my bychom chtěli touto cestou vyjádřit naději, že se
co nevidět naše životy vrátí do stavu, na který jsme
sami zvyklí. Těšíme se na okamžik, kdy se opět budeme moci na veřejnosti procházet bez roušek, nebo
na dobu, kdy budeme moci bez omezení navštěvovat
svoje rodiny, známé, či budeme moci pořádat nejrůznější akce. Všem přejeme hodně zdraví, pevné nervy
a co nejkrásnější léto, které si všichni za to, jaké těžké
časy jsme zvládli, zasloužíme.
Závěrem si dovolíme velmi lehce nastínit témata,
kterým se budeme chtít v následujícím období zabývat, které budeme chtít představit, případně pro které bude hledat podporu. Těšíme se na jednání, které
v této souvislosti budeme vést. Chtěli bychom touto cestou požádat vedení obce, aby si našlo chvilku
o našich záměrech diskutovat. Chtěli bychom požádat o otevřené „ucho a mysl“. Budeme rádi, když na
rozumných návrzích najdeme shodu a případně i podporu. A o jaké záměry se bude jednat? Tak například:
• Koncepční změna financování spolkového života
v obci
• Rekonstrukce hasičské zbrojnice
• Obnovení Tylečkova statku
• Oprava nejpoškozenějších komunikací – ulice ke
kapli a ulice Macháček - Pinkas
• Zrychlení internetu v obci
O těchto záměrech Vás budeme blíže informovat nejenom prostřednictvím informačních kanálů obce, ale
také na internetových stránkách či sociálních sítích
pod hlavičkou www.pinkfrog.cz. Kdo by měl zájem,
stačí jenom kliknout.
Zastupitelé zvoleni za uskupení Šance pro Žabeň
www.pinkfrog.cz
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E

nglish camp Žabokreky 2020

Fotogalerie

Obec Žabeň ve spolupráci s Obcí Žabokreky připravuje pro Vaše děti již devátý, tentokrát pobytový tábor. Účastníci se mohou
těšit na výuku angličtiny, sportovní vyžití,
turistiku a vlastivědné poznávání regionu partnerské obce. Důležitou součástí je
i navázání přátelství se slovenskými dětmi.
Akce se uskuteční 17. 7. – 22. 7. 2020, aby
nekolidovala se školním táborem.
Tábor je určen především žabeňským dětem druhého stupně (5. – 9. třída). Pokud se
kapacita nenaplní, mohou se účastnit děti
starší či mladší, případně přespolní.
Ochotnické Divadlo Boban, představení „Babička v trenkách“
v kulturním domě.

Přednáška Arnošta Vašíčka „České tajemno“ v knihovně

z archivu

Část nákladů bude hrazena z dotačního titulu přeshraniční spolupráce Žabokreky –
Žabeň „Priateľstvo bez hraníc“. Cenu pro
účastníky odhadujeme v rozmezí 1000,- až
2000,-Kč. Přihlášení je možné už nyní u paní
Blahutové (558 655 466, obec@zaben.cz).
Doufejme, že situace umožní se na Slovensko vydat. Pokud by se to nepodařilo, plánujeme tábor příměstský v obdobném termínu.
David Hejneš

Valentýnský koncert v kulturním domě
Daniela Grygarová, Adam Grygar, Jela Špitková, Barbora Čechová,
Regina Bednaříková

Zpravodaj obce Žabeň ,,Žabeňák”, Žabeň 62, 739 25, jaro / léto 2020 • Fotografie: Archív Obec Žabeň – Mgr. Andrea Filipcová , Zš a mš Žabeň
Rozšiřuje Obec Žabeň: bezplatně
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