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Rekonstrukce Základní školy
Rozšíření mateřské školy, plánování
a obnova místních komunikací

Obec Žabeň bude v letošním roce hospodařit téměř s 17. milióny korun
Zastupitelstvo obce na svém 13 zasedání schválilo rozpočet obce na
rok 2013. Dovolte mi, abych se krátce zastavil nad nejdůležitějšími
kapitolami na příjmové, ale především na výdajové stránce.
Rozpočet obce je opět postaven jako vyrovnaný, to znamená,
že celkové výdaje se rovnají celkovým příjmům. I v tomto roce
se nepředpokládá čerpání žádných uvěrových prostředků, jinými
slovy, obec Žabeň k dnešnímu dni není zatížená žádným dluhem.

CELKOVÉ PŘÍJMY OBCE NA ROK 2013
—16 602 079 Kč
Hlavními kapitolami rozpočtu obce na příjmové stránce jsou
především daně z příjmu fyzických a právnických osob, dále poté
daň z přidané hodnoty. Nejvýznamnější příjmová položka se skrývá
ve výběru daně z nemovitosti, která dosáhla v minulém roce 8
miliónů korun a je předpoklad, že stejná částka doputuje na účet
obce i v letošním roce. K této položce je nutné dodat, že veškerý
výběr daně z nemovitostí, které se nacházejí na katastru naší obce,
je příjmem obce. Výsledkem hospodaření obce v roce 2012 byla
úspora ve výši 2 mil Kč, která byla převedena do letošního roku.
Celkový rozpočtovaný příjem naší obce na rok 2013 dosahuje
částky 16.602.079 Kč.

Nejvýznamnější kapitoly rozpočtu obce na rok
2013 - příjmová stránka
Daň z příjmu fyzických osob

1 000 000 Kč

Daň z příjmu právnických osob

1 100 000 Kč

Daň z přidané hodnoty

2 200 000 Kč

Daň z nemovitosti

8 200 000 Kč

Dotace z MS Kraje

500 000 Kč

Převod zůstatku z roku 2012

2 216 489 Kč

Příjmy obce na rok 2013

16 602 079 Kč

A jaké nejdůležitější výdaje čekají naši obec v roce 2013?
Bezesporu jednou z nejviditelnějších akcí, která se uskuteční
v letošním roce, bude rozšíření mateřské školky, která navýší
svou kapacitu až na 28 dětí. Celková částka, která je v rozpočtu
na tuto akci přidělena, dosahuje částky 2 miliónů korun. Spolu
s rozšířením mateřské školy a částkou nutnou na provoz Základní

a mateřské školy budou vyčleněny téměř 4 miliony korun. Této akci
se však podrobněji věnujeme na jiném místě zpravodaje. Opravy,
výstavba nebo rekonstrukce místních komunikací, chodníků,
anebo umístění bezpečnostních prvků na komunikacích (rychlostní
radary)- 1,5 miliónu korun. Bude pokračovat naplánovaná výstavba
nových komunikací a oprava nejpoškozenějších obecních cest.
Další tradiční (mandatorní) výdaj je spojen se sběrem a svozem
komunálních odpadů – 780.000 Kč. Na tomto místě je nutné
připomenout, že občané se na tomto výdaji nepodílejí, jediným
poplatkem, který obec Žabeň vybírá, je daň z nemovitostí.

Nejvýznamnější kapitoly rozpočtu obce na rok
2013 - výdajová stránka
Silnice

1 665 800 Kč

Ostatní záležitosti pozemních komunikací
Základní škola
Sběr a svoz komunálních odpadů

450 000 Kč
3 770 228 Kč
780 000 Kč

Požární ochrana

1 193 600 Kč

Rozpočtová rezerva

1 916 352 Kč

Celkové výdaje obce

16 602 079 Kč

Rozpočet Sboru dobrovolných hasičů je navýšen o částku, která
bude nutná k zakoupení dopravního vozidla, jež bude sloužit všem
složkám obce. Významné prostředky obce jsou zaměřeny na
plánování. Ať již se jedná o územní plánování, kde se předpokládá
v nejbližších dnech vyhlášení veřejné urbanistické soutěže na
výběr zhotovitele územního plánu, nebo k záměru na rozvoj území
přináležící školní budově, včetně výstavby tělocvičny. Do úvahy však
přicházejí také záměry a s tím spojené projektové dokumentace na
rozšíření kapacity čističky odpadních vod, rozšíření kanalizace na
jižní okraj vesnice, modernizace systému veřejného osvětlení nebo
na záměr kompletní rekonstrukce chodníků v obci. Dalo by se tedy
říci, že letošní rok, bude rokem plánovacím. Na závěr uvedu výši
rozpočtové rezervy, která činí téměř dva miliony korun. Pokud by
někdo z vás měl zájem se detailně seznámit s rozpočtem obce,
může tak učinit prostřednictvím internetových stránek obce, kde je
rozpočet na rok 2013 vyvěšen. Přejme si, abychom i v letošním
roce nějaké prostředky získali z dotačních projektů a tím co nejvíce
posílili své vlastní prostředky.

Bc. Martin Válek, místostarosta obce

jaro 2013

Úvodní slovo
Závěrečný účet obce
Žabeň za rok 2012
V roce 2012 obdržela Obec Žabeň
dotaci na úhradu výdajů souvisejících
s přípravou a provedením voleb do
zastupitelstev krajů v roce 2012 ve
výši 24.880 Kč. Tato dotace nebyla
zcela vyčerpána, nedočerpaná část ve
výši 6.579 Kč byla vrácena dne 9. 1.
2013 do státního rozpočtu.
Obec
Žabeň
je
zřizovatelem
příspěvkové organizace Základní
škola a mateřská škola Žabeň se
sídlem Žabeň 150, 739 25 Sviadnov,
IČO 73 18 42 17.
Celkové výdaje z rozpočtu Obce Žabeň
na tuto organizaci byly 9.200.386 Kč
z toho investiční výdaje 6.459.815 Kč,
neinvestiční výdaje 2.740.571 Kč v tom
neinvestiční příspěvek zřizovatele
2.320.000 Kč. Investiční výdaje byly
částečně kryty investičními dary ve
výši 1.260.000 Kč a investičními
dotacemi Moravskoslezského kraje ve
výši 1.000.000 Kč, které jsme obdrželi
ve třech částech a to 250.000 Kč
v roce 2011, 250.000 Kč v roce 2012
a doplatek 500.000 Kč v únoru 2013.
Na provozní výdaje ZŠ a MŠ obec
obdržela v rámci souhrnného dotačního
vztahu se státním rozpočtem dotaci
ve výši 75.208 Kč. Hospodaření této
příspěvkové organizace v roce 2012
skončilo ziskem ve výši 7.772 Kč.
Obec Žabeň je členem DSO Slezská
brána a DSO Olešná. Těmto
dobrovolným svazkům obcí byl
poskytnut v roce 2012 příspěvek
(mimo účasti na projektech) z rozpočtu
obce takto: DSO Olešná 3.695 Kč,
DSO Slezská brána 11.115 Kč.

Irena Pasečná

Rozšíření mateřské školy
Na konci minulého roku se obec po dlouhém jednání s nájemníky obecního bytu dohodla na ukončení smlouvy a otevřela se cesta k rozšíření
mateřské školy.
Jde o rozšíření, které zvětší hernu, přebuduje šatnu a místnost pro pedagogy a vytvoří se nové sociální zařízení, které doplní stávající. Úpravy
jsou schváleny a doporučeny pracovníky krajské hygienické stanice.
Současná kapacita naší školky se změní z 24 na 28 dětí a navíc se splní
nová prostorová norma. Podle té by mohlo naší školku, bez rozšíření,
navštěvovat pouze 18 dětí. Jde tedy o rozšíření kapacity, která přinese
deset nových míst. Pokud by bylo potřeba přijmout ještě více dětí, je možno využít pro předškoláky bývalou školní družinu, ve které se nyní vyučuje
hudební výchova.

V současné době se dokončuje projektová dokumentace stavební části a vytváří se plány doplnění interiéru
herny.
Stavební práce na rozšíření naší školky se budou provádět v letních měsících tak, aby prázdninový provoz
mateřské školy, který předpokládá paní ředitelka, nebyl ohrožen.

Mgr. David Hejneš, starosta obce
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Zeptali jsme se…
U hasičů dochází k výměně stráží!Dalibora Fridriška ve funkci starosty SDH nahrazuje Petr Mynář
Jelikož byl na letošní výroční
valné hromadě Sboru dobrovolných hasičů v Žabni zvolen nový
starosta, neváhal jsem a požádal jsem nového starostu o krátký rozhovor, aby nám poodhalil
své představy a plány, jak vést
hasiče do dalších let.
Ještě předtím však musíme vyjádřit své poděkování panu Daliboru Fridriškovi, který se rozhodnul ve funkci starosty SHD
Žabeň již dále nepokračovat.
Dalibor zastával funkci starosty
hasičů deset let a nutno připomenout, že to byla doba velmi
složitá. Obec Žabeň bývalému starostovi SDH předala sadu
broušeného skla, jako vyjádření díků za dlouholetou práci, kterou vykonal, nejenom pro SDH, ale také pro občany
obce. Děkujeme!
A nyní můžeme přejít k představení nového starosty SDH
Žabeň pana Petra Mynáře, pro kterého jsem si připravil několik otázek a jelikož se s Petrem velmi dobře znám, dovolil
jsem si v rozhovoru netypické tykání:
Petře, zkus nám stručně popsat, jak se vlastně stalo, že
jsi byl zvolen starostou hasičů, zdali jsi byl někým osloven, nebo to byl čistě tvůj zájem.
Ahoj Martine, na tvou otázku odpovím tak, že mě oslovil Dalibor Fridrišek s tím, že on sám již dále ve funkci nechce pokračovat a zeptal se mě, jestli bych neměl zájem se postavit
do čela hasičů. Takže ne, nebyla to původně moje myšlenka.
Já hned na předchozí otázku navážu a zeptám se tě, jakou máš vlastně o této práci představu?
Moje představa o starostování hasičů je taková, že budu
zodpovědný za administrativu, která je spojená s chodem
organizace, za zajištění všech prostředků pro fungování jak
výjezdové jednotky, tak také pro ostatní akce, ať už se jedná
například o kulturní a sportovní akce nebo o činnosti, které
organizace vykonává pro samotnou obec Žabeň, jako je například tradiční sběr železa apod. Bude samozřejmě nutné
se také zamyslet nad dalším rozvojem hasičství v naší obci,
tady se chci především zaměřit na podporu mladých hasičů.
Jednou ze základních funkcí dobrovolných hasičů
v obci je, být připraven k zásahu proti nejrůznějším krizovým situacím, které mohou nastat. Jak vidíš svou roli
v této otázce?
Rozhodně je to jedna, já myslím, že přímo ta nejdůležitější role dobrovolných hasičů, kterou by měli jako organizace
vykonávat. Myslím si, že jsme plně připraveni na to, abychom v těchto nastalých krizových situacích rychle a účelně
pomohli buď sami, nebo jako podpora jiných záchranných
složek. Pokud bych ale měl vypíchnout jednu věc, která nám
dělá starosti, pak musím říct, že se jedná o technický stav
našeho zásahového vozidla, které pomalu, ale jistě počítá
své poslední dny a není daleko doba, kdy bude nutné uvažovat o pořízení nového zásahového vozidla.
Tím jsi mi vlastně odpověděl na další otázku, kde vidíš
největší současný problém hasičů. Je tedy ještě něco
jiného, co považuješ za aktuální problém?
Já osobně považuji za velmi důležitý problém to, že počet členů sboru pomalu klesá. Bohužel, potýkáme se, ostatně jako
všechny zájmové spolky, kroužky a jiné organizace s poklesem zájmu dětí a mladých lidí o hasičství jako takové, nebo
o požární sport. Děti jsou dnes vystaveny mnoha jiným zá-

jmům, svůj volný čas tráví před monitory počítačů a je velmi
těžké vzbudit o tuto činnost jejich zájem.
Ano, to máš určitě pravdu. Co se proti tomu dá dělat?
Jak, a čím chcete děti, nebo mladé lidi, k požárnímu
sportu a k hasičství přilákat?
Myslím si, že děti jsou v podstatě pořád stejně soutěživé.
A to je to co jim můžeme nabídnout. Požární sport je pořád
jedním z oblíbených zájmů, a pokud připravíme dobré podmínky, pak si myslím, že bychom mohli získat dostatek dětí
k tomu, abychom byli schopni třeba postavit stabilní soutěžní tým, který by se pravidelně účastnil požárních soutěží.
Rozhodně to však nebude lehké a kladu si to jako jeden
z mých největších úkolů.
Zajímalo by mě, kolik dětí je vlastně vůbec nutné k tomu,
aby takové soutěžní družstvo nebo tým vzniknul?
No tak minimální počet soutěžního družstva, které se může
účastnit požárních soutěží, je sedm. Je to vlastně nutný počet k tomu, aby se družstvo mohlo postavit na start požárního útoku. Optimální by však bylo, kdyby se nám povedlo
mít k dispozici kolem 10 až 15 dětí, přece jen někdo může
onemocnět, nebo zrovna mít naplánovánu jinou činnost
v termínu konání závodu.
Vzhledem k tomu, že my bychom byli rádi, kdyby se hasičům povedlo udržet mládež ve svých řadách, je něco
s čím bychom vám mohli pomoci? Mám tím na mysli,
především materiální vybavení, dresy a jiné věci, které
jsou pro tuto činnost nutné?
Největším problémem je samozřejmě doprava na soutěže.
Děti totiž nemohou jezdit zásahovým vozidlem, a proto se
děti v loňském roce museli na soutěže dopravovat několika osobními auty. To by se teď mělo změnit. Zastupitelstvo
obce schválilo nákup dodávky, která by tento problém měla
vyřešit a já doufám, že tato skutečnost může hodně pomoci k tomu, abychom ten zájem o hasičství udrželi a možná
posílili.
Ano, mohu prozradit, že výběrové řízení na výběr dodavatele vozidel, které by měly sloužit nejen pro potřeby
hasičů, ale také všech zájmových organizací a spolků
v Žabni již probíhá. Jen upřesním, že se bude jednat o
vozidlo s přepravní kapacitou maximálně 9 osob včetně řidiče a druhé osobní vozidlo pro potřeby obecního
úřadu. Ovšem zakoupení přepravního vozidla přinese
hasičům jednu povinnost. Jakou?
Ano, bude nutné v dohledné době přistavět ke stávající budově hasičské zbrojnice další garáž, tak aby měla vozidla
kde parkovat. Naše představa je taková, že přistavíme garáž na bývalém pozemku paní Kotáskové, na místě bývalé
prodejny potravin. Přístavba garáže je nutná také z důvodu
nízké výšky stávajících vjezdů, které v tomto okamžiku nedovolují vjezd vyšších zásahových vozidel. I tento problém
se musí přístavbou garáže odstranit. Tento pozemek je již
majetkem SDH a je tedy na toto rozšíření připraven. Samozřejmě se zamýšlíme i nad tím, zdali nevyužijeme přístavby
garáže i k tomu, abychom rozšířili i sál hasičské zbrojnice
nad přístavbou, ale o tom ještě nejsme rozhodnuti. V každém případě by bylo podle mého názoru vhodné tuto variantu zahrnout do připravovaného projektu.
Další důležitou otázku, kterou jsem si pro tebe připravil, a myslím si, že bude zajímat i naše občany, je tvoje
představa o využívání vašeho hřiště. Vím, že Dalibor po
přetrvávajících problémech nakonec upustil od komerčního využívání hřiště, a to především z důvodů častých
stížností občanů na hluk a nedodržování nočního klidu
v souvislosti s pořádáním soukromých akcí.

Jaký je tvůj názor na tuto věc?
Já mám na věc názor jiný. Nejsem proti tomu, aby se na
našem hřišti pořádaly soukromé nebo další komerční akce,
ovšem budeme dbát na to, aby pořadatelé důsledně dodržovali organizační a provozní řád hřiště a dbali na dodržování
klidu a pořádku.
Tak uvidíme, jestli se situace s pronájmem hasičského
hřiště zlepší. Ale zůstaňme ještě u hřiště. Jaké další plány nebo představy máš o rozvoji vašeho hřiště.
Myslím si, že zázemí, které prozatím na hřišti využíváme,
bude potřebovat nějakou obnovu, rekonstrukci. Mám svou
vizi, která počítá s vybudováním hřiště pro volejbal či nohejbal a samozřejmě bych si přál, kdyby se nám povedlo rekonstruovat nebo modernizovat zázemí „Visalají“ například
si myslím, že lednice by se nám určitě hodila. No a na závěr
bych se pokusil o to, aby se vybudovala tréninková trať pro
hasičský útok, to znamená o něco protáhnout stávající asfaltový povrch.
To zní zajímavě, vy však využíváte své hřiště především pro pořádání vaší pohárové soutěže. Pamatuji si,
že v minulosti, když jsem byl sám aktivní hasič a jezdili
jsme po soutěžích, patřila ta naše pohárovka k těm nejsložitějším a nejtěžším široko daleko a vítězství u nás
bylo ceněno. Zdá se mi, že v poslední době prestiž žabeňské pohárovky pomalinku upadá. Proč je tomu tak
a co s tím udělat?
Ta doba je dneska určitě jiná. Myslím si, že prestiž naší soutěže poklesla hned z několika důvodů. Ten hlavní důvod
spatřuji v tom, že vznikem Moravskoslezské ligy došlo k překrytí termínů naší soutěže a termínů ligových soutěží. Další
důvod je samozřejmě ten, že jsme mívali problémy s účastí
našich družstev na okolních soutěžích a jak to tak bývá, tak
si jednotlivé sbory své účasti na soutěžích vracejí, no a ten
třetí důvod je vlastně ta složitost té naší soutěže s výstupem na věž, průskokem přes okno atd. Momentálně bohužel
nejsme schopni udělat klasickou soutěž na 80m, která je
u všech ostatních sborů tou nejoblíbenější.
A teď z jiného soudku. Jaké akce chystají hasiči na letošní rok?
Kromě těch kulturní akcí, které budeme pořádat, jako jsou
například stavění a kácení máje, letní slavnost, pro děti babí
léto, určitě se zaměříme na sběr starého železa, které proběhne dvakrát do roka. A jsme samozřejmě připraveni na
pomoc s pořádáním setkání Žabích obcí, kde pomůžeme se
stavěním stanů, jiných technických záležitostí a se zajištěním občerstvení a ubytování.
Na závěr bych tě chtěl požádat o to, abys zde jmenoval některé vaše členy, kteří si zaslouží úctu nejenom za
práci pro hasiče ale pro celou obec.
Pokud mám tu možnost, tak rozhodně musím jmenovat bývalého starostu hasičů Dalibora Fridriška, který obětoval
našemu sboru mnoho let. Nesmím zapomenout na vedoucí
našich mladých hasičů Martinu, Petra a Mikuláše Cábovy,
kteří se dětem věnují, jak jen jim jejich volný čas dovolí, na
velitele výjezdové jednotky Olina Čajku a členy výjezdové
jednotky. Velmi obětavý je také Martin Mynář, který se snaží
pořádat různé společenské akce pro občany.
Petře díky za tvůj čas, díky za odpovědi. Přejeme všem
hasičům hodně štěstí do dalších let a slibuji, že pokud
to bude možné a bude to v našich silách, pomůžeme
Vám s naplňováním vašich představ a plánů do budoucna.

Bc. Martin Válek, místostarosta
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KRÁTCE
Revitalizace
prostoru
před
Základní školou začíná
Revitalizaci prostoru před Základní a mateřskou školou v Žabni provedou společnosti Ivánek-Zeman, v. o. s., která se postará o parkové úpravy a stavební společnost
pana Ing. Jiřího Valy z Brušperku, která se
postará o opravu chodníků. Odhadovaná
cena prací dosahuje 200.000 Kč a budou
se na ni podílet společnosti ČEPS, a. s.
a OKD, a. s. - Důl Paskov.
Vyčíslení škody na majetku v  ZŠ
MŠ Žabeň
Celková škoda na majetku v souvislosti se
zatopením mateřské školky v loňském roce
dosáhla částky 230.000 Kč. Spoluúčast
obce Žabeň na sanaci škod byla 1.000
Kč, dá se tedy říci, že opravy na zařízení
a vnitřním vybavení pokrylo pojištění v plné
výši.
Obec Žabeň podpořila sbírku
na pomoc obětem frenštátské
tragédie
Zastupitelstvo obce na svém 12. zasedání schválilo příspěvek ve výši 10.000 Kč
na veřejnou sbírku, kterou vyhlásilo město
Frenštát pod Radhoštěm za účelem pomoci obyvatelům ze zříceného domu na ulici
6. Května.
Pokračování
oprav
místních
komunikací
V letošním roce bude pokračovat oprava
a výstavba místních komunikací, které byly
naplánovány již v loňském roce. Bude tak
vybudována nová cesta, která propojí komunikace mezi domy pana Podrackého
a pana Klegy. Opravovat se bude mimo jiné
komunikace vedoucí do Paskova, která je
v havarijním stavu a také komunikace směrem k domu pana Mynáře na starém Žabni
a další.
Jánošík v podání ochotnického
divadla ze Žabokrek
Obec Žabeň si Vás dovoluje pozvat na
divadelní představení, které se uskuteční v rámci partnerské spolupráce s Obcí
Žabokreky. Dne 20. dubna vystoupí v našem kulturním domě ochotnické divadlo
z Žabokrek s muzikálem Malované na skle.
Představení je o nejznámějším slovenském
zbojníkovi Jánošíkovi. Soubor s ním zaznamenal velký úspěch v celé oblasti Turce
a v létě se chystá na mezinárodní přehlídku
kulturních vystoupení do chorvatské Rijeky.
Filmové léto DSO Olešná v Žabni
1. ročník Filmového léta DSO Olešná. Jde
o představení putovního letního kina. Každý prázdninový pátek se uskuteční jedno
filmové představení v jedné z obcí DSO.
Představení jsou hrazena z rozpočtu DSO
Olešná a pro návštěvníky jsou zdarma. Na
Žabeň připadají termíny 19. července a 16.
srpna, předpokládá se, že jedno představení bude na sokolském a druhé na hasičském hřišti. Filmy se nyní bedlivě vybírají
a budou představeny na plakátech v jednotlivých obcích.
Mezinárodní setkání Žabích obcí
se uskuteční v  Žabni – 23. – 25.
srpna
11. ročník mezinárodního setkání Žabích
obcí se uskuteční v naší obci na konci
prázdnin 23. až 25. srpna. Půjde o příjemný víkend se zábavným, soutěžním programem a vystoupením hudebníků. O tomto
setkání Vás ještě budeme podrobně informovat v dalším čísle našeho zpravodaje.
Chceme Vás na ně pozvat už nyní, ať si
můžete naplánovat dovolené. Dále žádáme dobrovolníky, kteří by chtěli pomoci
s organizací obou akcí, aby se hlásili
u Jany Ondrušíkové, Davida Hejneše, nebo
na obecním úřadě.

jaro 2013
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Policejní zpráva

Vážení spoluobčané,
rád bych Vás stručně informoval o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu Obvodního oddělení Policie České republiky Brušperk. Naše Obvodní oddělení, ve spolupráci se Službou kriminální policie a vyšetřování Frýdek-Místek prověřovalo od 1. 1. 2012
do 31.12.20121 celkem 379 trestných činů, 382 přestupků (mimo
dopravních) a dalších 393 spisů běžné pořádkové agendy, což je
celkem 1154 spisů, přičemž v roce 2011 to bylo cca o 50 spisů více.
Lze konstatovat, že ve srovnání s rokem 2011, je trestná činnost
konstantní, přičemž výsledky, respektive objasněnost trestné činnosti také, kdy se podařilo objasnit každý třetí trestný čin.
V samotné obci Žabeň došlo od 1. 1. 2012 do 31. 12. 2012 ke 12
trestným činům, 20 přestupkům (mimo dopravních), což v porovnání s rokem 2011 znamená konstantní nápad trestné činnosti.
U trestných činů celkově převažují majetkové delikty, zejména krádeže vloupáním do motorových vozidel, rodinných domů a novostaveb, sklepů a komerčních objektů, krádeže elektroinstalačních
materiálů a barevných kovů, nemalou měrou se na trestné činnosti
však podílí i trestné činy proti zdraví a trestné činy obecně nebezpečné a ohrožující, pro představu se jedná o různé formy ublížení na zdraví, řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu, drog,
maření úředního rozhodnutí.
Rovněž bych Vás chtěl upozornit na opakující se případy protiprávního jednání, kdy pachatelé přímo v místě bydliště občanů
pod různými legendami např. odečtu elektrické energie, vody, či
nabízení různých služeb a zboží apod., následně žádají obyvatele domu, zejména seniory, o rozměnění finanční hotovosti, poté
vnikají do obydlí, kde sledují, kde mají občané uložené peníze,
přičemž v nestřeženém okamžiku, uschované peníze, mnohdy ce-

loživotní úspory, odcizí. Byly zaznamenány i obdobné případy, kdy
pachatel telefonicky kontaktuje seniora pod legendou, že je vnuk,
či vnučka a potřebuje peníze na nákup vozidla, nebo právě havaroval a potřebuje se finančně vyřídit s jiným účastníkem dopravní
nehody. Následně láká tímto způsobem peníze od seniora většinou
tak, že pošle nějakého svého známého či kamaráda aby peníze
vyzvedl. Nutno poznamenat, že vždy se jedná o seniory, kteří mají
v domácnosti zřízenou pevnou telefonní linku, jejíž číslo je veřejně
přístupné v telefonních seznamech. V případě, že by se podobný
případ stal komukoli z občanů, doporučuji ihned si ověřit, zda se
skutečně jedná o nějakého příbuzného, v žádném případě peníze
nepředávat nikomu cizímu, ale kontaktovat Policii České republiky
a pokud by někdo byl ochoten významnou měrou přispět k odhalení takových pachatelů trestné činnosti, může pachateli přislíbit
zapůjčení peněz, ale ihned telefonicky kontaktovat Policii České
republiky, která již zajistí vše potřebné. Je opravdu nutné aby Policie byla kontaktována ihned po ukončení telefonního hovoru, neboť pachatel, či pachatelé se mohou již nacházet někde v blízkosti
obydlí potencionální oběti.
Vážení spoluobčané, na závěr bych Vás chtěl požádat,
abyste i nadále věnovali pozornost tomu, co se děje ve vaší obci
a v případě potřeby jste se co nejrychleji obraceli na Policii ČR, na
telefonní číslo 558 666 222, což je přímo na naše obvodní oddělení
PČR Brušperk, možno i na služební mobilní telefon a to na číslo
734 620 683, nebo na tísňovou linku 158. Bez Vaší pomoci nemůžeme být nikdy tak úspěšní, jak bychom si všichni přáli.
Za kolektiv OOP Brušperk

Npor. Mgr. Kamil Václavík

Tříkrálová sbírka 2013

Děkuji všem ochotným dárcům. Tento rok se pro Charitu Frýdek - Místek podařilo
v Tříkrálové sbírce v Žabni vybrat 12 481 Kč. Což je o 3584 Kč víc než v minulém roce.
Všechny peníze budou použity na podporů projektů Charity Frýdek - Místek ať už těch
stávajících, nebo nových. Charita pomáhá v našem regionu již 20 let a podařilo se
i díky penězům z tříkrálové sbírky pomáhat jak seniorům (domácí péče, stacionář,
Dům pokojného stáří),dětem (nízkoprahové kluby, mateřské centrum Pramínek, terénní služba Rebel), lidem mentálně i psychicky nemocným(Oáza pokoje), tak i rodinám
(Centrum Kolečko).Děkuji maminkám a dětem, které každým rokem ochotně chodí
a také všem, kteří koledníčkům otevřeli a pomohli finančně.
Za koledníky,

Bc. Hana Čajánková

KPOZ oznamuje

Společná oslava všech jubilantů – občanů naší obce, kteří v letošním roce 2013 oslaví 70, 75, 80, 85, 90,91,92,93 a 94 narozeniny
se uskuteční v měsíci červnu v kulturním domě. Všichni oslavenci
jsou srdečně zváni na slavnostní večeři s programem, ve kterém
vystoupí pěvecký sbor seniorů z partnerské obce Žabokreky (SK).
Začátkem měsíce května budou jubilanti osobně pozváni členkami
komise pro občanské záležitosti při OÚ v Žabni.

Divadelní představení pod názvem MALOVANÉ NA SKLE, se kterým k nám zavítá ochotnický soubor ze slovenské obce Žabokreky,
se uskuteční v sobotu 24. dubna 2013 v kulturním domě. KPOZ zve
všechny příznivce kultury a dobré zábavy na muzikálovou baladu
o Jánošíkovi a zbojnících, o lásce, přátelství a svobodě. Čas představení bude upřesněn na plakátech.

Jana Ondrušíková, předsedkyně KPOZ

Kapitoly z historie naší obce
Velikonoce, svatý týden… jak se slavil v Žabni nejvýznamnější křesťanský svátek
Velikonoce, jeden z nejvýznamnějších svátků v roce, pro křesťany pak
vůbec největší. To, že o Velikonocích
si křesťané připomínají vzkříšení Ježíše Krista je i dnes známá věc, proč
ale Velikonocím předchází Pašijový
týden, co lidé dělali na Velký Pátek,
nebo proč se zrovna Středa musela
stát tím škaredým dnem? Zkusme si tyto zvyky spolu s žabeňským
kronikářem připomenout.
Svatý týden neboli Pašijový týden je významné období křesťanského liturgického roku, ve kterém křesťané téměř všech vyznání
si připomínají poslední týden Ježíšova pozemského života, jeho
smrt na kříži a vzkříšení. Svatý týden začíná Květnou nedělí a
končí Velikonocemi (nedělí Vzkříšení). Některé dny Svatého týdne
jsou označeny zvláštním přívlastkem: Škaredá středa, Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílá sobota.

Tradiční názvy jednotlivých dní
Den v týdnu

Pojmenování

Neděle

Květná

Pondělí

Modré, Žluté

Úterý

Šedivé

Středa

Škaredá

Čtvrtek

Zelený

Pátek

Velký

Sobota

Bílá

Neděle

Velikonoční

Pondělí

Červené

Zvyklosti spojené
s jednotlivými dny:
Škaredá středa nebo také
sazometná středa: jméno získala podle toho, že se tento
den vymetaly komíny. Podle
lidové pověry se v tento den
lidé neměli mračit, aby se nemračili všechny středy v dalším roce. Škaredá středa nepřísluší do pašijového týdne,
je to první středa po fašanku,
od které začíná 40 denní
půst. Hodně se to plete, ale
středa v pašijovém týdnu je
úplně obyčejná středa.

Zelený čtvrtek: Český přívlastek zelený byl převzat z němčiny,
kde zkomolením původního názvu Greindonnerstag (lkavý čtvrtek)
vznikl Gründonnerstag (zelený čtvrtek). Podle pověry se v tento
den jedla zelená strava (špenát, zelí atd.), aby byl člověk celý rok
zdravý.
Velký pátek, den Kristova ukřižování, je v lidových pověrách spojován s magickými silami. V tento den se měly otevírat hory, které
vydávaly své poklady, a v tento den se nemělo nic půjčovat, protože půjčená věc by mohla být očarovaná; nesmělo se hýbat se zemí
(rýt, kopat, okopávat) ani prát prádlo, protože by bylo namáčené
do Kristovy krve.
„U nás v Žabni se chodívají lidé umývati do Olešné přímo z postele. Po mytí se nikdo nesměl utírat a musel čekat, až uschne a
přitom se modlit.“
Na Bílou sobotu se světí dřevo a opaluje na ohni, který bývá rozdělán před hlavním chodem chrámovým v Paskově.
Na Boží hod velikonoční, nosívají hospodáři na pole křížičky, které nadělali buď ze svěcených kočiček, nebo z lískových prutů od
Květné neděle. Ty zastrkávají do úhlu pole a kropí svěcenou vodou, aby pole hojně rodilo.
O velikonočním pondělí hned po půlnoci chodí vždy několik mládenců pohromadě „po šmigrustě“. Jdou dům od domu, kde mají
škole odrostlé děvčata. Skoro všude jim otevřou. Jedni z mládenců
koupají, jiní zase šlehají jalovcem a jiní zase utírají ručníkem, který
zpravidla nosí sebou. Za to je děvčata „počastují“ a dají nějaký
masitý zákusek. Dříve se dával „plecovník“, to byl bochník z bíle
mouky a v něm kus uzeného masa. Můžeme si představiti, jak
mládenci k ránu vypadali, když je všude jinou kořalkou „počastují“.
Někteří nerozumové polévají děvčata bez přestání celými putnami
a nedbají, že ničí peřiny, šaty a nábytek. Mnozí zavedou děvčata
buď pod pumpu anebo přímo do Olešné, kde je pořádně okoupají.
Ráno chodívají chlapci na své kamarádky. Ty jim dávají malovaná
vajíčka, koláče, cukroví a jiné dobroty.

Zdroj: Wikipedia, Pamětní kniha Žabně
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Z činností zájmových sdružení

Zakladní a mateřská škola v Žabni

Školní družina

Od druhé poloviny prosince minulého roku si mohou děti z naší školy každé odpoledne užívat prostory „nové“ družiny.
Velice jsme se na to společně těšili. Prostor a moderní vybavení není jinde ve školách samozřejmostí. Rozdělili jsme
si tento prostor do čtyř zón. V pohybové zóně většinou hrají kluci ruční fotbal s malým měkkým míčem nebo si děti
sestaví žíněnky a skáčou salta a metají kotouly zepředu dozadu. Také se tam každý den pozdravíme a řekneme si
důležité informace. V kreslící a tvořící zóně malujeme, vyrábíme, lepíme, stříháme a hrajeme stolní hry. Nejoblíbenější
je tichá zóna, která má k tichosti někdy hodně daleko. Do ní nám pan Halamíček a pan Válek připevnili novou televizi.
V tiché zóně posloucháme hudbu, tančíme, díváme se na filmy, nebo také čteme, hrajeme různé hry, zpíváme s kytarou a povídáme si. Povídáme si především o věcech všedních, o věcech kolem nás, o svátcích, o přáních, o nás.
Podívejte se s námi na fotografie z akce Masopust, kdy jsme si připomněli předvelikonoční dobu výrobou masek,
smažením koblih a povídáním o masopustní tradici.

Hana Smolánová, vychovatelka

Z činnosti Sokola K

Musím začít ještě loňským rokem, kdy jsme v prosinci zorganizovali turistický výlet pro členy sokola a
rodinné příslušníky, jak my říkáme „výjezdní zasedání“. Zdatnější skupina včetně dětí po cestě vlakem
vyrazila z Ostravice přes Zbuja do Malenovic na Rajskou boudu,
kde se setkala s druhou skupinou, kterou tvořili zasloužilí členové a jedna členka s nemluvnětem. Ti se dostali do místa setkání
z Frýdlantu autobusem, kde si udělali zatím příjemnou procházku. Po obědě jsme si dobře zahráli bowling. Vydařené akce se
zúčastnilo celkem 23 lidí. Mezi svátky jsme opět uspořádali Vánoční turnaj smíšených dvojic ve florbalu. Je velká škoda, že si
v posledních letech najde cestu do kulturáku čím dál méně dvojic.
Teď to byly konkrétně tři dvojce. Mám obavy, jestli i letos bude tak
slabá účast, že to bude ročník poslední. Kde jsou ty časy, kdy nás
zápolilo až 16 dvojic. Naproti tomu si Novoroční turnaj ve stolním
tenise našel své stálé příznivce. Takže i letos jsme byli svědky usilovného boje ve všech třech kategoriích - muži, ženy a sokoli. Po
volební valné hromadě jsme přivítali hojnou účast na sokolském
plese Pochování basy. Tady jsme měli trochu problém, protože se
ples konal v období vrcholící chřipkové nákazy, ale vše se podařilo úspěšně zvládnout, za což patří velký dík všem, kteří se na
organizaci plesu podíleli.

Jako každý rok, tak i letos se
sejdou všechny čarodějnice
naší obce na sokolském hřišti
a změří své síly v rozličných
soutěžích a kouzelnických
kláních.
PÁLENÍ
se
ČARODĚJNIC
uskuteční v pátek 26. dubna
2013, kdy se slétneme
u ZŠ a MŠ v 16 hodin a
půjdeme
čarodějnickým
průvodem
na
hřiště,
kde upálíme čarodějnici a vyhodnotíme soutěž:
„O NEJKOUZELNIČTĚJŠÍ ČARODĚJNICKÝ PRSTEN“.
Na všechny se těší tři staré dobré známé….J+R+Š
28. DUBNA 2013 zve Komise pro občanské záležitosti
všechny nové občánky a jejich rodinné příslušníky
do zasedací místnosti Obecního úřadu v Žabni na
společenskou akci VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ 2013
Srdečně jsou zváni:

Anna Zahradníková
Viktoria Rose Mortimer-Cook
Marie Vláčilová
Leontina Vítková
Aneta Kryštofová
Mikuláš Potocký
Kryštof Matěj
Pozvánky budou doručeny osobně členkami KPOZ.

Jana Ondrušíková, předsedkyně KPOZ

Provoz mateřské školy

Po projednání se zřizovatelem školy bude provoz MŠ
o hlavních prázdninách v měsíci srpnu. Přesný termín 2
až 4 týdny bude ještě upřesněn. V červenci bude mateřská škola z důvodu rekonstrukce uzavřena.
Rodiče prosíme, aby přihlášení dítěte na měsíc srpen
dobře zvážili. Přihlášení je závazné. Do 10.05.2013 je
nutné nahlásit učitelce MŠ docházku Vašeho dítěte
v době letních prázdnin.
Provoz mateřské školy bude při minimálním počtu dětí
– 5.
Od 1.9.2013 bude provozní doba v mateřské škole prodloužena do 16:15 hod.

Mgr.Eva Juřicová, ředitelka

Z činnosti SDH Žabeň
Sbor dobrovolných hasičů v Žabni a jeho členové, jsou stále aktivní i přes zimní období a po celý rok. Ať je to po administrativní stránce, nebo po stránce údržby hasičské zbrojnice, hasičské chaty Visalaje na hasičském hřišti. Výjezdová
jednotka a aktivně činní členové, přes zimní měsíce a tak po celý rok, věnují se každý první víkend v měsíci údržbě hasičské techniky. Pečlivě provádí kontrolu a testují zařízení nutné k vyjetí případnému požáru, či jiné hlášené pohromy,
kdy mnohou hasiči zasáhnout a pomoci občanům Žabně. Hasiči se již připravuji, na jarní úklid kolem hasičské zbrojnice a na sběr železného šrotu v obci Žabeň. Také mladí hasiči pod pilným dozorem svých instruktorů, se pečlivě každý
týden ve čtvrtek připravují na soutěže, jež je čekají v jarním, letním a podzimním období. Nezbývá nic jiného, než
mladým hasičům popřát mnoho úspěchu na soutěžích v tomto roce, a aby dělali radost sobě, rodičům a instruktorům.
SDH Žabeň pro tento rok 2013, chystá pro občany Žabně mnoho akcí, na kterých nebude chybět taneční zábava,
vystoupení, dobré občerstvení a speciality našeho kuchaře. V jarním období nás čeká již v květnu Stavění máje, kdy
svobodní kluci a chlapi se snaží dodržet tradici a postavit od kůry odstraněný smrkový kmen, s ozdobeným smrkem
na špici. Tak vzniká povinnost uhlídat máj, až do konce měsíce května, kdy bude další akce Kácení máje. V červenu
se bude konat 39. Ročník pohárové soutěže dospělých o Pohár starosty obce v hasičském útoku. V letním období
připravujeme Letní slavnost, v období doznívání léta chystáme akci pro děti a poté pro dospělé Babí léto. Hasiči ve
spolupráci všech spolků a pořadatelem Obec Žabeň, připravují také vystoupení, občerstvení, jídlo, na akci konané
v srpnu, na sjezdu Žaboobcí. Na všechny akce jsou občané Žabně srdečné zváni, a budeme se těšit na vaší účast.

I když v rámci cvičení chlapců hrajeme florbal minimálně 7 let, teprve v loňském roce se sešla dostatečně velká skupina hochů, přibližně stejného věku, že jsme se mohli přihlásit do Podbeskydské
amatérské ligy, která se hraje turnajovým způsobem ve Frýdlantu.
Kluci byli nadšení, že si zahrají opravdové zápasy, ale hned první
turnaj v prosinci je hodně zchladil. Drtivá většina poprvé viděla
skutečné florbalové hřiště s opravdickými brankami. To bylo úplně
něco jiného než hrát v kulturáku tři na tři a na malinké branky.
Taky výsledky podle toho vypadaly. Sokolíci se, ale velmi snažili
a postupně se začali zlepšovat. Tomu pomohla i nabídka Zdeňka
Brože, že pomůže s trénováním. Takže kluci začali chodit 2x týdně
do kulturáku, kde v pondělí trénovali jenom florbal a v úterý cvičili
všestrannost a posledních 30min. opět trénovali florbal pod mým
vedením. Dokonce jsme trénovali i mezi vánočními svátky. A výsledky se začali dostavovat. V posledních dvou turnajích ze šesti
si úspěšně vyšlápli i na týmy ze středu tabulky. V úplně posledním
zápase celé sezony 16. března dokonce zle potrápili i celkové vítěze ligy z Poruby. Nakonec naší sokolíci skončili na 7. místě z 9
týmů. Což vzbudilo velký ohlas mezi trenéry, když zjistili, v jakých
podmínkách trénujeme a navíc nováček ligy. Možná to vypadá
jako vychloubání, ale chtěl bych touto cestou poděkovat i rodičům,
kteří se podíleli na nezištné dopravě a byli ochotni upravit svůj
víkendový program, aby se kluci mohli turnajů zúčastnit. A veřejnosti nastínit jednu z mnoha akcí, které sokol uskutečňuje a ukáže
naší činnost v trochu jiném světle, než jenom ve strohém vypočítávání pořádaných akcí, za kterou nejsou vidět hodiny příprav
a organizace. Například příprava Paskovského kriťáku, (cyklistický závod pro amatéry) začíná už v březnu různými žádostmi.
Během dalších měsíců přibývá další agendy a zajišťování, až ve
finále na přelomu srpna a září se podílí na zdárném průběhu závodu, kterého se zúčastňuje 100-150 závodníků, na 30 organizátorů, kteří obětují celou neděli, ve prospěch této akce za guláš
a pivo.

Pavel Krchňák starosta TJ Sokol

Za SDH Žabeň starosta hasičů Petr Mynář
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