ZPRAVODAJ OBCE ŽABEŇ

ŽA BEŇÁK
www.zaben.cz

léto 2013

zdarma

Žabeň se poprvé zúčastnila soutěže Vesnice roku

Žabeň úspěšný a kulturní - to by se hodilo říci
při ohlédnutí za několika uplynulými měsíci.
Přihlásili jsme se do soutěže Vesnice roku 2013
a získali jsme pomyslnou bronzovou medaili v
krajském kole a naše knihovna byla dokonce
nejlepší. Proběhly velice zajímavé kulturní
akce. Přivítali jsme ochotníky z partnerské
obce z Žabokrek s nádherným nastudováním
muzikálového Jánošíka. Uskutečnila se školní
akademie k výročí postavení budovy nové školy,
nebo také koncert k příležitosti životního jubilea
paní profesorky Evy Wojaczkové, kdy její úspěšní
studenti v čele s Adamem Grygarem nastudovali
fragmenty z Otvírání studánek Bohuslava
Martinů. Po několikaměsíční práci je připravena
sazba knihy o Žabeňském mlýnu.
Nyní bych Vám chtěl přiblížit naši účast v soutěži
Vesnice roku 2013. Do soutěže jsme se přihlásili
ze dvou hlavních důvodů, prvním z nich byla
snaha zviditelnit a ocenit práci místních spolků,
školy, knihovny, obecní samosprávy a dokázat, že i v takové
obci jako je Žabeň, poznamenané průmyslem je díky aktivitě
občanů dobrý život. Druhý důvod byl zcela prozaický, byl to slib
daný Rosťovi Kožušníkovi, předsedovi Regionu Slezská brána a
starostovi Řepišť (vítězná obec v loňském kole soutěže), že se do
soutěže přihlásíme.
Bylo třeba sepsat charakteristiku obce, vyplnit přihlášku a připravit
obec k návštěvě hodnotící komise. Ta byla desetičlenná složená
mimo jiné ze starostů vítězů dvou předešlých ročníků, zástupců
ministerstev, krajského úřadu a sdružení obcí a měst. Prezentace v
Žabni proběhla 10. června před polednem a nesla se v pohádkovém
duchu, začali jsme krátkou besedou v sídle společnosti Ludma
Trading za přítomnosti představitelů obce, spolků, školy, knihovny
a místních podnikatelů. Poté jsme na kole začali objíždět Žabeň.
U Olešné nás překvapil žabeňský vodník ve výborném podání
Martina Mynáře, který nás na své pentlemi ozdobené „ukrajině“

SLOVO MÁ...
Rostislav Kožušník, starosta obce Řepiště,
místopředseda hodnotící komisev soutěži
Vesnice roku 2013 pro MS Kraj

provázel dál kolem hasičárny, kde se předvedli žabí maskoti
a mladí hasiči. V parčíku u místní kaple se předvedly rusalky v
nastudování dívek ze základní školy. V zasedací místnosti čekala
na přítomné prezentace obecních kronik, pamětních knih a dalších
obecních dokumentů. Dále písňové a klavírní vystoupení Martinky
Böhmové a Haničky Borové. Následně se musela komise rozdělit
a polovina navštívila místní knihovnu a polovina naší školu. Na
tomto místě bych chtěl poděkovat všem, kteří se na představení
Žabně podíleli.
Nakonec jsme v konkurenci dvanácti přihlášených obcí v
Moravskoslezském kraji uspěli a porazili takové destinace, jakými
jsou Ostravice nebo Těrlicko. S tímto úspěchem je spojena odměna
125 tisíc korun. Místní knihovna získala Diplom za vzorné vedení
a postoupila do celorepublikového zápolení vesnických knihoven.
Knihovnická komise nás navštíví v září a vyhodnocení proběhne v
říjnu v pražském Klementinu.

Mgr. David Hejneš, starosta obce

Svou historicky první účast proměnila naše obec ve vynikající umístění
Milí spoluobčané, dovolte mi, abych se i já
velmi krátce vrátil k vynikajícímu výsledku,
kterého dosáhla naše obec v soutěži
VESNICE ROKU 2013. Pokud je Vám
tento termín prozatím cizí, bylo by dobré
se pokusit krátce nastínit historii tohoto
symbolického „mistrovství“ vesnic, na
území našeho státu.
Soutěž Vesnice roku v Programu obnovy
venkova je každoročně vyhlašována již od
roku 1995. Cílem této soutěže je snaha
povzbudit obyvatele venkova k aktivní
účasti na rozvoji svého domova, zveřejnit
rozmanitost a pestrost uskutečňovaní
programů obnovy vesnic a upozornit
širokou veřejnost na význam venkova, ale
také snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich
představitelů a občanů, kteří se snaží nejen
zvelebovat svůj domov, ale rozvíjejí i místní
tradice a zapojují se do společenského
života v obci. Soutěž byla poprvé vyhlášena
Spolkem pro obnovu venkova ČR v roce
1995 pod názvem Soutěž o nejzdařilejší
program obnovy vesnice. Od roku 1996
je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo

pro místní rozvoj ČR a Svaz měst a obcí
ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi
vyhlašovatele připojilo v roce 2007. (zdroj:
www.vesniceroku.cz)
V letošním roce se do této soutěže
poprvé připojila i naše obec. Na začátku
roku starosta obce, pan David Hejneš,
zpracoval
podrobnou
přihlášku
do
soutěže a my se tak mohli připravovat
na návštěvu hodnotící komise, která se
uskutečnila 10. června. Porotce v čele s
předsedkyní poroty starostkou vítězné
obce SKOTNICE v roce 2011, paní Annou
Mužnou a místopředsedou komise panem
Rostislavem
Kožušníkem,
starostou
vítězné obce ŘEPIŠTĚ našeho kraje v roce
minulém, jsme přivítali v bývalém statku
JZD, dnes sídlem společnosti Ludma
Trading a připravili jsme si pro ně velmi
netradiční prezentaci naší obce.
Nakonec se vítězem krajského kola soutěže
VESNICE ROKU 2013 v Moravskoslezském
kraji stala obec Jeseník nad Odrou, která
se nachází v okrese Nový Jičín. Naše obec
však dosáhla také výrazného úspěchu.

V celkovém krajském pořadí obsadila
vynikající třetí místo a bude oceněna
diplomem za vzorné vedení knihovny. Chtěl
bych zde především poděkovat našemu
panu starostovi, panu Davidu Hejnešovi,
který věnoval velkou část svého osobního
času nejenom zpracování samotné
přihlášky a charakteristiky obce, ale také
nádherné a netradiční prezentaci obce, díky
které jsme nakonec dosáhli tohoto velkého
úspěchu. Děkuji, važme si tohoto úspěchu
a buďme na svou obec patřičně hrdi.

Výsledky 19. ročníku krajského kola soutěže
Vesnice roku 2013
Zlatá stuha a vítěz krajského kola
2013 s právem užívat titul „Vesnice
Moravskoslezského kraje roku 2013“ –
obci Jeseník nad Odrou, okres Nový Jičín
2. místo v krajské soutěži obcí - Služovice,
okres Opava
3. místo v krajské soutěži obcí- Žabeň,
okres Frýdek-Místek

Martin Válek, místostarosta

Místní knihovna ŽABEŇ byla v rámci soutěže “Vesnice Moravskoslezského kraje roku
2013” oceněna DIPLOMEM ZA VZORNÉ VEDENÍ KNIHOVNY

Součástí hodnocení obce, která se uchází o titul „Vesnice roku“,
je také hodnocení knihovny v obci. Obce, které mají knihovnu
přeplněnou starými regály se starými knihami v otrhaných obalech,
mají malou šanci se v soutěži dobře umístit. Knihovna v Žabni
sice vždy dbala o to, aby nabízela svým uživatelům nové knihy,
ale do doby, než se přestěhovala do nového prostoru, nemohla
připravovat žádné výstavy, besedy pro děti a mládež ani podvečerní
besedy pro dospělé. Členem komise je vždy zástupce Sdružení
knihovníků a informačních pracovníků, který si předem pečlivě
prostuduje statistické výkazy knihovny. Dovídá se tedy, že v Žabni
je 11,6% obyvatel uživatelem knihovny (dětí do 15 let 20%), že se
celkem vypůjčilo 3.628 knih a časopisů, bylo připraveno 19 besed
pro školu a školku, 5 besed pro dospělé a 6 výstav. Na nákup
148 knih do stálého fondu přispěla obec v roce 2012 částkou
17.000,- Kč. Dalších 232 knih tvořil tzv. výměnný fond v hodnotě
27.000,- Kč. Jeho nákup je hrazen z dotace Moravskoslezského

kraje. A samozřejmě se také hodnotí webová stránka (on-line
katalog na webu), účast v regionálních soutěžích (výtvarná soutěž
„Strašidla ze Slezské brány“), účast na celostátních akcích (Knížka
pro prvňáčka, Čtení pomáhá, Kamarádka knihovna, Pasování
na čtenáře) i zapojení do mezinárodního projektu knihoven –
Benchmarking. Pro hodnotitelskou komisi „Vesnice roku“ jsme
připravili krátkou prezentaci, při které se mohli také další členové
komise – neknihovníci – přesvědčit o tom, že knihovna je opravdu
moderní a odpovídá všem současným standardům. Za vším je práce
našeho kolektivu: paní Marta Mojžíšková - výpůjční činnost (moc jí
za to děkujeme), Lenka Ježová - nákup a zpracování knih, tvorba
cirkulačních souborů, Jana Rybaničová - statistické výkaznictví a
revize knihovních fondů, Pavla Blahutová - aktualizace knihovních
fondů, Marika Zajíčková - výstavy a besedy pro veřejnost.
Těší nás, že naše práce byla oceněna a postupujeme do
celostátního kola soutěže „Knihovna roku“.
Mgr. Hana Pščolková

Obec
Řepiště
se
stala
Vesnicí
Moravskoslezského kraje roku 2012. Jak
by si celou soutěž z hlediska vaší obce
zhodnotil. Co Vám toto ocenění přineslo,
co Vám naopak vzalo, jaké příležitosti
poskytlo…
Úvodem musím říci, že zpráva o vítězství
našich Řešpišť v krajském kole soutěže Vesnice roku v loňském
roce byla pro mě velkým překvapením. Jako starosta se dívám
na obec pořád kriticky a vidím mnoho věcí, které by bylo potřeba
zlepšovat. Po letošním hodnocení obcí si loňského úspěchu naší
obce vážím ještě mnohem více a s odstupem jednoho roku si
cením nadšení a práce našich občanů, kteří vítězství ve velké
konkurenci vybojovali. Soutěž Vesnice roku není však závodem,
kdy se postaví nejlepší obce na startovní čáru a na konci závodu
ta nejlepší s nejlepších proběhne jako první cílem a stane se
vítězem. Soutěž Vesnice roku je prezentací vesnické pospolitosti,
způsobu života založeného na hodnotách vzájemného soužití,
sdílení společných věcí a zdravé atmosféře ve společenství.
A to jsou věci, které musí být dlouhodobě v srdcích lidí, a nová
tělocvična, chodníky či čistá obec je nezaručí. Naše loňské
vítězství je obrovským poděkováním a oceněním práce všech
Řepišťanů, kteří tyto hodnoty utvářejí, udržují a zlepšují, je to
sdělením toho, že jejich snažení má smysl. Sám bych nenašel
lepší způsob, jak jim za to poděkovat. Vítězství navíc přineslo do
obce mnoho další energie, vznikají další a další aktivity a nápady,
lidé chtějí něco pro obec a své spoluobčany udělat. A co nám
vítězství vzalo? Možná pocit české malosti a možná pocity, kdy si
nevážíme našich domovů, obcí, české republiky… Náš domov je
totiž to nejlepší místo, kde můžeme žít.
Tím, že se Vaše obec stala vítězem ročníku 2012 v
Moravskoslezském kraji, jsi v letošním roce jezdil jako
místopředseda hodnotící komise a měl si možnost nahlédnout
do mnoha obcí našeho kraje. Jak ty sám hodnotíš prezentaci,
kterou se naše obec prezentovala?
Obec Žabeň zaujala porotu „živou“ a bohatou prezentací, které
nechyběl výborný nápad, které nechybělo nadšení občanů, do
které byly v obrovské míře zapojeny děti. Bylo na první pohled
vidět, že se v Žabni lidem dobře žije. Osobně jsem se při hodnocení
Žabně držel spíše v pozadí z důvodu své mírné podjatosti, protože
Žabeň je členem Regionu Slezská brána a jako předseda jsem
nechtěl přílišně ovlivňovat porotu. Musím však říci, že to nebylo
potřeba. Žabeňáci si toto výborné umístění zaslouží a já jim k
tomu upřímně blahopřeji.
Mimo třetí místo v celkovém pořadí obcí naše obec získala
i cenu za nejlepší knihovnu Moravskoslezského kraje. Co si
myslíš o tomto ocenění? Má knihovnická činnost na malé
obci ještě své opodstatnění, mají knihovny na malých obcích
svým občanům ještě co nabídnout?
Nebylo v Moravskoslezském kraji krásnější knihovny než je vaše
žabeňská. Máte v ní obrovský potenciál, které vám mohou jiné
obce závidět. Prostory jsou nádherné, mají široké možnosti využití.
Knihovna má v dnešní době stále co nabídnout. Samozřejmě její
úloha se mění. Už není pouhou půjčovnou knih. Plní roli komunitní,
společenskou, poznávací, výstavní a především v malých obcích
se stává centrem společenského a kulturního dění v obci,
zázemím a živnou půdou pro mnoho a mnoho aktivit. Aktivní
občané v kombinaci se šikovnou knihovnicí dokážou knihovnu
změnit v centrum života obce. Ať se vám to dále daří a přeji vám
úspěch v celostátním kole.
Tvé Řepiště se nachází pouze maličký kousek od naší
vesnice, proto si myslím, že sám Žabeň znáš velmi dobře,
přesto se zeptám, v průběhu prezentace, bylo něco, co ses o
Žabni dozvěděl nového, co tě překvapilo?
Ano, o Žabni jsem toho asi věděl nejvíce z celé poroty. Mile mě
překvapil výborný nápad prezentovat obec jako cyklovýlet za
doprovodu vodníka. Máte hrozně šikovné děti a to je výborné
pro budoucnost vaší obce. A máte v obci šikovné podnikatele a
podniky, které si jsou vědomí své spoluodpovědnosti ke svému
okolí, dávají lidem práci a zároveň se spolupodílejí na věcech
veřejných. A obec se rozvíjí, je to vidět na každém kroku. Jen tak
dál.
A na závěr, co bys popřál naší obci, našim občanům do
dalších let. Ještě jednou vám všem Žabeňákům blahopřeji ke
krásnému třetímu místu. Doufám, že tento úspěch bude pro vás
povzbuzením do dalších let. Přeji vám, ať se vašim domovům
vyhýbají pohromy a neštěstí, ať vaše děti jsou hrdé na svůj domov,
ať vaše obec vzkvétá a občanům se v ní krásně žije.
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„Žabí“ obce se scházejí už pojedenácté, ale v Žabni vůbec poprvé
Letos bude účast vskutku mezinárodní
Ačkoli se jedná již o jedenáctý ročník mezinárodního setkání žabích
obcí, naše obec se připojila k této krásné tradici, teprve před třemi
lety. Tradice, která vznikla před jedenácti lety v jihočeských Žabovřeskách, se tedy poprvé uskuteční na severu Moravy a my máme
velkou čest hostit všechny zástupce obcí, které nesou ve svém jméně nebo ve znaku „žabku“.
Než přistoupíme k představení jednotlivých obcí, mám velmi milou

povinnost Vám oznámit, že letošního srazu se poprvé zúčastní také
zástupci Polské republiky. Podařilo se mi totiž kontaktovat zástupce
polské obce Žabia Wola, která se nachází kousek od Varšavy a
svou účast nám v minulém týdnu potvrdili. Každoroční setkání žabích obcí se tak poprvé stává opravdu mezinárodním a je mi velkou
ctí, že se tomu tak stane v naší obci.
A nyní se pokusíme jednotlivé obce velmi krátce představit:

Česká republika
Žabovřesky
Malebná obec, která se
nachází v kraji rybníků, jen
maličký kousek od Českých Budějovic, vděčí za
své jméno Žabovřesky nespočetnému množství rybníků, louží a mokřin, ve kterých žije pestré
společenstvo rostlinné i živočišné říše. V
současné době žije v obci kolem 420 obyvatel. Starostou obce je Jan Tomášek.
Žabonosy
Žabonosy
se
v historických písemných
pramenech
poprvé
připomínají v roce 1352
v soupisech papežského
desátku. Dějiny obce Žabonosy jsou
však starší, než je první zmínka o nich v
písemných pramenech. Svědkem starších
dějin je dosud stojící kostel sv. Václava
na návrší nad obcí. Na základě stavebněhistorického průzkumu jde o stavbu
původně románskou. Její vznik je datován
na závěr 10. století. Obec Žabonosy
naleznete kousek za Kolínem, pokud se
vydáte směrem ku Praze. V obci kde je
starostou pan Miroslav Pachl, žije na 242
obyvatel.

Slovenská republika
Žabokreky
Žabokreky jsou malebná
dědinka,
které
se
rozprostírá
v
srdci
Turčianské kotlině na
ploše cca 500 ha. První
písemná zmínka o osadě
pod názvem Villa Zabokrek je z roku
1282. Tento prostor byl však osídlený už
před první písemnou zmínkou, které podle
historických pramenů, dokumentují nálezy
pozůstatků staveb z doby Velkomoravské
říše, včetně nejstaršího kostela z 9.
až 10. století, který se nacházel na
Kostelišti (osadě nad Žabokrekami). V
letech 2. Světové Války se také občané
Žabokreků zapojili do bojů za osvobození
od fašismu. Třicet dva z nich pak pocítilo
utrpení koncentračního tábora a jedenáct
v boji za osvobození položilo svoje životy.
Svůj domov tady nyní má 1148 obyvatel.
Starostkou obce je nám dobře známá
Zuzka Valocká.

Žabovřesky
nad Ohří
Původ názvu obce pochází
zřejmě od tůní a mokřin,
vhodnými
životními
podmínkami pro žáby a
jiné obojživelníky. Ještě v
minulém století byly v obci mezi domy tři „
louže“ a rybníčky. Samostatná obec, která
leží při toku řeky Ohře, má svojí polohou
výhodu blízkosti měst Budyně nad Ohří
a Libochovice. Krásné výlety do okolí
i zákoutí u řeky lákají nejen turisty, ale i
chalupáře a chataře, kteří, téměř trvale,
sídlí v naší vesnici. V roce 1900 žilo v obci
345 lidí, v současné době má obec 226
obyvatel. Současnou starostkou je paní
Jitka Krausová
Žabeň
Obec Žabeň se nachází
v Moravskoslezském kraji
na území vymezené toky
Olešná a Ostravicí, hraniční
řekou mezi historickými
zeměmi
Slezskem
a
Moravou. Středem obce prochází silnice
spojující
severomoravské
metropole
Ostravu a Frýdek-Místek. První zmínka o
malé obci Žabeň pochází z období kolem
roku 1460, kdy syn zemřelého Mikuláše z
Walzenbergu Jan obdržel od olomouckého
biskupa celé paskovské léno a vesnice
Novou Bělou, Hrabovou, Hrabuvku,
Krmelín a Žabeň. V obci, v minulosti zvané
též Žabno či Žabná, žije na rozloze 3,3
km² přes 729 stálých obyvatel. Starostou
obce je nyní pan David Hejneš.
Žabokreky
nad Nitrou
Obec
Žabokreky
nad Nitrou náleží do
Trenčínského kraje, v
okrese Partizánske. Leží
mezi pohořími Považský
Inovec a Tríbeč, nedaleko obce teče řeka
Nitra. Obec má téměř 1700 obyvatelů.
První písemná zmínka je z roku 1291.
Osídlení dnešní oblasti Žabokrek je však
doloženo archeologickými nálezy už z
doby kamenné a postupně i z dalších
historických etap. V letech 1872 až 1922
byly Žabokreky sídlem jednoho z dvanácti
okresů Nitranské župy, do kterého patřilo
37 obcí. Původně měli zemědělský
charakter a později byly také důležitým
centrem obchodního a výrobního života.
Funkci starosty obce dnes zastává pan
Otakár Sneženka.

PARTNĚŘI AKCE

Žabokliky
Obec Žabokliky leží 6 km
západně od Žatce v hluboko
vrytém údolí libockého
potoka, částečně i na jeho
severní straně (území).
Obec čítá 35 domů se 196
obyvateli. K ní náležící území zahrnuje
plochu o 439 ha 64 a. Ve velmi úrodném
údolí, jehož půda se skládá z naplaveného
jílu nebo spraše, se nacházejí bohatě
výnosné louky, chmelnice a ovocné sady.
Na stoupajícím terénu a na rovině ležící
pole dávají při svých výhodných půdních
podmínkách vděčné výnosy ve všech
druzích obilovin a jiných zemědělských
půdních produktů. Žabokliky jsou dnes
součástí Nového Sedla, které se dále
skládají z dalších 5 obcí. Starostou obce
je pan Petr Sýkora.

PROGRAM

14:00 Slavnostní zahájení 11. Ročníku 		
mezinárodního setkání „Žabích“ 		
obcí
14:30 Vystoupení ZŠ Žabeň
15:00 Soutěž „Žabích“ obcí
16:20 Vyhodnocení
16:40 Vystoupení dětského SDH Žabeň
– na Sokolském hřišti

17:00 Mezinárodní fotbalové utkání
– na hřišti TJ Sokol Žabeň

18:00 Lašský král a jeho odualajne band
– lidová hudba

19:30 Trial show – akrobacie na kole
20:00 Šuba duba band
21:30 Sagar
22:30 Zapálení loučí
22:40 ABBA show
23:00 Sagar

Polská republika
Žabia Wola
Obec Žabia Wola se
nachází na řece Mrowne,
která v této oblasti vytváří
velmi členité, malebné údolí
o délce cca 5km, které se
staly přirozeným sídlem
nejrůznějších žab. Název obce mohl být
také odvozen od aristokratického příjmení
Żaba. Obec Žabia Wola se rozkládá na
ploše 10 561 ha. Až do nedávné doby byla
typická svým zemědělským charakterem
s převahou střední a nízké třídy úrodnosti
půdy. Dnes stále více slouží také jako
rekreační a relaxační centrum. Obec
se nachází jihozápadně od Varšavy, 25
až 40 km od hlavního města, v blízkosti
mezinárodní silnice E-8, která vede ve
směru od Katovic. Starostou celé gminy
Žabia Vola, která slučuje více než 40
okolních obcí a žije zde bez mála na 6.000
obyvatel je paní Halina Wawruchová.

Teď už znáte všechny ŽABÍ
obce, jejichž zástupce již za
několik týdnů přivítáme v naší
obci. Pro nás to bude samozřejmě znamenat příležitost
jak prezentovat nejenom naši
obec, naše zvyky a tradice,
ale také kraj ve kterém žijeme
se všemi jeho krásami, ale i
strastmi. Proto jsme jako motiv
celého setkání, zvolili hornickou
tradici a hornictví, které celý
náš moravskoslezský kraj symbolizuje nejvíce. V sobotu ráno
představíme všem návštěvníkům hornické muzeum na
Landeku v Ostravě, kde si budou moci prohlédnout prostředí
staré šachty včetně ukázkové
štoly, přičemž průvodce jim budou dělat skuteční bývalí havíři.
Zaměříme se také na specifika
našeho nářečí a také jednotlivé
„žabáky“ ze znalostí naší mluvy
pořádně vyzkoušíme a dou-

fáme, že pořádně potrápíme.
Nebude chybět ani tradiční mezinárodní fotbalové utkání, které bude hostit náš „Sokolák“ a
také soutěžní klání v netradiční
disciplíně. Té se budou účastnit
družstva jednotlivých obcí, my
jsme tento závod vyhráli před
třemi lety v Žabokrekách, uvidíme, které žabí družstvo bude to
nejúspěšnější u nás.
Na závěr dodám, že akce se
bude konat za každého počasí
a pokud nám bude počasí přát,
bude pamatováno i na děti.
Všichni jste zváni, vezměte sebou své děti, babičky, dědečky,
tety, strejdy… no prostě všechny a přijďte se pobavit, seznámit, něco vypít a sníst v sobotu
23. srpna k žabeňské škole.
Za všechny, kteří mezinárodního setkání „Žabích“ obcí v Žabni připravují, Vás srdečně zvu.

Martin Válek
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Zavedení MHD Frýdek-Místek do naší
obce se opět odkládá
Z důvodu probíhající náročné rekonstrukce
mostů na Hlavní třídě ve Frýdku - Místku není
možné garantovat dojezdovou dobu linkového
autobusu do naší obce ve stanovené termíny,
bylo nutné odložit zahájení provozu MHD
Frýdek – Místek z naší obce až na 1. leden
2014. Přece jen však máme pro naše občany
dobrou zprávu. Vzhledem k tomu, že o linkový
autobus MHD Frýdek – Místek projevilo zájem
i město Paskov, otevřela se tak možnost
na zřízení dopolední linky v čase od 9.00 –
10.00. Věříme, že linka v tomto čase bude
nejvíce vyhovovat našim seniorům, kteří se
tak pohodlně a zdarma dostanou do města
ať už za lékařem nebo za jiným účelem.
Pomozte s tvorbou rozvojové
strategie naší obce
Zastupitelstvo obce na svém zasedání
schválilo zásady tvorby rozvojového plánu naší
obce pro období 2014 – 2020. Ještě v průběhu
těchto prázdnin bude distribuován podrobný
dotazník, ve kterém budou občané odpovídat
na nejrůznější otázky týkající se kvality
života v obci, vybavenosti, dopravy, životního
prostředí, rozvoje bydlení, infrastruktury apod.
Dovolujeme si všechny občany požádat, aby
přistoupili k vyplnění dotazníku odpovědně.
Dotazníkové šetření bude totiž důležitou
součástí ke správnému nastavení rozvojové
strategie naší obce.
Obec Žabeň byla úspěšná při získání
finanční podpory na kulturní a
společenskou činnost
Hned dvakrát byla naše obec úspěšná
v žádostech o finanční podporu, které
byly zaměřeny na podporu kulturního a
společenského života v naší obci. Přes
500.000Kč obec získala z Operačního
programu přeshraniční spolupráce Slovensko –
Česko. Tyto prostředky budou použity výhradně
na rozvoj spolupráce s naší partnerskou obcí
Žabokreky, například na společné uspořádání
školy v přírodě pro naše školy. Dalších 50.000
Kč získala obec z grantového programu
Nadace OKD na podporu pořádání 11. ročníku
mezinárodního setkání „Žabích“ obcí.
Bývalá klubovna SSM se změní na
hospodářskou budovu obecního
úřadu
Rada obce na svém posledním zasedání
posvětila přestavbu bývalé klubovny SSM na
hospodářskou budovu pro potřeby obce. Mělo
by zde vzniknout stání pro obecní automobil
a techniku, kterou obec využívá k údržbě
zeleně. Vzniknout by zde mělo také zázemí
pro pracovníky, kteří tuto důležitou a někdy
velmi namáhavou práci vykonávají, včetně
odpovídajícího sociálního zařízení.
Za kapličkou Sv. Šebestiána pomalu
vzniká odpočinková a relaxační
zóna
Možná jste již všimli, že za naší kapličkou
pomalu vzniká odpočinková zóna, která
jistě potěší všechny, kteří se chtějí na
chvilku zastavit, posedět, pobavit se o svých
starostech ale i radostech. K takovému účelu
by měla odpočinková zóna za naší kapličkou
sloužit. Nově zde můžete najít stylové lavičky
se stojanem na kola.
Informace o příspěvku na údržbu
nemovitostí
Rada obce schválila příspěvek na údržbu
nemovitostí vlastníkům nemovitostí s číslem
popisným v Žabni, kteří splní podmínky pro
jeho vyplacení, pro rok 2013 ve výši 800 Kč.
Systém zůstává stejný jako v loňském roce. V
září budou rozeslány smlouvy s podmínkami
(k vyplnění) občanům do schránek, v říjnu
v úřední hodiny budou smlouvy uzavírány v
kanceláři Obecního úřadu Žabeň a následně
budou příspěvky vypláceny.
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Rozšíření mateřské školky v Žabni – HOTOVO!
Je hotovo! Naše mateřská školka přivítá děti zcela v novém kabátě. A
nejen, že je vymalováno, vybaveno novým inventářem, po haváriích
opraveno, ale především je školička daleko větší. Děti si tak budou
moci hrát ve zcela nové herničce, převlékat se v nové rozšířené šatně a
využívat zcela nové záchody, do kterých budou vcházet přímo z herny.
Ostatně podívejte se sami, jakou podobu dneska naše školička má.
Musíme dodat, že interiér byl postaven podle návrhu paní Mgr. Jarmily
Matějové, která je také autorkou interiéru podkroví ZŠ. Celá rekonstrukce,
včetně rozšíření o prostory bývalého školního bytu, probíhala v průběhu
měsíce června a července. Vítězem veřejné soutěže na provedení
rekonstrukce mateřské školky se stala společnost Profi Stavební, s. r.
o., která celé dílo provedla v ceně cca 850.000 Kč. Celková částka bude
známa až po uzavření fakturace, nicméně nebude se příliš lišit od výše

uvedené hodnoty. Na závěr je třeba ještě připomenout, že v letošním
roce již byla provedena parková úprava prostoru před školou a jedná se
tak o další krok, ke kterému jsme se zavázali. V dalších letech bychom
chtěli v nastoleném trendu pokračovat. Čeká nás rozhodnutí o budoucí
podobě školní zahrady, rozhodnutí o tom, k jakému účelu bychom měli
tento pozemek využít. Mnoho z Vás má své představy a já doufám, že se
nám je pokusíte předat, ať už vyplněním dotazníku, který bude zaměřen
na rozvoj obce, nebo cestou aktivní účasti na veřejných jednáních, nebo
obyčejnou cestou, třeba pomocí emailu. Předpokládám, že na jednom
se budeme všichni shodovat, mám tím na mysli vybudování tělocvičny,
která v naší obci stále chybí. Já věřím, že to co bylo ještě nedávno snem,
bude blízkou budoucností.

Bc. Martin Válek místostarosta

Dárek našim JUBILANTŮM

V sobotu 8. června 2013 jsme uvítali z partnerské obce Žabokreky u Martina milou
návštěvu. 47 seniorů, z nichž 28 členů Spevokolu (pěveckého souboru sdruženém
při Denním centru seniorů obce Žabokreky) přijelo zazpívat našim žabeňským
jubilantům – občanům, kteří v letošním roce oslavili 70,75,80,85,90,91,92,93 let.
Přátelé ze Slovenska si při této příležitosti prohlédli obec, navštívili Frýdecký zámek
a na Pohárové soutěži pořádané našimi hasiči podpořili nejen družstvo Žabokrek,
které v tentýž den přijelo do Žabně soutěžit. V kulturním domě si žabokrečtí senioři
společně se všemi účastníky oslavy zazpívali a pobavili se, nezapomněli na milé
přání, které předal předseda DC seniorů pan Ivan Hulej předsedkyni místního Klubu
důchodců paní Ludmile Doudové. Celé setkání proběhlo v přátelské atmosféře plné
dojemných chvil a zanechalo ve všech zúčastněných jistě milou vzpomínku.

Jana Ondrušíková, předsedkyně KPOZ

V neděli na zahradě raději kafe

Není sice slušné poslouchat cizí rozhovory, ale já oba pány dobře znám, takže
jsem byl svědkem rozhovoru u vrátek, a o ten bych se s vámi rád podělil. Tak
čtěte dále.
Třískal: Dobrý den, sousede, jak se daří?
Čáp: Dobrý den pane Třískal, až na nějaké drobné
potíže s naší vládou a malé hledání finanční injekce do
rodinného rozpočtu to celkem ujde.
Třískal: Víte, pane Čáp, vy jste takový šikula a se vším
si dokážete poradit. Včera jsem sekal zahradu a trochu
jsem poškodil nůž na sekačce, podíváte se mi na to?
Čáp: Ale jistě, no tak to vytáhněte z té kabely, ať vím, co
mne čeká Jé, pane Třískal, co jste s tím dělal, že jste to
tak roztřískal?
Třískal: No, víte, pane Čáp, moje zahrada má již
deseticentimetrový porost trávy, 23 krtinců a jeden
zapomenutý pařez. No a znáte to. Člověk je myšlenkami
někde v trapu a nekouká, kam jede.
Čáp: Poškodil nůž? Spíše bych řekl, totální devastace, ale že, jste to vy, podívám
se na to a uvidím, co se tím dá dělat.
Třískal: To jste moc hodný, a kdyby to mohlo být hotové do soboty, abych tu
zahradu mohl v neděli srovnat i s krtky.
Čáp:
Já mám lepší nápad. Nůž bude hotový v pátek, na zahradě se vyřádíte
v sobotu a v neděli vás zvu k nám na kafe. Sedneme si hezky na zahradě pod
pergolu, popovídáme co je nového, dáme si kafíčko a budeme poslouchat hezky
v klidu zpěváčky ve stromech.
Třískal: No to by bylo výborné a já bych donesl trochu slivovičky, ať se nám lépe
poslouchá, to jako za tu opravu nože.
Čáp: Jistě!!! Necháme motorové trávožrouty taky odpočinout a krti ať si ryjí,
stejně je nejsme schopni všechny vyhubit. Jsou to holt syčáci a my na ně
nemáme.
Třískal: Výborně, tak v pátek si přijdu pro nůž a v neděli po obědě mne tu máte
i s lahvinkou,co by dup.

Vybírejte nejkrásnější zahradu obce
Žabeň roku 2013
Už se stalo v naší obci
tradicí, že v létě oceňujeme a
vybíráme nejkrásnější zahradu
v obci Žabeň. Všechny občany
proto žádáme, aby se do
ankety zapojili a pomohli
vybrat tu nejkrásnější zahradu
roku 2013. Pro připomenutí
zopakujeme výsledky ročníku
2012, kde se na prvních místech
umístily zahrady Kasanderů,
Trchalíků , Matznerů, a
speciální
cenou
odborné
poroty byla oceněna zahrada
Evy Wojaczkové. Pravidla
ankety budou distribuována
spolu s tímto zpravodajem,
vyvěšena na internetu a
oznámena v obecním rozhlase.
Hlasovat bude možné pomocí
vyplnění
anketního
lístku
nebo vyplněním formuláře na

internetu.
Majitelé oceněných zahrad se
opět mohou těšit na zajímavé
ceny, které jim pomohou
zkrášlit svou zahradu ještě
více. Nebude chybět ani
tradiční a ceněná pohlednice,
jež se mohou, majitelé zahrad
pochlubit
svým
rodinným
příslušníkům,
známým
nebo přátelům. Fotografie
nejkrásnějších zahrad pak
budou umístěny na webové
stránce obce a vystaveny v
místní knihovně. Nesmíme
zapomenout ani na partnery
akce, kterými jsou jako v
obou předchozích případech
společností ABEX Substráty, a.
s. a Ivánek – Zeman, v. o. s., za
jejich podporu velmi děkujeme.

Myslíte, že jsem si rozhovor vymyslel? Kdepak! Takových rozhovorů jsem slyšel
několik a všichni se shodovali v jednom. Nechejme si neděli bez randálu, a
věnujme se raději přátelům, sousedům nebo procházkám a nechejme všechny
různé řvouny zavřené v garážích nebo kůlnách. Vždyť toho mají za celé dny
také dost.
Tak co, přidáte se také k pánům Třískalovi a Čápovi? Co vy na to???

Pavel Krchňák a Jiří Neusser

ÚKLID KOLEM CYKLOSTEZKY

S nástupem teplého počasí a odtáním posledních zbytků sněhu se
opět začala hojně využívat cyklostezka u řeky Ostravice. Já sama po ní
jezdím téměř denně do práce, a tak mi neunikl nepořádek v jejím okolí
- PET lahve a různé jiné obaly, které projíždějícím občas „vyklouznou“.
Chtěla jsem se s nimi vypořádat se svou rodinou, ale došlo mi, že sami
na to nebudeme stačit. Proto jsem se se svým nápadem obrátila na
pana starostu Davida Hejneše. Ten se zachoval velmi vstřícně, úklid jako
dobrovolnou akci vyhlásil rozhlasem a zajistil rukavice, pytle a odvoz
odpadu. V sobotu 27.dubna se sešli u řeky členové rodin Halamíčkových,

Hejnešových, Petrových, Tušilových a dále Hanička Borová, Martinka
Böhmová, Ondřej Kruliš a během dvou hodin vysbírali okolí našeho
žabeňského úseku stezky. Množství a druhy odpadu nás překvapily od již zmíněných PET lahví, skla, plechovek, kachliček, přes spoustu
vyloupaných kabelů až po zbytky nějakého, zřejmě velikonočního,
opeřence pečlivě zabalené do dvou igelitových tašek.
Děkuji touto cestou všem zúčastněným za to, že jim není lhostejné
prostředí, ve kterém žijí, a kde můžeme všichni sportovat a relaxovat. A
panu starostovi za ochotu a podporu „občanské iniciativy“.Simona Petrová
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Z činností zájmových sdružení

Rozloučení s páťáky

Zakladní a mateřská škola v Žabni

Na pátek 28.června poslední den školního roku 2012 – 2013
jsme se moc těšili. Žáci se nemohli dočkat prázdninových dnů,
které stráví u babičky, na táboře, na horách nebo u moře a zaměstnanci školy si už představovali dovolenou v kruhu svých
blízkých a přátel. Tento den jsme se rozloučili s našimi žáky
5. ročníku – Adamem Kurkou, Vendulkou Cabadovou, Nelinkou
Karáskovou, Kristýnkou Kuboňovou, Maruškou Fridriškovou,
Deniskou Královou a Terezkou Senftovou. Ve škole v Žabni
byli někteří od svých tří let. Zvykli jsme si na sebe a je nám
smutno, že se už nebudeme pravidelně vídat. Při loučení nám
nejednomu z nás ukápla slza. Naši páťáci odcházejí do šestých
ročníků do Místku a já jim za všechny zaměstnance školy přeji
hodně úspěchů, zážitků a nových kamarádů.
Věřím, že nikdy nezapomenou na čas strávený v mateřské škole v Žabni a na školu, kde se naučili číst, psát a počítat.

Mgr. Eva Juřicová, řed.školy

Klub důchodců

Milí přátelé,
Můj krátký příspěvek do „Žabeňáku“ bude tentokráte náborový.
Chtěla bych Vás pozvat, hlavně pak mladší ročníky, aby nás
posílili a pomohli novými nápady občerstvit naši činnost. Pravidelně jezdíme do ostravských divadel, jezdíme na oblíbené
autobusové zájezdy, také pořádáme tradiční smažení vaječiny
v přírodě nebo tvarůžkové hody a jiná společenská setkání.
Dvakrát ročně se aktivně se zapojujeme do charitativních sbírek,
které probíhají také v naší obci.

Báseň, kterou napsali na závěr školního roku žáci ZŠ.
Páťáci už odcházejí,
rozloučit se s Vámi chtějí.
Pá, pá škole v Žabni říkáme,
do Frýdku – Místku chvátáme.
Frýdek – Místek na nás čeká,
ale nás to trochu leká.

Přesto že se těšíme,
trochu se i bojíme.
Dobře nám tu spolu bylo,
moc se nám tu zalíbilo.
Kantorky tu byly skvělé,
bylo to tu fajné celé.

Letošní stěžejní akcí pro nás, však bezesporu bude pomoc při
organizaci 11. Ročníku mezinárodního setkání „Žabích“ obcí,
které se bude konat 23. – 25. srpna 2013. Byli jsme požádáni o
pomoc při zajištění organizování občerstvení pro účastníky setkání, měli bychom pomoci při pečení různých, převážně drobného sladkého a slaného pečiva. Chtěli bychom, aby se naši
hosté u nás cítili co nejlépe, byli spokojeni, aby se jim u nás
líbilo. Stále se setkáváme v naší klubovně, nyní nově rekonstruované, za což velmi děkujeme Obecnímu úřadu.

Ludmila Doudová, Předsedkyně Klubu důchodců

PO STOPÁCH ČERTA MLYNÁŘE

TJ Sokol Žabeň zve všechny děti a jejich blízké na turistický výlet, který se uskuteční
7. září 2013. Celodenní výlet na Pustevny a Kněhyni nás zavede na naučnou stezku
„ČERTŮV MLÝN“ dlouhou 7 km s 9-ti zastaveními. Odjezd v 9 hodin od KD autobusem. Podrobnosti o ceně dopravy budou zveřejněny na plakátech koncem srpna. Na
všechny účastníky pátrací výpravy se těší organizátoři akce.

Za výbor TJ Sokol Žabeň, Jana Ondrušíková

Z činnosti SDH Žabeň
I během jarních měsíců mladí hasiči nezaháleli. V březnu se
poprvé zúčastnili zkoušek odbornosti ve Fryčovicích a pokusili
se získat odborku preventivy.Mimo jednoho člena se to všem
podařilo. Ale nevadí, příští rok to zkusí znovu. Pak jsme se přesunuli z hasičárny do Relax centra, kde se konalo již tradiční
„Hasičské čvachtání“. Pro děti byly připraveny soutěže v bazénu
a tělocvičně.Stejně jako loni jsme obsadili 3. místo. V polovině
dubna SDH Fryčovice pořádaly branný závod. Náš oddíl postavil 2 družstva. Z 20-ceti přihlášených hlídek naše družstva
obsadily 7. a 18. místo ( to byli ti menší). Na schůzkách se děti
pilně trénovaly a připravovaly se na okresní kolo Hry Plamen.
První štafetová část byla nakonec pro výdatný déšť pro mladší
družstva zrušena, a tak jsme soutěžili až v druhém kole v Nošovicích, kde byly pak přidány zrušené disciplíny. Počasí nebylo
nic moc, bylo zataženo a poprchávalo. Nakonec jsme ale všechno zvládli. Do celkového hodnocení se počítala i kronika, která
musela obsahovat předepsané body jako např. kulturní akce,
brigádnické hodiny nebo sběr papíru. Celkově jsme skončili na
13. místě z 25 družstev. Nejvíce trestných bodů jsme posbírali za hadicovo- uzlovou štafetu, kde jsme nebyli. Na dalších
schůzkách jsme pilovali požární útok s vodou, protože pomalu

Pohárová soutěž v Žabokrekách

ŽA BEŇÁK

začaly pohárové soutěže. Zúčastnili jsme pohárovky v Oprechticích, Krmelíně, Paskově, Janovicích. Ve Fryčovicích jsme se
dlouho drželi na 2 a 3 místě, ale nakonec jsme obsadili 6. místo,
z čehož byly děti zklamány.Nikde se nám bohužel nepodařilo
získat medailovou pozici. Jedno odpoledne jsme smažili vaječinu. Táto schůzka byla společně i se sourozenci a rodiči. Děti
si zahrály různé hry a maminky pomohly s přípravou vaječiny.
Počasí bylo pěkné a celá akce se vydařila. Tak jako končí školní rok i my budeme mít prázdniny. Na poslední schůzku jsme
si naplánovali opékaní párků u Ostravice. Protože ale celý den
pršelo, museli jsme zvolit náhradní program a párky upéct v
troubě. Alespoň že druhý den nám přálo počasí. Přijeli k nám
hasiči z HZS Moravskoslezského kraje z hasičského učiliště ve
Frýdku – Místku, kteřísi pro nás připravili ukázku ze své práce.
Předvedli nám evakuační lanovku, výškovou techniku, protichemický oblek, vybavení vozu včetně nové podložky pro přepravu raněných a spoustu dalších zajímavostí. Za zprostředkování
této akce musíme poděkovat Zdeňkovi Cábovi, který přijel se
svými kolegy a ukázal, co obnáší práce hasiče. Během června
byli velice vytíženi, a tak jsme byli rádi, že si na nás udělali čas
v sobotu dopoledne.

Mgr. Martina Cábová

V sobotu 20.7. se v naší družební obci Žabokreky konal
2.ročník soutěže v požárním útoku.
Náš sbor byl po loňském vítězství pozván k obhajobě a protože letos již soutěžní družstvo,které sice sporadicky, ale
přece jen na soutěže jezdilo, nemáme, čekal nás nelehký
úkol dát dohromady mančaft, který by alespoň čestně reprezentoval naši obec.Během dvou týdnů se nám podařilo
sestavit základní kostru týmu ze starých soutěžáků a doplnit
ji o úplné nováčky, kteří ještě k požárnímu sportu nepřičichli. Předem nám bylo jasné, že po obhajobě letos sahat
nebudeme, protože aby tým dosáhl konkurenceschopných
výsledků, je zapotřebí jeden až dva roky tréninku a sbírání
zkušeností na soutěžích.Narychlo sestavený tým stihl dva
tréninky a nakonec nás musely doplnit dvě ženy, byli jsme
tak jediné smíšené družstvo, které startovalo v mužské ka-

Z činnosti SokolaK
Koncem března se 8 členek naší jednoty zúčastnilo semináře spojené s cvičením Tančíme v texaskách ve Frýdlantě, z kterého přijely nadšené. V půlce dubna jsme vyrazili na
návštěvu družební obce Žabokrek na Slovensku.
Jelikož sokoli jsou hlavně sportovci, tak už cesta na
Slovensko byla v tomto duchu. Pět účastníků nás
jelo na kole. Je sice pravda, že žabeňákem jsem byl
jenom já, ale myslím si, že to nebylo ke škodě významu akce. Jet 133km sám v osmi stupních, nad
Bytčou vidět běžkaře na lyžích a šlapat 20km v dešti
není jednoduché. Díky tomu, že nás jelo víc, se to
lépe zvládlo a jelo s námi i doprovodné auto. Takže
se dalo převléct a napít teplého čaje. Na Strečně
jsme se sešli s druhou skupinou, která jela auty a
než jsme dorazili, prohlédli si opravený hrad. V Žabokrekách při posezení jsme hledali společnou řeč
naší spolupráce. Tu jsme nakonec našli v turistice.
Velice rádi jsme přijali pozvání na výšlap Valšovským
chodníkom, který se bude konat 27. července. Je to
okružní tůra dlouhá přibližně 15km a vystoupá se
až do výšky 1500 n. m. Tímto zvu i další žabeňáky
na tuto akci. Velice rád podám bližší informace. Na
druhý den nás pět jelo opět na kolech domů. Slunce
nás doprovázelo celou cestu, tak jsme si to ještě prodloužili a z Bumbálky jeli do Rožnova a přes Pindulu
domů. Celkem 149km. Na konci dubna jsme ve spolupráci se školou opět uspořádali Pálení čarodějnic,
kde po splnění čarodějnických úkolů dostal každý
malý čarodějnický učeň pytlík plný dobrot a mohli si
opéct na ohni buřty. V dubnu firma Ivánek&Zeman
na základě odborného posouzení dendrologa provedla prořez suchých a napadených větví a fixační
vazby lip na sokolském hřišti.
Květen jsme začali tradičně fotbalovým zápasem
svobodní – ženatí, které letos bylo velmi dramatické. Sice opět museli vypomoci svobodní ženatým
dvěma posilami. přesto poločas skončil jednoznačně
3:0 pro svobodné, ale v druhé půli svobodní spálili
několik vyložených šancí a nakonec zápas skončil
4:4 a musely rozhodnout pokutové kopy. První sérii
kopalo všech 8 fotbalistů z každého týmu. Výsledek
5:5. Musela rozhodnout druhá série, kterou kopali z každého mužstva 3. Se štěstím nakonec uspěli
svobodní 2:1. Na jednom se, ale shodli všichni, jak
hráči, tak diváci. Tak vyrovnaný zápas ve výborném
férovém duchu se dlouho nehrál. A o to hlavně jde.
Pobavit diváky i sebe. V půlce května jsme si udělali na sokoláku vaječinu a domluvili cyklovýlet , který
se uskutečnil v neděli 26.5. Počasí nám sice moc
nepřálo, ale nakonec nás na Opálenou vyrazilo 11,
kde mnozí byli poprvé v životě. Po nezbytném občerstvení jsme pokračovali přes Pstruží a Malenovice
na Olešnou, kde byla druhá zastávka. Celkem jsme
ujeli 55km, ale výletní tempo dokazuje celková doba
výletu, který trval od 10hod. do 16-ti hodin. Zatím poslední akcí sokola byla soutěž v jízdě zručnosti v
rámci dětského dne pořádaný sdružením rodičů při
základní škole v Žabni. Pavel Krchňák starosta TJ Sokol

tegorii.Na soutěži samotné, která se konala dvoukolově,
jsme oba útoky zdárně dokončili. Na druhé kolo jsme si
kvůli nataženému svalu našeho proudaře byli nuceni vypůjčit člena z řad domácích. Výsledným časem 20,34 sekund
jsme vylepšili o 3 vteřiny čas z prvního kola a obsadili konečné 6.místo a splnili si předsevzetí, se kterým jsme na
Slovensko odjížděli - totiž atakovat dvacetivteřinovou hranici. Pokořit ji se nám sice o vlásek nepovedlo, ale i tak jsme
byli spokojeni a snad jsme trochu potěšili i početný zájezd
žabeňských občanů, kteří nás podpořili, za což jim moc děkujeme. Na závěr můžeme dodat, že snahou nového starosty SDH je vybudovat tým, který by pravidelně trénoval a
účastnil se soutěží, což bude nelehký úkol, protože nalákat
mladé sportovce k požárnímu sportu je v dnešní době čím
dál těžší.

Za SDH Valdemar Nytra
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