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Rozpočet obce Žabeň na rok 2012 – schváleno!
Rozpočet obce je jedním z nejdůležitějších
právních předpisů, které zastupitelstvo obce na
svých schůzích schvaluje. V naší obci je zvykem, že proces schvalování rozpočtu probíhá
pravidelně na jaře toho daného roku, na který
je plánován. Zastupitelstvo obce Žabeň schválilo rozpočet obce na svém 7. zasedání, které
se konalo 28. března 2012. Rozpočet obce je
vlastně takový finanční plán, jímž se dále řídí
celé hospodaření obce. Je sestavován pouze
na období jednoho kalendářního roku a v naší
obci se stalo tradicí, že se sestavuje jako vyrovnaný.
Na straně příjmové dochází v letošním roce
k výraznému navýšení finančních prostředků,
které je způsobeno především zvýšením výběru daně z nemovitosti, jejíž výše se více než
zdvojnásobila, ale také dobrým výsledkem hospodaření obce v loňském roce. Díky tomu se
částka, která byla převedena z loňského roku
do rozpočtu, zdvojnásobila a dosáhla hodnoty
3.8 mil. Kč. V tomto roce bude tedy obec Žabeň hospodařit s obnosem přesahujícím 14 mil.
Kč. Na druhé straně, tedy na straně výdajové,
je největší položkou rozpočtu kapitola Základní
škola, která určuje finanční prostředky na dokončení rekonstrukce školy a to 3,5 mil Kč. Tato
částka bude muset být v průběhu roku ještě navýšena o cca další 2 mil Kč, jelikož hodnota celé
investiční akce spojené s rekonstrukcí naší základní školy přesahuje 6,5 mil Kč. Tyto chybějící
prostředky budou do této položky rozpočtu doplněny z dotací, darů popřípadě přesunem z jiných rozpočtových kapitol. Pomineme-li mandatorní výdaje, které se v čase příliš nemění, jako
jsou například náklady na činnost místní správy,
neinvestiční příspěvek zřizovatele na základní
školu nebo náklady spojené s činností zastupi-

telstva obce, pak se druhou nejvýznamnější položkou rozpočtu obce stává kapitola věnovaná
místním komunikacím, kde plánované výdaje
dosahují téměř 3 mil Kč. V těchto prostředcích
se nejenom skrývá vybudování nové komunikace 36/1 a 2, tedy komunikace, která propojí za
sokolským hřištěm silnice vedoucí rovnoběžně
od kulturního domu a obecního úřadu směrem
k řece Ostravici ale také je zde počítáno s výdaji
na nutné opravy silnic a opravou komunikace,
která naši obec napojí na cyklostezku Ostrava –
Beskydy. Část prostředků této kapitoly je určena
také na pořízení světelných ukazatelů rychlosti
vozidel, která by měla pomoci zlepšit bezpečnost pohybu chodců kolem hlavní silnice.
K navýšení rozpočtových prostředků dochází
také v kapitolách svozu komunálního odpadu a
odvádění a čištění odpadních vod a nakládání
s kaly. Bohužel odvoz odpadů je rok od roku
dražší, zde se navýšení prostředků nevyhneme. V kapitole čištění odpadních vod je navýšení způsobeno především zvýšením nákladů
na opravy čerpadel tlakové kanalizace a nákup
nových jednotek.
Velmi důležitou položkou v rozpočtu, která se
objevuje na výdajové stránce, je určeno pro kapitolu územního plánování. Zastupitelstvo obce
na svém zasedání schválilo záměr pořídit pro
naši obec nový územní plán, tento proces bude
zahájen v následujících dnech.
Rozpočet obce samozřejmě pamatuje také na
zajištění veškerých služeb, které jsou nutné
pro účelnou správu obecního majetku, zajištění
dopravní obslužnosti nebo podpory místním zájmovým spolkům.
Nemalá část rozpočtu je určena na obnovu
kulturního domu. Rada obce si dala za cíl průběžně postupovat v obnově a opravě interiéru
kulturního domu. V letošním
Srovnání významných položek rozpočtu obce 2011 a 2012 na příjmové straně (v Kč) roce je tak plánováno pořízení dokumentace na obnoCelkové příjmy obce vč. Financování
14.423.791
8.533.972
vu interiéru včetně případDaň z nemovitosti
5.000.000
2.300.000
ného odbariérování přístupu
Daň z přidané hodnoty (DPH)
2.200.000
2.000.000
do hlavního sálu kulturního
Dan z příjmu fyzických osob a ze záv. čin a fun.
990.000
940.000
domu.
Daň z příjmu právnických osob
950.000
980.000
Zvláštní pozornost v rozpočtu je věnována snaze
Přijaté neinvestiční dary (Biocel a.s.)
495.000
500
pokusit se navrhnout postup
Převod zůstatku z roku 2011
3.822.888
1.509.072
revitalizace a obnovy centra
Srovnání významných položek rozpočtu obce 2011 a 2012 na výdajové straně (v Kč) obce, ale také komplexnímu
řešení území, které je souCelkové výdaje obce
14.423.791
8.533.972
středěno kolem naší základSilnice
2.865.800
675.800
ní školy. Cílem letošního
Základní škola
3.573.425
950.000
roku je vypracování studie,
Základní škola – neinvest. příspěvek zřizovatele
950.000
345.000
která by nastínila možný
rozvoj v obou lokalitách,
Činnost místní správy
1.567.800
1.555.500
v případě školního území
Sběr komunálních odpadů
760.000
510.000
včetně případné tělocvičny
Odvádění a čištění odpadních vod
520.000
325.500
a mohla se tak stát základOstatní činnosti (vč. rozpočtové rezervy)
622.700
1.115.582
ním kamenem pro postupnou realizaci tohoto záměru.

JEDNOTNÉ OBLEČENÍ PRO DĚTI

Obec Žabeň věnovala dětem naší základní a mateřské
školy jednotné oblečení. Děti
tak mohou na svých výletech,
soutěžích nebo jiných akcích
využívat kšiltové čepice, bílá
nebo zelená trička. Paní ředitelka Mgr. Eva Juřicová si na
prvním výletě, který se konal
na Hulkvadech, pochvalovala především čepice, jelikož
s nimi jsou naše děti snadno
rozpoznatelné, ihned je jasné
k jaké skupině děti patří.
Věříme, že jsme tím udělali radost nejenom našim dětem ale
také celému
pedagogickému sboru a opět
tak o maličký krůček posunuli
spolupráci mezi zřizovatelem
školy, což je samotná obec
Žabeň a představiteli naší základní školy. Naší snahou je,
pokusit se tuto spolupráci co
nejvíce prohloubit. Oblečení
a reflexní prvky pro děti byly
vyrobeny v celkové hodnotě
50.000 Kč.

'

Slovo má
Vážení spoluobčané, žabeňáci,
jak mnozí z Vás vědí, zastupitelstvo naší obce na
svém 7. zasedání schválilo rozpočet na rok 2012. Dovolte mi, abych se nad tímto velice důležitým dokumentem krátce zastavil a pokusil se objasnit či nastínit
hlavní záměry rozvoje obce, které jsou pro tento rok
naplánovány a schváleny.
Dozajista největším úkolem letošního roku je dokončení rekonstrukce naší školy, která projde, troufám si
říci, největší rekonstrukcí od doby svého vzniku, a to
je, považte, již 50. let. Díky dobrým výsledkům v hospodaření obce v loňském roce, kde se nám podařilo
vytvořit přebytek ve výši téměř 4 mil. Kč, bude rekonstrukce školy dokončena pravděpodobně bez čerpání
investičního úvěru, který by za normálních okolností
byl nutný k realizaci rekonstrukce a hrál by v rozpočtu
obce zásadní roli na několik let dopředu. Doufáme, že
po prázdninách naši žáci, učitelé, zaměstnanci školy,
ale i všichni občané naleznou základní školu ve zcela
nové kondici. Škola bude mít k dispozici dvě krásné
nové učebny, které pomohou zvýšit kvalitu výuky a
zlepší samotné prostředí školy. Tím, však naše představy o formování rozvoje území soustředěné kolem
základní školy nekončí. V následujících letech se budeme snažit nalézt varianty dalšího rozvoje naší školy,
které spatřujeme především v rozšíření kapacity mateřské školy, protože jsme přesvědčeni, že s nárůstem
obyvatel naší obce, bude nutné k tomuto kroku přikročit. Dále rekonstruovat a doplnit dětské hřiště, tak aby
splňovalo nejnovější trendy, jednak v oblasti atraktivity
pro děti ale také bezpečnosti pohybu dětí. Stále nám
chybí v obci adekvátní venkovní sportoviště a právě
území stávajícího asfaltového hřiště nebo školní zahrady je podle mého soudu tím ideálním místem, kam
sportoviště umístit. Tou vysněnou třešničkou na dortu je přirozeně vybudování tělocvičny případně malé
sportovní haly.
Neméně významným úkolem, který jsme si v letošním
roce vytýčili, je oprava a vybudování nových komunikací. Společnost Lesostavby, a. s. je připravena začít
stavět zcela novou silnici, která propojí, za sokolským
hřištěm, silnici vedoucí od kulturního domu k bývalému
nádraží a silnici vedoucí od obecního úřadu směrem
k řece Ostravici. Mimo jiné tím bude vyřešena komplikovaná situace stávajících obyvatel, kteří ke svým
novým domům prozatím musejí jezdit po nezpevněné
komunikaci. Výběrové řízení na opravu dalších místních komunikací, které proběhlo v měsíci dubnu, bylo
zaměřeno především na opravu cest, které se dnes
nacházejí ve špatném stavu a na vybudování napojení
obce na cyklostezku. O podrobnostech k tomuto tématu, se však dozvíte více na jiném místě zpravodaje.
Zastupitelstvo obce také na svém posledním zasedání
schválilo záměr obce pořídit nový územní plán. Jak
již bylo výše uvedeno, naše obec se rozrůstá, během
několika posledních let se počet obyvatel naší obce

Zvýšení daně
z nemovitosti

Dovolte, abych Vám čtenářům Žabeňáka a občanům Žabně tento
nepopulární, ale v našem případě
nutný krok vysvětlil.
Daň z nemovitosti je jediná daň, jejíž výše je 100% příjmem rozpočtu
obce. Ostatní daně jako například
DPH, spotřební daň, daň ze mzdy,
daně ze závislé činnosti, které platí
podnikatelé za své zaměstnance,
jdou do státního rozpočtu. Tam jsou
podle tzv. RUD rozpočtového určení
daní přerozdělovány státní správě,
krajům a obcím. V současné době
prochází parlamentem návrh změny RUD, který by narovnával rozdíl
mezi příjmy na občana Prahy a občana Žabně.
K přijetí vyhlášky tedy k zajištění
finančních prostředků jsme přistoupili, mimo jiné i z důvodu nutné rekonstrukce žabeňské školy, do které zatékalo, a tvořila se v ní plíseň.
Nutná rekonstrukce spočívající ve
výměně oken, zateplení, vybudování nové střechy a podkroví vyjde
přibližně na 6,5 mil. korun. Škola
dále potřebuje vyměnit elektroinstalaci a podkroví vybavit. Peníze bude
třeba i na budovanou cyklostezku
Ostrava-Beskydy, která povede na
našem katastru podél řeky Ostravice. Obec kromě nutných výdajů (veřejné osvětlení, odhrnování sněhu,
údržba kanalizace, nakládání s od-

zvýšil bezmála o 30% a
tento trend bude pravděpodobně v dalších
letech pokračovat. Je
tedy nutné znovu nastavit pravidla pro územní
rozvoj, který bude na
tyto aktuální trendy a
územní nároky patřičně
reagovat.
S územním rozvojem
obce velmi úzce souvisí i další akce, kterou
obec Žabeň, pod mým
vedením, v tomto roce
připravuje. Jedná se
o vyhlášení architektonické soutěže na vypracování
ideového návrhu na rozvoj území při náležící základní
škole a revitalizace centra obce. V dosavadní historii
obce se jedná vůbec o první akci podobného druhu,
kdy další rozvoj obce bude svěřen do rukou odborníkům, architektům, projektantům, kteří se pokusí naší
obci navrhnout nejlepší koncepci rozvoje výše uvedeného území. Předmětem soutěže bude, mimo jiné,
také řešení možného vybudování tělocvičny při naší
základní škole. O výsledcích soutěže bude rozhodovat odborná a hlavně nezávislá porota. Mým cílem je
však co nejvíce do této akce zapojit širokou veřejnost
a proto připravuji několikerá setkání občanů, veřejnosti s porotci a následně s architekty, kde by měly,
především ze strany obyvatel obce, zaznít konkrétní
připomínky o představách budoucího centra naší obce
potažmo o území, které přiléhá základní škole.
Samozřejmě, že nezapomínáme ani na zajištění běžného fungování obce. V rozpočtu obce jsme proto
vyhradili dostatek prostředků na zajištění adekvátní
dopravní dostupnosti, na podporu kulturních a zájmových sdružení v obci, na údržbu místní infrastruktury a
také řádnou správu obecního majetku.
Vše má však svůj rub a líc a proto i my se několika cílů
budeme muset vzdát. Již dnes víme, že se nám nepodaří v tomto roce začít s opravou kapličky sv. Fabiána
a Šebestiána, jelikož jsme nebyli úspěšní s žádostí o
dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj v programu na
obnovu drobných sakrálních staveb. Další neúspěch
jsme zaznamenali v žádosti o přidělení grantového
příspěvku z programu Nadace ČEZ - „Oranžového
hřiště“, který měl významně pomoci při rekonstrukci
a obnově dětského hřiště základní školy. Nicméně
ve svém úsilí nepolevíme a budeme dále zpracovávat projekty a žádosti, abychom mohli získat pro naši
obec co nejvíce prostředků, které budou následně
účelně použity na rozvoj naší obce.

Se srdečným pozdravem Bc. Martin Válek
místostarosta obce

pady, chod knihovny, školy, obecního úřadu) potřebuje další finanční
prostředky na opravu a vybudování
místních komunikací, chodníků, kanalizace, plánuje se oživení centra
obce, v areálu u školy vybudování
tělocvičny, venkovního sportoviště
a parčíku.
Nyní bych rád vysvětlil, v jaké situaci a časové souslednosti jsme
vyhlášku přijímali, podotýkám, že
byla schválená 14 zastupiteli z 15,
jen paní Tománková se hlasování
zdržela. V roce 2009 byla přijata
vyhláška, která zvedla koeficient na
3, předpokládaný výnos daně z nemovitosti 4 mil. měl být použit na
nutnou rekonstrukci školy. V roce
2010 však z plánovaných čtyř miliónů přišlo na účet obce pouhých
37 311 korun. Tuto situaci zapříčinilo rozhodnutí soudu o možnosti
změny sazby daně u zastavěných
ploch podnikům, firmám a vzniklý
rozdíl uplatnit tři roky zpět. Obec tak
přišla v letech 2010 a 2011 přibližně
o 5,5 mil. Kč.
Pokud by zastupitelstvo vyhlášku
nepřijalo, obec by se dostala do finančních potíží. Měla by tak tak na
krytí mandatorních nutných výdajů
a v žádném případě by si nemohla dovolit investici do rekonstrukce
školy, i pokud bychom získali dotaci.
Rekonstrukce by se musela financovat úvěrem, na který by možná
ani nedosáhla. Byla tedy nutnost
přijmout opatření ve zvýšení daně

z nemovitosti.
Je potřeba si uvědomit, že obec
pro své občany vykonává služby,
za které se v současné době neplatí. Jde především o odvoz a likvidaci komunálního (popelnice),
velkoobjemového, nebezpečného
a biologicky rozložitelného odpadu.
Občané neplatí za výměnu staré
nebo zničené popelnice. Neplatí se
poplatky za psy.
Další služba, která jde na vrub obce,
a občané za ni nemusí platit, jsou
opravy čerpadel u tlakové kanalizace. Občané platí vodné a stočné,
tedy spotřebu pitné vody, odvedení
a čištění odpadních vod, ale opravy
domovních čerpadel a kanalizace,
jež jsou v majetku obce, platí Obec
Žabeň sama. Průměrná oprava čerpadla stojí obec 8000 korun.
V celorepublikovém kontextu uplatňuje koeficient 5, tedy nejvyšší sazbu daně z nemovitosti, 18 obcí. Na
seznamu jsou například beskydské
obce Bílá, Ostravice, Palkovice,
nebo Temelín, Dukovany a Rouchovany s jadernými elektrárnami na
katastrech. Není tedy rozhodující,
v jakém prostředí obec leží, zda je
tam čistý vzduch jako na Bílé nebo
jaderná elektrárna.
Doufám, že nyní lépe chápete důvody, proč zastupitelstvo Obce Žabeň
přistoupilo k nepopulárnímu, ale
nutnému kroku zvýšení daně z nemovitosti.

Mgr. David Hejneš, starosta Obce Žabeň
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Pohludková - nezapomenutelná
| Vlasta
duše ochotnického divadla

Povídání s nestárnoucí režisérkou divadelních představení u nás v Žabni

Paní Vlasta Pohludková s vnukem Honzíkem a jeho rodinou
Naše vesnička je stále ještě malá, přesto není tak těžké najít několik osob,
které mohou se zalíbením vyprávět o dobách, které procházely naší vesničkou, o dobách kde měli lidé k sobě blíž, o dobách, kdy pomoci sousedovi či
druhému, bylo samozřejmostí. Já těch několik osob znám, každá z nich je
trošku jiná a proto si myslím, že bude velmi zajímavé nejenom pro mě ale i
pro vás, se s nimi seznámit popřípadě společně zavzpomínat, prostřednictvím
této rubriky našeho zpravodaje. Jako prvního „slavného“ žabeňáka“, pokud
neberu v potaz legendárního ředitele naší základní mateřské školy, sviadnováka pana Řehu, jsem si dovolil oslovit, dnes již devadesátiletou žabeňačku,
paní Vlastu Pohludkovou. Ještě jako malý kluk, který chodil týden co týden
cvičit do sokola, jsem měl to štěstí, setkat se s paní Vlastou, coby potenciální
herec v jejich improvizovaných představeních, které jsme vždy nacvičovali
na tradiční sokolský ples. V té době, ostatně jako každého malého kluka,
moc netěšilo, že by se měl předvádět před ostatními sousedy, ale dnes na
to vzpomínám hodně rád. Také vím, že paní Vlasta byla nadšenou sokolkou
a protože v té době byla nadšenou sokolkou také moje mamka Broňka Válková, požádal jsem, zdali by mi nepomohla a nezúčastnila se setkání s paní
Pohludkovou taky. Byla to perfektní volba, jak se později ukázalo, má role se
tím pádem omezila pouze na zúčastněného posluchače a zapisovatele. Bylo
znát, že obě dámy toho spolu hodně prožily a tím mi tak velmi usnadnily mou
práci. Tedy poslouchejte se mnou…
O příchodu do Žabně a začátcích na vesnici
Paní Pohludková jak jste se vlastně stala žabeňačkou, odkud jste k nám
přišla?
Před tím, než jsme přestěhovali do Žabně, tak jsme, s mým manželem Lojzíkem Pohludkou, bydleli ve Vítkovicích. V roce 1950 se nám narodil syn Aleš,
a protože jsme chtěli, aby už mohl chodit do školy tady v Žabni, tak jsme se
nastěhovali do Žabně, to bylo v roce 1956. Náš dům v té době ještě vůbec
nebyl hotový, ložnice a pokoj pro děti byly v prvním patře, jenže jsme ještě
neměli hotové schody a tak jsme museli lézt nahoru po „žebřu“. Každý z nás
vzal jednoho kluka, já Rosťu, protože byl menší (to je druhý syn pozn. aut.) a
Lojzík Aleše. Ale tím důvodem bylo hlavně to, aby si Aleš už mohl zvyknout
na zdejší školu. „Ale stejně si na školu moc nezvykl, bo měl problém s jedním
spolužákem a proto mi kluk do školy moc chodit nechtěl. Tak jsem musela jít
potom za ředitelem a nějak se to potom zpravilo“… dodává paní Pohludková.
Ale to už se oba s mamkou smějeme od ucha k uchu. Sám jsem si navíc
vzpomněl na dobu, kdy jsme měli s bratrem podobný strach chodit do školy,
také kvůli jednomu ze starších spolužáků. No ten nám ale naháněl strachu,
dneska se tomu však už jenom smějeme.
To byla ještě stará škola na dnešním obecním úřadě?
Ano, ano. To ani ty domy tady kolem ještě nestály, naproti jsme měli srnky,
zajíce, to byla krása. Já jsem vždycky stála u okna a dívala se, jak je to tady
pěkné. Ale někdy jsem měla z toho strach… jak bych to řekla, to ticho tady, to
mě až bolelo. To byl takový rozdíl oproti Ostravě, kde jsme bydleli naproti šamotky, tam to byla samá rána, do toho ty tramvaje, vlaky, tak si to představte.
O rodné Ostravě a dětství
My jsme bydleli v Zábřehu v Ostravě, ale narodila jsem se ve Vítkovické porodnici.
„A tam Martine, kde je tam teď postavená ta hala hokejová pitomá, eště sem
se tam nebyla podívat, bo mám pořád vztek“. Chtěla bych vědět, kde by stála
ta moje postel, když jsme tam tehdy bydleli. Stál tam kdysi Dělnický dům, kde
bylo kino, taky hospoda a pak ten náš dům. Oni to všecko zbourali. Kdysi tam
bylo také hřiště, nádherné hřiště DTJ, Dělnické tělovýchovné jednoty. Tam
se v zimě udělal led a… „zajímavé bylo, když mě teď doprovázel domů pan
starosta ze vzpomínky padlým u památníku, ani nevím, proč se se mnou dal
do řeči, asi sem se mu líbila. A já povídám… no dobře pane starosto, když
sme u teho kluziště, víte co to je KANONE? A on na to, bodejť bych nevěděl.
On se čapnul, vystrčil nohu dopředu a jel… no jel, nejel, ale ukázal jak se to
má na těch bruslích jet.“ Nikdo to už teď tady nezná. V tom jsem byla tam u
nás v Ostravě vyhlášená přebornice.
O tom, jak paní Pohludková k divadlu na Žabni přišla
Zkuste taky zavzpomínat na dobu, kdy jste s dětmi ve škole nacvičovala
divadlo. O tom se mi ostatně také zmínil pan ředitel Řeha.
Dodnes, dodnes lituji, že jsme se tady v té nové škole, my dva s panem Řehou více neprojevili. Vzpomínám si, že jsme ve škole nacvičovali třeba Trpaslíky. To víte, všecky děcka chtěli hrát, ale trpaslíků tolik nebylo, aby se
tam všichni vešli. A tak mě napadlo, že ostatní budou hrát stromy… „dodnes
si pamatuju jak ten Prnka Zdenek, dneska krásný chlap, vysoký, jak se mě
pořád ptal, jestli má, jako ten strom, stát tak anebo tak, esli má pohnout větví
tak anebo onak“, ostatně někteří kluci si ještě dneska ty Trpaslíky pamatují.
Velmi povedené divadlo, které jsem dělala, byl třeba také „Cirkus Žabeň“. To
tehdy jak šel v televizi ten seriál Cirkus Humberto, tak mě napadlo, že uděláme představení „Cirkus Žabeň“ a někteří ještě dneska říkají, že to bylo lepší
a krásnější než to v televizi.
Jak jste paní Pohludková k tomu vůbec přišla, že budete jednou doslova
režírovat venkovské divadlo?
To bylo tak, pan Neusser dělal kdysi divadlo v Žabni. On pracoval jako osvětlovač v ostravském divadle a tak nám tady dělal v Žabni režiséra. Pamatuji si,
že když to naše představení skončilo, tak nám vždycky podal ruku, poděkoval, no úplně jako pravý režisér. „To bylo všechno ještě v sále u „Vajzmana“,
ten sál byl jenom o trošku větší než moje jídelna ve Vítkovicích“.
No a s panem Řehou jsem se poznala, vlastně když jsme šli s Vlastou Joklovou ty naše děcka zapsat do školy, u toho divadla jsme se pak poznali už více.
Zajímavé bylo, jak jsme vlastně měli s panem Řehou rozděleny úkoly. Já jsem
to jakoby vedla, ale on byl takovou tou duší toho našeho divadla a měli jsme
domluveno, že když pan Řeha řekne… „a když já řeknu, s pánem bohem, na
viděnou, nebo tak něco, tak vy Vlasto volně navážete a řeknete si to svoje, co
chcete, ale musí to být vždycky vtipné…“. Potom už jsem chodila do knihovny
do Frýdku, kde jsem četla knížky pro inspiraci a podle toho jsme pak dělali
tady představení. Třeba „Teta z Bruselu“, to mělo úspěch, to jsme dokonce
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hráli dvakrát. Jednou v Žabni a jednou v okolních vesnicích.
A taky trošku o Sokole
Paní Pohludková i moje máma, byly v době mého klukovství opravdu velké
„sokolky“. Pamatuji si na obrovskou spoustu akcí, které nám, dětem, Sokol
připravoval, ať již to byly různé soutěže, závody nebo tábory na Grúni. Proto
jsem požádal také o několik slov na toto téma, třeba na osoby, na které ve
spojení se Sokolem nejraději vzpomíná.

Rekonstrukce budovy školy pokračuje
O letošních prázdninách proběhne dokončení rekonstrukce školní budovy. Loni byla vyměněna okna a zateplena větší část fasády a tím se
ušetřilo na vytápění. Letos stavební práce začnou už poslední týden
v červnu, kdy budou děti ve škole v přírodě. Co se musí stihnout, doplní
se zateplení a omítne se načisto. Proběhne vybudování nové sedlové
střechy. Vznikne tak nové podkroví se sociálním zařízením a dvěma
učebnami. V jedné bezmála na 100 metrech čtverečních bude umístěna
výpočetní technika a výtvarná dílna, ve druhé na 120 metrech čtverečních vyroste nová družina.

My jsme cvičily v Sokole opravdu moc rády. Vzpomínám si, že jsme byli se
Sokolem cvičit dokonce v Praze. To byl tuším rok 1970 a pan Fiják nás pak dal
do novin (viz. Fotografie). Ale ze Sokola si pamatuji především na Lídu Chmelíkovou, Milušku Boháčovou, Martu Tyrílovou, Marušku Fijákovou, Martu Šmídovou, Vlastu Neusserovou, Jiřinku Typovskou… „ …onehdy jsem si říkala,
že tři holky z té Prahy, jak jsme tam byli cvičit, jsou už mrtvé“. Ale hlavně Marta V březnu začalo výběrové řízení na vybavení podkrovních učeben, byly
Tyralíková, to byla moje opravdu velká kamarádka.
osloveny tři firmy Gaff interiér, Fichna – Hudeczek a Interdekor. Do souO manželovi a rodině
těže se přihlásila ještě firma Ambra. Byly odevzdány dvě nabídky a jako
nejlepší byla vybrána nabídka firmy Fichna – Hudeczek. Projekční cena
byla 500 tisíc vysoutěžená cena 458 685 Kč. Na vybavení podkroví
jsme požádali o dotaci z Ministerstva pro místní rozvoj.
Po konzultacích s paní ředitelkou a odborníky na elektroinstalaci jsme
se rozhodli zahájit práci na přípravě opravy elektroinstalace ve stávajících prostorách školy. Výhodou bude provedení stavebních prací v jednom roce tak, aby další prázdniny, mohla fungovat mateřská škola. Byla
zpracována projektová dokumentace, která počítá s výměnou veškeré
elektroinstalace, která už nestačí požadavkům provozu školy. Paní ředitelka vypsala výběrové řízení na zhotovitele opravy, předpokládá se, že
oprava proběhne v červenci a srpnu.
Je samozřejmě těžké získat na zmiňované práce finanční prostředky,
což může potvrdit minulé vedení obce, kterému se nepodařilo získat
žádnou dotaci na zateplení a výměnu oken, i když se o to dvakrát pokoušelo. Jednak ze Státního fondu životního prostředí ČR a z programu
Zelená úsporám. Současnému vedení obce se to daří lépe. V minulém
roce na rekonstrukci přispěly společnosti Biocel Paskov a Důl Paskov
bezmála 850 000 korunami. Dále jsme čerpali zálohu 250 000 ze schválené půl milionové krajské dotace z programu Podpora obnovy a rozvoje venkova MSK 2011. Můžeme tedy říci, že výměna oken a zateplení
jsme zaplatili ze získaných peněz nad rámec běžných daňových příjmů.
Uspořené prostředky můžeme použít jinde, například na opravy cest a
budovaní nových. Dále na tvorbu nových projektů a studií, které obec
obohatí a zkrášlí (tělocvična, centrum obce, oprava kaple).

vizualizace půdorysu velké/malé učebny v podkroví ZŠ
Alojz Pohludka, manžel paní Vlasty Pohludkové, se narodil v Žabni v domě, který dneska
naleznete na sviadnovském konci, kousek od kříže pod lipami. Poté co postavil dům nový,
kde dneska žije vnuk Honzík s rodinou a s babičkou Vlastou, onemocněl a dlouhá léta zůstal
na vozíčku.
Lojzík to měl v životě hodně těžké. Nikdo vlastně na začátku nevěděl co mu
je, na chvíli úplně přestal vidět a tak doktoři v nemocnici zjišťovali příčinu nemoci. Doktoři zpočátku říkali, že to bylo způsobeno velkým tlakem na nervy,
ale později přišli na to, že je to roztroušená skleróza. Možná vám něco říká
jméno doktora Neussera, kdysi měli v Žabni mlýn a ten nám poprvé řekl, že
tu nemoc už měl v sobě. Dokonce Lojzíkovi říkal, že až nebude moci chodit,
protože ta nemoc postupuje tím, že člověk pomalu přestává ovládat nohy, tak
doktoři do té doby naleznou nějaký lék na tuto nemoc.“…dodnes se nic nenašlo, dodnes“. Celá jsem z toho nešťastná, protože ta nemoc je pořád v naší rodině přítomna. Ale to vám ještě povykládám, to je zajímavé… „Můj bratr Jirka
se jmenuje Fischer, ale já jsem rozená Fišerová, vůbec nevím jak je to možné,
ale je to tak. Sice si to jméno chtěl změnit na „š“, ale nakonec se rozhodl
si nechat ten německý přepis jména, protože pracoval jako inženýr a jezdil
hodně na služební cesty do Německa, Ruska a tam mu to jméno pomáhalo“.
O receptu na dlouhý život
Paní Pohludková je stále, ve svých 90 letech, velmi vitální člověk, což nám
neustále během povídání dokazovala. Nepřetržitě poposedávala, když měla
volnou chvilku tak předcvičovala, dokonce by i tančila, pokud by měla tu možnost. O tom, že nám předvedly společně s vnučkou Elinkou, jak mají ti naši
fotbalisté na tom mistrovství kopat do míče, se také musím zmínit. Považte,
devadesátiletá babička kope do míče. Proto nás velmi zajímal její recept na
to, jak se dožít tolika let a zůstat pořád tak aktivním člověkem, jakým ona
bezesporu je.
„…Martine, no to je ta otázka, co!“. Ale já si myslím, že jsem na to přišla. „…
když vidím ženy, které jsou podobného věku nebo ještě nemají ani těch devadesát jako já sama, ony neluští křížovky, ony nečtou knížky, ony se nedívají
na televizi, ony si ani operu nepustí. A tak si myslím, že je to tím, snažit se
pořád něco dělat. Že Honzíku, že pořád ještě udělám hodně roboty?“ …klade
otázku svému vnukovi, který v domě, který s dědečkem Lojzíkem postavili
nyní s partnerkou Simonou a dcerkou Elinkou bydlí.
Mezitím přichází paní Vlasta Joklová s nákupem, velká a dlouholetá kamarádka paní Pohludkové. Každý pátek chodí spolu do obchodu na nákup, dnes
však pravidelný zvyk porušily. Prohodí spolu několik krátkých slov, paní Pohludková poděkuje za nákup, rozloučí se a už se vrací opět k tématu… „a tak
si myslím, že to je tím, že přes den neležím a snažím se opravdu pracovat,
co jen to jde. Já jsem kdysi ani neznala zem, nevěděla jsem co je to tulipán,
jak se okopává záhon, jak se ryje, to mě všecko Lojzík naučil“. My můžeme
jenom dodat, že velkou část toho receptu na dlouhý a aktivní život, obsahuje určitě životní optimismus a vtip, kterým paní Pohludková dodnes hýří na
všechny strany.

Letos na rekonstrukci přispějí společnosti Biocel Paskov částkou 700
tisíc, ČEPS částkou 500 tisíc, ABEX částkou 50 tisíc a Truck Trade DAF
částkou 10 tisíc korun, za což jménem svým i jménem Obce Žabeň děkuji. Jednám i se společnostmi ASA a LUDMA. Budeme moci čerpat
druhou polovinu krajské dotace a ze stejného programu máme radou
kraje schválený další půl milion, jde tedy o dalších 750 tisíc korun.
Nezbývá než popřát stavební firmě úspěšnou práci a léto bez přívalových dešťů. A my se můžeme společně s dětmi těšit na novou školu.

Mgr. David Hejneš, starosta Obce Žabeň

Kolem Ostravice po novém asfaltu

Výstavba páteřní Cyklostezky Ostrava-Beskydy, která protne i katastr
Žabně se chýlí ke konci. Stavba se plánovala několik let a je realizována prostřednictvím svazku obcí Region Slezská brána. V květnu a
červnu se dokončují podkladní vrstvy a přijde na řadu nový asfalt, který
zpříjemní cestu cyklistům a otevře stezku po in-line bruslaře. Plánovaný
rozpočet zhruba 37 miliónů Kč je kryt z 92,5 procent prostřednictvím dotace z Evropské unie. Zbylých 7,5 procenta zaplatí obce, jejímž územím
trasa povede.
Cyklisté projedou přes Vratimov, Řepiště – tato část je již zkolaudována
a využívána, Paskov, Žabeň a Sviadnov. Na katastrech posledních tří
jmenovaných povede na protipovodňové hrázi. Ve Sviadnově se napojí
u teplárny Dalkia na stávající cyklostezku, vedoucí dále přes Frýdek-Místek do Beskyd.
V souvislosti s cyklostezkou požádala o dvě krajské dotace v rámci
programu Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji. Jde o
projekt „Napojení obce Žabeň na cyklostezku Ostrava-Beskydy“, který
by měl ze 70 procent pokrýt opravu místní komunikace od bývalé vlečky
Biocelu k cyklostezce. Další počítá s vybudováním odpočinkové zóny
v obci pro občany, turisty a cykloturisty. Realizace projektů je naplánována v tomto a příštím roce.

David Hejneš

Myslím, si že lepší závěr pro naše povídání si ani nemůžeme přát. I když bych
mohl napsat ještě několik stránek textu z našeho setkání, třeba o tom, jak za
války přečkali boje a osvobození schovaní ve sklepě, kdy se u nich v domě
vystřídali Němci, pak Rusové a pak opět Němci, nebo o tom jak za mlada
měla hodně ráda krasobruslení, na vítězství v soutěži o nejlepší seniorský
klobouk a mnoho dalších a dalších vzpomínek nejenom na Žabeň. Není bohužel možné vše v tomto krátkém článku zaznamenat a popsat, na to bohužel
není místo.
Na závěr bych chtěl paní Pohludkové ale i mojí mamce hodně poděkovat
za velmi krásné povídání, které mělo trvat jenom krátkou hodinku, nakonec
z toho bylo více než dvouhodinové poslouchání a vzpomínání.
Paní Pohludková děkuji Vám z celého srdce a přeji Vám ještě hodně
a hodně zdraví, radosti v dalších letech, které nám svou přítomností
s námi tady v Žabni určitě ještě zpříjemníte.
Martin Válek

cyklostezka stav k 1. květnu 2012
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Druhý ročník ankety o nejkrásnější
zahradu obce Žabeň

Komise pro občanské záležitosti vyhlašuje již druhý ročník ankety o nejkrásnější zahradu obce Žabeň. Porotou a hodnotiteli jednotlivých zahrad budete opět vy, občané Žabně. Oproti ročníku předchozímu ovšem
dochází k rozšíření o speciální cenu obce Žabeň, která bude udělena na
základě rozhodnutí odborné poroty. Ta bude složena ze zástupců obce
Žabeň a z odborníků na zahradní architekturu.Přesná pravidla soutěže budou oznámena v obecním rozhlase a vyvěšena na internetu a
úřední desce. Majitelé oceněných zahrad
se opět mohou těšit
na zajímavé a pro jejich zahrady přínosné
ceny a samozřejmostí bude také speciální
sada pohlednic, kterými se mohou poté
pochlubit své rodině,
blízkým přátelům a
všem ostatním.
Fotografie nejkrásnějších zahrad pak budou umístěny na webové stránce obce a vystaveny
v místní knihovně. Věříme, že se nám podaří zapojit do soutěže ještě
více občanů a že se tato soutěž stane každoroční žabeňskou tradicí.

Oblečte se s námi do „ŽABEŇSKÉHO“ '

Současně s oblečením pro děti naší základní školy, jsme také připravili sadu tematickou sadu oblečení se znakem naší obce. Pro všechny
zájemce, ať z řad občanů nebo návštěvníků obce, jsou k dispozici trika, polokošile, fleecová mikina, kšiltová čepice nebo také pláštěnka do
deště. Především polokošile a trika jsou velmi povedené a jistě potěší
nejednoho příznivce naší malé vesničky. Prodej oblečení bude probíhat
v místní knihovně nebo na obecním úřadě za výrobní ceny, které naleznete v níže uvedené tabulce. Pokud byste měli také svůj tip na reklamní
předmět, který by neměl chybět v nabídce upomínkových předmětů naší
obce, pak posílejte své nápady na email:
zabenak@zaben.cz
V brzké době doplníme tuto nabídku předmětů o dárkovou sadu s kouzelným hrníčkem a pamětním zvonečkem.
Kšiltová čepice
Pláštěnka		
Tričko bílé 		
Tričko zelené 		
Polokošile 		
Fleecová mikina

120 Kč
130 Kč
115 Kč
145 Kč
270 Kč
510 Kč

Ještě nemáte popelnici na zelený odpad? A chcete ji?
Na četné žádosti občanů jsme požádali společnost
A.S.A., aby v naší obci zřídila službu na odvoz Biologicky rozložitelného odpadu. Společnost A.S.A.,
spol. s r.o. tak od jarních měsíců provozuje, ve spolupráci s naší obcí, zajištění komplexního systému
svozu a využití biologicky rozložitelných odpadů ze
zahrad a z domácnosti občanů. Každý, kdo by měl
o zřízení této služby zájem, ať si pozorně prostuduje
níže uvedené skutečnosti, které vypovídají o pravidlech svozu odpadu, o způsobu sjednání a ceně nabízené služby. Pokud byste měli se zřízením služby
jakýkoli problém a potřebovali pomoc, obraťte se
prosím na obecní úřad.

Nová zeleň v Žabni

JAKÝ ODPAD DO NÁDOBY NEPATŘÍ?
• kosti, maso, uhynulá zvířata
• jedlý olej
• tekuté a kašovité zbytky jídel
• obaly, směsný komunální odpad
• kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady
Jak se do systému zapojit?
• uzavřít smlouvu na Obecním úřadě.
• uzavřít smlouvu v sídle společnost .A.S.A., spol. s r.o.,
provozovna Ostrava, Frýdecká 740, 739 32 p. Vratimov
Cenové podmínky pro vývoz 1x14 dní, duben - listopad
(cena zahrnuje pronájem nádoby, svoz odpadu a využití na kompostárně)
nádoby o objemu: 240 l - 830,- Kč/16 výsypů vč. DPH

r

-V ROCE 2011 JSME MEZI NÁMI
PŘIVÍTALI CELKEM 11 NOVÝCH
SPOLUOBČÁNKŮ:
Justýna Svobodová, Oliver Válek,
Anna Válková, Dorotka Hejnešová,
Terezka Pinkasová, Tadeáš Bajer,
Nela Pavlíková, Štěpán Kaluža, Gabriela Severinová, Terezka Fialová, Pavel Röder.

-ROZLOUČILI

JSME SE: Suder
Čestmír, Rosingerová Libuše, Záluská
Helena, Švrčinová Jarmila, Přívětivý
Jan

V rámci ochranné výsadby bylo loni na podzim a letos na jaře
vysázeno na 250 stromů a keřů kolem areálu Biocelu. Výsadba
má tlumit negativní vlivy hluku a prašnosti a opticky odstínit
pohled na továrnu.
Do ochranné výsadby byla na požadavky Obce Žabeň zahrnuta i
výsadba kolem kaple a veškeré náklady s výsadbou a následnou
pětiletou péčí hradí Biocel.
V rámci náhradní výsadby, za pokácené stromy z důvodu
přestavby rozvodny Lískovec byla společnosti ČEPS a. s.
zaplacena projektová dokumentace k výsadbě za kaplí a před
vstupem do školy. Tento parčík za 300 tisíc korun bude vysazen
po rekonstrukci školy a hrazen plně společností ČEPS.

Přítomnost starosty na obecním úřadě
Protože jsem byl několikrát dotazován na přítomnost své osoby, starosty obce, na obecním úřadě v úředních hodinách,
chtěl bych Vám na tuto otázku odpovědět. Snažím se v tuto
dobu být ve své kanceláři na obecním úřadě, ale nejde to
stoprocentně. Snažím se v tuto dobu být ve své kanceláři na
obecním úřadě, ovšem nelze být přítomen vždy. Většinu záležitostí běžné úřednické agendy řeší paní Pasečná, která je
přítomna na úřadě v úředních hodinách vždy. Pokud nejsem v
tyto hodiny přítomen, paní Pasečná mi zavolá, nebo domluví
schůzku.
Moje nepřítomnost může mimo jiné nastat, pokud mám jednání na krajském úřadě, magistrátu případně dalších úřadech.
Dále pokud mají starostové kontrolní den na stavbě cyklostezky, který se koná každé pondělí od 8 - 10 hodin v Paskově či
Řepištích.
Rozhodl jsem se pro zavedení doby pro neohlášené návštěvy
starosty a to každou středu od 13.30 do 16.30. Nadále se však
budu snažit naplánovat svůj pracovní týden tak, abych v úředních hodinách byl v kanceláři a byl Vám k dispozici. Schůzku
si samozřejmě můžete domluvit na čísle OÚ 558 655 466 i v
neúřední den.
Vyhrazený čas pro neohlášené návštěvy starosty obce:
středa od 13.30 do 16.30

Mgr. David Hejneš – starosta obce

PLÁN OPRAVY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ
PRO ROKY 2011 – 2012

Jednou ze základních funkcí místní samosprávy je zajištění adekvátní péče o
infrastrukturu v obci. Pod pojmem infrastruktura se skrývají především místní
komunikace, ale i ostatní inženýrské sítě jako je vodovod, plynovod, energetické
sítě aj. V tomto příspěvku se seznámíte s plánem opravy místních komunikací,
které jsou naplánovány na tento a příští rok, i když pokud situace dovolí, bude
snahou opravy provést co nejdříve, třeba i letos vše najednou. Rada obce na
svých jednáních definovala nejvíce postižené komunikace, jejichž stav vyžaduje
opravu nejnutněji a také rozsah jednotlivých stavebních prací. V měsíci dubnu
proběhlo výběrové řízení, jehož předmětem bylo soutěžení jednotlivých uchazečů o tuto zakázku. Vítěznými společnostmi, které se o zakázku na opravu místních komunikací podělí, se staly:

CO NABÍZÍME?
1. Jankostav, s. r. o.
• přistavení sběrových nádob o objemu 240 litrů
• pravidelný vývoz 1x 14 dní přímo od vašeho domu (zejména v době vegetačního období) 2. SKANSKA, a. s.
3. Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a. s.
• zajištění využití bioodpadů na kompostárně
Pro jaký ODPAD je služba určena?
• BIOODPAD ZE ZAHRAD: listí, tráva, plevel, spadané ovoce
• BIOODPAD Z DOMÁCNOSTÍ: zbytky zeleniny a ovoce, pečivo, odpad z přípravy kávy a
čaje, skořápky z vajec, ořechů, exkrementy drobných domácích zvířat apod.

KRÁTCE

Detailní informace o proběhlém výběrovém řízení jsou k dispozici k nahlédnutí
na obecním úřadě. Vás však bude jistě nejvíce zajímat, které komunikace byly
vybrány, jejichž oprava je z hlediska důležitosti nejpotřebnější. Jedná se tedy o
tyto komunikace:
Napojení obce na cyklostezku – strategická komunikace pro obec, která bude
sloužit nejenom občanům, ale také turistům a návštěvníkům obce.
Oprava komunikace 77/2 a 77/13 – komunikace vedoucí od domku Dobřanských, kolem domku Jirkových až k RD pana Klegy.

-JUBILEJNÍ DESÁTÝ ROČNÍK SETKÁNÍ ŽABOOBCÍ se uskuteční v jihočeských Žabovřeskách nedaleko
Hluboké nad Vltavou 25. – 26. srpna
2012. Tentokrát se setkání ponese
v duchu žabek, a proto byli všichni
účastníci vyzváni, aby se vybavili plavkami. V kraji rybníků by to přece ani
jinak nešlo. Případní zájemci o tuto
akci, hlaste se u pana starosty obce.
Počet míst je bohužel omezen.

-OBEC ŽABEŇ ZAKOUPILA pro le-

tošní rok nový víceúčelový malotraktor, který bude využíván především
pro práce související s údržbou zeleně. V zimě se předpokládá jeho využití při odklízení sněhu na chodnících.
Cena malotraktoru byla 130.000 Kč

-ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ŽABNI bude

mít své internetové stránky, na jejich
přípravě se podílí opět společnost Galileo Corporation, s. r. o., která provozuje internetové stránky obce. Předpokládá se velmi úzké propojení obou
prezentací a velmi blízký design.

-OBEC ŽABEŇ STÁLE HLEDÁ NÁJEMCE tenisového kurtu v obci. Pokud máte zájem provozovat v letošním
roce tenisový kurt, obraťte se prosím
na starostu obce. Bližší informace poskytne také místostarosta obce, popřípadě napište na obec@zaben.cz.

-PŘEDSTAVITELÉ

OBCE ŽABEŇ
PŘIPRAVUJÍ SETKÁNÍ s občany na
téma: „Zeptejte se svých zástupců na
aktuální problémy obce“. Setkání bude
probíhat formou aktivní diskuse občanů s členy rady obce, kteří budou připraveni odpovídat na dotazy občanů.
Také by zde měl být představena koncepce rozvoje obce na několik následujících let. Bližší informace o tomto
setkání, budou vyhlášeny v obecním
rozhlase a vyvěšeny na úřední desce
a internetu. Všechny občany tímto srdečně zveme.
Zbývá pouze dodat, že celková suma nákladů plánovaných oprav se blíží 2 mil. Kč. Tyto nutné opravy samozřejmě neovlivní údržbu ostatních místních komunikací
a jejich nutných lokálních oprav. Konečný harmonogram
prací stanoví svým rozhodnutím rada obce s ohledem na
aktuální stav finančních prostředků, které budou moci
být pro tuto akci v letošním roce uvolněny.
						
Bc. Martin Válek - místostarosta
					

Vytvoření nových komunikací na místě, kde se doposud nacházejí pouze nezpevněné uježděné pásy. Jde o komunikace na parc. č. 154/17 a 18, 154/8, 635
a 576. Pro upřesnění se jedná o komunikace při nové zástavbě v blízkosti Základní školy, silnice vedoucí k domku pana Šucha a prodloužení asfaltové silnice
vedoucí k rybníkům.
Oprava stávající komunikace parc. č. 325 a 502 - oprava stále se zhoršující silnice od domku Bednaříků až na konec k RD Prnků a Mynářů
Oprava černé cesty u školy
Oprava komunikace parc. č. 55/1 vedoucí od Kulturního domu až po napojení na
komunikaci, která je předmětem opravy v bodu č. 1.
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Z činností zájmových sdružení

Zakladní a mateřská škola v Žabni

Cyklostezka Vratimov – Sviadnov

Dobrý den, obyvatelé Žabně.
Rádi bychom vám řekli pár informací
ohledně naší cyklostezky.
Začátek stavby byl asi v polovině roku
2011. A konec stavby by měl být asi
koncem roku 2012. Žabeň je uprostřed
této trasy. Na kole se tam ještě jezdit
nedá a na bruslích už vůbec ne, jen
kdyby jste si chtěli udělat úraz. Na cyklostezce jsou zatím ,,kamínky“ štěrku.
Délka nové cyklostezky je 3,2 km. Cyklostezka nás bude stát asi 36,7 milionů
Kč. Získali jsme 34 milionů od evropských fondů.
Cyklostezka spojí Vratimov, Řepiště, Žabeň, Paskov a Sviadnov.
U cyklostezky uvidíme stromky a lesíky a řeku. Nebudou chybět
ani nějaká zvířátka. Uvažuje se o zavedení záchodů okolo cyklostezky.
Myslím si, že se lidé z obcí budou těšit na výlety.
Doporučujeme navštívit splav řeky Ostravice poblíž Žabně.
Udělali jsme anketu pro občany Žabně, kde jsme se ptali, zda ví o
bodování cyklostezky. Dotazování uvedli, že budou využívat tuto
stezku, která navazuje na trasu Ostrava-Beskydy.
Dále respondenti podporují myšlenku zavedení toalet na této trase. Cyklostezka ještě není zatím hotová, ale těšíme se na rodinné
výlety.

3. ročník vědomostní soutěže
Křížem krážem Slezskou bránou!

Dne 20.4. se v
10.00 hodin v Kulturním
domě
v
Paskově konal třetí
ročník vědomostní
soutěže pro týmy
základních
škol
Vratimov, Paskov,
Sedliště, Řepiště,
Václavovice, Šenov,
Kaňovice, Žabeň a
místních seniorů v
roli poradců. Stejně jako v předešlých ročnících
tak i letos byly zjišťovány znalosti, kolik toho víme
o své obci, jejím okolí a celém Regionu Slezská
brána. Letos naši školu zastupovalo družstvo ve
složení - Martina Böhmová, Vendula Cabadová
a Vít Brož. Družstvo soutěž v kategorii 1.stupeň
vyhrálo.
Je obdivuhodné, že naše škola, která má nejmenší počet žáků ze škol z Regionu Slezská brána již
podruhé stála na 1.stupni vítězů.
Poděkování za reprezentaci školy patří nejen
úspěšným žákům ale i paním učitelkám za jejich přípravu.

E.Juřicová

Vzpomínka na natáčení s paní

Natáčení scénky

magistrou Janou Kristiánovou

Autor: Vít Brož
Až bylo po zimě natáčeli jsme scénku „Jak se nemáme chovat
na cyklostezce.“
Cesta ke splavu nebyla tak zajímavá, jak jsme si představovali. Ještě víc nám to zkazil spadlý strom přes cyklostezku. A
zrovna když jsme dokončili scénku o tom, že si nemáme mýt
kola v řece tak tam přijel pán a umyl si kolo v řece. To byla
úleva, protože jsme byli vyřízení ze slunečného odpoledne.

Autorka: Kateřina Tušilová
Vyjeli jsme od školy. Naše první zastávka byla ve
Vratimově. Viděli jsme kachny, ale protože jsme
byli moc hluční, tak jsme je vyplašili. Viděli jsme
jedno z vodních děl na Ostravici. A naše další zastávka byla v Paskově. Tam jsme zase viděli křídlatku, která se u nás velice množí. Kluci si hráli
se sněhem a koulovali se. To byla naše poslední
zastávka, potom jsme jeli zpátky do Žabně.

Sdružení rodičů a přátel školy pořádalo &%

Setkání po padesáti létech

21. 4. bylo hezké sobotní odpoledne a my jsme se sešli v Žabni před školou, do které jsme chodili před padesáti léty.
Čtrnáct spolužáků ročník 1952-1953, také pan ředitel Řeha, paní učitelka Kavková (Daňková) a paní učitelka Žurková.
Učitelé nám udělali velkou radost, že si udělali čas a na náš sraz přišli. Školou nás provedla paní učitelka Fijáková.
Děti ze školy i ze školky, pod vedením paní Kalužové nám předvedlo hezké kulturní vystoupení. Děkujeme. Ve škole
se nám moc líbilo. Při skleničce a dobrém jídle jsme poseděli v místní restauraci u Čápu.

Z činnosti sokolaK

I když je konečně jaro v plném proudu, musím se
zmínit o akcích i ze zimního období. Mezi vánočnímí
svátky proběhl turnaj smíšených dvojic ve florbale,
kterého se bohužel zúčastnilo jenom 6 párů, což je
zatím nejmíň v dosavadní historii turnaje. Vítězství obhájili Terezka
a Pavel Podracký. Hned 8. ledna proběhl turnaj ve stolním tenise,
absolutně poprvé vyhrál Milan Maralík, druhý byl Pavel Podracký
a třetí zkončil David Stachovec. Ženy 1. místo Jana Štíhlová, 2.
místo Jarka Maralíková
3. místo obhájkyně vítězství Květa Glacová. Mezi sokoli vyhrál
podruhé Milan Maralík, 2. místo Pavel Krchňákl, 3.místo Ladislav
Macha. V únoru se někteří naší členové zúčastnili vernisáže na
Nové radnici v Ostravě pořádáné ku příležitosti 150 let Sokola,která mapovala hlavně sportovní výsledky naší organizace. První
víkend v březnu proběhl tradiční ples „Pochování basy“, který měl
opět hojnou účast a díky Janě Ondrušíkové a Radce Vaničkové,
které věnovaly spoustu volného času na vytvoření velmi zajímavých masek, za což jim patří velký dík i super srandovní náboj
vlastního obřadu pochování. V dubnu se zúčastnilo za naší jednotu družstvo ve složení Nela Karásková, Kristýna Kuboňová a
Tereza Senftová zálesáckého závodu zdatnosti, pořádaný Novou
Bělou.
V květnu jsme pozvali všechny milovníky kola jak dospělé, tak
děti na cyklistický výlet na Košatku, který se uskutečnil v neděli
20. května. Dále bych se ještě chtěl zmínit o akci 3. ročník turistického výletu Po stopách..., tentokrát na Martiňák, vhodné hlavně
pro děti, ale i rodiče, kteří se nebojí namáhat nejenom nohy, ale i
hlavu při řešení různých úkolů během výšlapu.

Pavel Krchňák starosta TJ Sokol

Besídka ke Dni Matek "
Já sama mám ve škole i ve školce své děti a mohu sama za sebe
říci, že letošní besídka byla okouzlující a gradující až do úplného
závěru. I babička mých synů byla velmi nadšená ze všech vystoupení a nejen ona, ale i všechny babičky. Největší úspěch měla
poslední skladba dětí z mateřské školky Ruská Máša není česká
Dáša a jejich „kozaček“.
Tímto chceme poděkovat paním učitelkám za jejich přípravu a trpělivost s dětmi.

Marcela Brožová

KPOZ OZNAMUJE:
SPOLEČNÁ OSLAVA VŠECH JUBILANTŮ – OBČANŮ, KTEŘÍ
V LETOŠNÍM ROCE OSLAVÍ 70, 75, 80, 85, 90, 91, 92 A 93
NAROZENINY SE USKUTEČNÍ 8. ČERVNA 2012 V 16 HODIN V KULTURNÍM DOMĚ . VŠICHNI OSLAVENCI JSOU SRDEČNĚ ZVÁNI NA SLAVNOSTNÍ VEČEŘI S PROGRAMEM.
ZAČÁTKEM MĚSÍCE KVĚTNA BUDOU JUBILANTI OSOBNĚ
POZVÁNI ČLENKAMI KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI PŘI OBECNÍM ÚŘADĚ V ŽABNI.

Jana Ondrušíková, předsedkyně KPOZ

Vzpomínali jsme na školní léta a povídali,
co kdo v životě vykonal a zažil. Odpoledne se nám příjemně vydařilo, bylo to moc
milé setkání se spolužáky i učiteli.

Milena Hejnešová

Z činnosti SDH Žabeň
Nový rok jsme zahájili výroční valnou hromadou,
které se zúčastnili i zástupci okolních sborů a
starosta obce. Zhodnotili
jsme uplynulý rok a vytýčili si plány pro rok následující.
Z jara s prvními teplejšími
dny proběhly 2 brigády. První na kácení starých
bříz na hasičském hřišti a druhá na sběr železného šrotu. Na květen plánujeme stavění Máje a
posléze jeho tradiční kácení spojené s Májovou
veselicí, tentokrát s živou kapelou. V červnu se
bude konat 37. ročník pohárové soutěže O pohár starosty obce. Družstvo mužů začíná pomalu trénovat na pohárové soutěže.

Oddíl mladých hasičů pokračuje ve své činnosti. Děti se na pravidelných schůzkách učily poznávat topografické značky, vázat uzly,
spojovat hadice. Své získané dovednosti jsme chtěli společně zúročit na první soutěži hadicovo - uzlové štafetě pořádané v březnu.
Bohužel řádily neštovice a chřipka, takže většina dětí byla nemocná a tak jsme se nemohli zúčastnit. Na apríla se měla konat v Čeladné
štafeta požárních dvojic a štafeta 4x60. Pilně jsme trénovali, ale nakonec byl závod zrušen pro malý počet přihlášených družstev, a tak
jsme se 31.3.2012 zúčastnili Hasičského čvachtání pořádaného SDH Fryčovice v Relaxu Fryčovice. Malí hasiči strávili odpoledne plné
her v tělocvičně a bazénu. Moc se snažili a nakonec obsadili pěkné 3. místo, což určitě není na začátek špatné. Nyní malujeme výkresy
s hasičskou tématikou a zapojíme se do soutěže „Požární ochrana očima dětí“. Každým rokem se nám podařilo získat nějakou cenu ať
už dětmi z kroužku nebo dětmi ze ZŠ, které se taky zúčastňovaly. V dubnu p. ing. Zdeněk Cáb zajistil pro školu exkursi i s dopravou u
Hasišckého záchranného sboru na ul. Pavlíkové ve Frýdku - Místku. Dále plánujeme v květnu účast na okresním kole hry Plamen a pak
v pohárových soutěžích.

Bc. Martina Cábová

ŽA BEŇÁK
www.zaben.cz
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