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Dohoda o spolupráci s
Biocelem Paskov je na světě
Dalo by se říci, že letošní rok znamená pro naše vzájemné
vztahy s Biocelem Paskov a.s., významný milník. V srpnu
tohoto roku totiž byla uzavřena Dohoda o spolupráci, smlouva, kterou do této doby, naše obec ještě nikdy předtím
neviděla.
Rodila se však velmi složitě a i její konečná a zastupitelstvem obce také nakonec schválená verze nebyla
přijata zcela jednohlasně. Schvalovací proces provázela
široká a někdy velmi vzrušená debata. Nicméně všem
stranám byl poskytnut, dle mého názoru dostatečný prostor pro předložení svých argumentů a to včetně návrhu
na uspořádání obecního referenda, které nakonec přijato
nebylo.
Pojďme si však zrod Dohody zrekapitulovat krok po kroku.
Z kraje minulého roku byla naše obec vyzvána, aby vyslovila své stanovisko k připravované změně technologie
výroby, která mění výrobní proces z výroby celulózy pro
papírenské účely na výrobu viskózového vlákna pro široké
průmyslové použití. Biocel Paskov v této změně spatřuje
nový výrobní impulz, který přinese společnosti výrazně
atraktivnější produkt, nežli je ten stávající. Obec Žabeň,
ještě před obecními volbami, vyslovila své připomínky
ke zpracování dokumentace pro zhodnocení vlivu nové
technologie na životní prostředí jako takové. Po volbách
bylo nové složení rady obce postaveno před otázku, zdali
vysloví souhlas s přechodem Biocelu Paskov na novou
technologii. Jak si již mnozí z vás mohou pamatovat, na
začátku tohoto roku byla zorganizována veřejná schůze se
zástupci podniku, aby detailně představili své záměry. Nejenom pod tlakem veřejnosti na tomto slyšení, ale i z vlastní
vůle, rada obce nakonec souhlas s tímto přechodem na
nový typ výrobní technologie svůj souhlas nevyslovila, a to
do té doby, než bude přijata elementární smlouva o spo-

lupráci mezi oběma stranami. Dále si nechala vypracovat
posudek, renomovanou společností Ekoaudit, na hodnotící zprávu o vlivu nové výrobní technologie na životní
prostředí, ze kterého vyplývaly závěry, které poté účinně
použila při vyjednávání s Biocelem Paskov. Pro zastupování zájmů obce bylo také nutné přizvat ke konzultacím
právní pomoc, kterou nakonec našla v osobě pana Jiřího
Kubaly. Jak ukázalo pozdější dění, volba to byla znamenitá. Pan Kubala dokázal nejenom tvrdě vyjednávat, ale také
účinně argumentovat či nalézat východiska z někdy dosti
složitých situací. Touto cestou bych mu ještě jednou velmi
rád poděkoval za jeho skvělý přístup a ochotu pomoci.
Svou nezanedbatelnou roli ve vyjednávání rozhodně
sehráli také pánové Hejneš, Mynář či Suder, kteří na jednáních přímo prezentovali stanoviska obce. Především
starosta obce byl tou hlavní hybnou silo a díky jemu
nabyla Dohoda konečné podoby. Je dlužno dodat, že ke
sbližování stanovisek nad podobou Dohody docházelo jen
velmi pomalu. Představy obou stran se významně lišila,
každá ze stran musela učinit výrazné ústupky a to jak na
straně obce, tak také na straně Biocelu Paskov. Je třeba
také připomenout, že díky jednáním našich zástupců, podobné Dohody uzavřel Biocel Paskov také s okolními obcemi Staříčem, Paskovem a svazkem obcí DSO Olešná.
Bez přispění obce Žabeň by k žádným takovým Dohodám
nikdy nedošlo. Uzavřená Dohoda s Žabní však všechny ostatní několikanásobně převyšuje a to nejenom co se týče
finanční podpory, ale i oblasti měření a kontroly znečištění
ovzduší nebo podpory vybudování hlukových bariér aj.
Jestli tato Dohoda bude nakonec opravdu přínosem pro
naši obec, rozhodnou až dny následující. Nicméně v historických análech života obce bude znamenat uzavření této
Dohody jistě významnou událost, která významně ovlivní
naše vztahy s Biocelem Paskov.

Bc. Martin Válek, místostarosta
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Během tří následujících let
přiteče do rozpočtu obce přes
2.000.000 Kč
Je to cena za zničení našeho zdraví?
Nebo je to adekvátní finanční částka za
vlivy, které negativně dopadají na život
v naší obci z důvodu blízkosti průmyslové
činnosti průmyslového podniku Biocel
Paskov.
Napište nám své názory, diskutujte
nebo hlasujte v anketě na www.zaben.
cz. Co si o této Dohodě myslíte právě
VY, nás velmi zajímá.

Pokud mám dnes
hodnotit
dohodu
o spolupráci mezi
obcí
Žabeň
a
společností
Biocel,
jsem
přesvědčen,
že
je
potřebná
a
oboustranně
užitečná.
Dohoda
vznikala
s
obtížemi
a je skutečným kompromisem. Je uzavřena na tři
roky a předpokládá, že v roce 2013 budeme jednat o
pokračování takto formalizované spolupráce následnou
dohodou, která bude reagovat na konkrétní potřeby a
možnosti obou partnerů. Právě snaha o aktuálnost dohody nás vedla k odmítnutí požadavku uzavřít ji přímo na
dlouhou dobu, např. 10 let.
Dohoda je od okamžiku podpisu naplňována. Proběhly
schůzky představitelů obce a Biocelu, na kterých byly
podány informace o průběhu našeho projektu změny
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AKTUÁLNÍ TÉMA
Požádali jsme o slovo starostu obce Žabeň Mgr. Davida
Hejneše a předsedu představenstva Biocelu Paskov a.s.
pana Ing. Ivo Klimšu, aby se zamysleli nad přínosy, ale i
případnými negativy výše uvedené Dohody o spolupráci.
Ve čtvrtek 25. 8. 2011 na Obecním úřadě v Žabni byla podepsána série smluv s Biocelem
Paskov a. s. Smlouvy jsou
výsledkem několikaměsíčních
jednání, která jsem vedl jako
starosta Žabně s vrcholnými představiteli Biocelu
předsedou
představenstva
Ing. Ivo Klimšou, členem
představenstva Ing. Vojtěchem
Podmolíkem
a
Lenzingu
Dr. Wilhelmem Feilmairem
ředitelem pro zahraniční investice. Jednání byla složitá
a výsledek je, myslím si,
přijatelným kompromisem pro obě strany.
Dohoda o spolupráci obsahuje tři témata, která jsme v našich
požadavcích zdůrazňovali. Za prvé provést měření, která popíší
míru vlivu továrny na lidi žijící v jejím okolí a na základě posouzení
naměřených výsledků navrhnout a realizovat projekty ke zlepšení
životního prostředí. V Žabni proběhla na pěti vybraných místech
měření hluku, škodlivin a zápachu v ovzduší.
Za druhé dodržení všech podmínek vyplývajících z povolovacího procesu EIA. Tyto podmínky budou v rámci správních
řízení, ve kterých můžeme uplatnit své připomínky, zapracovány
do rozhodnutí stavebního a krajského úřadu.
Za třetí finanční podpora pro obec a její zájmové či příspěvkové
organizace. Během pěti let bude tato podpora minimálně 3 525
000 korun. Částka se skládá z daru na rekonstrukci budovy
žabeňské školy. V letošním roce přišlo na tyto účely 350 tisíc,
v roce příštím to bude 700 tisíc korun. Na tyto částky byly podepsány jednotlivé darovací smlouvy. Dále v každém roce přijde
na účet obce 125 tisíc na údržbu místních komunikací (čištění,
odhrnování sněhu, atd.) a 370 tisíc na podporu vzdělávacích,
společenských, sportovních a kulturních činností. Touto částkou
tedy můžeme podpořit místní spolky.
Důležitým bodem byla i časovost smlouvy. Rada obce navrhovala
dlouhodobý horizont 10 či více let. To se nakonec nepodařilo vyjednat a došlo ke kompromisu. Původní tříletá smlouva, pokud se
v roce 2013 nevyjedná nová, bude automaticky prodloužena až o
dva roky. Bude tedy platit pět let.

Ze smlouvy vyplývá i možnost připomínkovat výsadbu ochranné zeleně, kterou nařizuje EIA. Tuto možnost obec využila a
připomínkuje projektovou dokumentaci. Na pozemcích Biocelu by
technologie výroby a řešily se aktuální otázky. Důležité
se vzrostlé stromy měly nasadit ještě letos, na pozemcích obce
informace o dění ve společnosti jsou obci poskytovány ke
a dalších vlastníků v roce 2012. Tuto výsadbu bude financovat a
zveřejnění. Bude se využívat také možnost informování
udržovat Biocel.
obyvatel obce prostřednictvím internetové stránky.
Vedení obce se podílelo na odsouhlasení míst pro měření
Další výhodou, která nevychází přímo ze smlouvy, ale už funguje,
hluku, zápachu a imisí některých látek do ovzduší.
je možnost vjezdu pacientů k lékařskému středisku od biocelské
V těchto dnech probíhají výběrová řízení na výsadbu
zastávky. Vjezd je povolen na zvláštní povolení pro pacienty,
zeleně v blízkosti areálu celulózky, která vychází z podkteré vybrali lékaři. Jedná se o starší nebo hůře se pohybující
mínek EIA a má napomoci zejména snížení hlukové
spoluobčany.
zátěže. Obec Žabeň je spolu s Paskovem účastníkem
jednání a využívá této možnosti k ovlivňování konečné
Vedení obce svolalo dvě setkání s vedoucími žabeňského sokopodoby projektu. Výsadba prvních vzrostlých stromů na
la, hasičů, školy, knihovny a klubu důchodců k poradě, jakým
pozemcích Biocelu je plánovaná ještě letos.
způsobem co nejlépe využít peníze z Biocelu.
Byli jsme informováni, že se postupně naplňují také
plány obce související s touto dohodou. Byla provedena
Osobně vnímám dohodu jako důležitý krok Biocelu Paskov a. s.
první etapa rekonstrukce základní a mateřské školy a je
v naplňování trendu společenské odpovědnosti vůči svému okolí.
upřesňována také podpora spolkových činností v obci.
Doufám, že dohoda bude naplňována a spolupráce, potvrzená
Naše společnost vnímá dohodu o spolupráci s obcí Žabeň
novou smlouvou, bude pokračovat i po třech či pěti letech, jak
jako důležitou součást svého programu společenské
veřejně slíbil na zastupitelstvu obce předseda představenstva
odpovědnosti a bude ji plnit.
Ing. Ivo Klimša.

Ing. Ivo Klimša, předseda představenstva

Mgr. David Hejneš, starosta Žabně
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Ohlednutí za 9. mezinárodním setkáním žabích obcí
V pátek 26. srpna tohoto roku se malá skupinka Žabeňáků, včetně mě, vydala na cestu do slovenských Žabokrek, kde jsme se měli poprvé zúčastnit mezinárodního setkání „Žabích obcí“. Nikdo z nás ještě netušil, jak krásný a velmi příjemný víkend na Slovensku prožijeme. Na několika následujících řádcích
se vám pokusím přiblížit nejzajímavější okamžiky, postřehy a dojmy, které jsme všichni zažili a jaké si z této velmi neobvyklé akce odnášíme.
Moje vyprávění začnu v pátek 26. srpna, kdy se v odpoledních hodinách naše malá skupinka Žabeňáků nalodila do malého autobusu a vyrazila směrem k hraničnímu
přechodu Bumbálka. Reprezentovat naši obec odjížděli
Martin a Vladan Válkovi s rodinami, Jana Ondrušíková se
synem, Radka Vaníčková, a nechyběl ani starosta obce
David Hejneš se svými dvěma dětmi.
Cesta nám ubíhala rychle, až do příjezdu ke Strečnu,
kde jsme zůstali viset v obrovské koloně a naše nálada a
očekávání rapidně poklesla. Navíc nám v autobuse nefungovala klimatizace a nepříjemné vedro bylo v uzavřeném
prostoru autobusu o to nepříjemnější. Ale přečkali jsme to
a odměnou za strastiplnou cestu pro nás bylo srdečné a
vřelé přivítání, které se nám dostalo v cílovém bodě naší
výpravy, slovenské vesnici Žabokreky. Vesnice, která se
od té naší příliš neliší.
Jakmile jsme vjížděli do vesnice, pan starosta nechal
vyvěsit obecní vlajku z okna autobusu, a my jsme tak již byli
připraveni na příjezd na celou akci. Když jsme projížděli
obcí, tak nás její obyvatelé zdravili, mávali a pokyvovali
nám na uvítanou. To jsme samozřejmě opětovali hlasitými
výkřiky a halasným troubením. Na místo konání, fotbalový
stadión, jsme dorazili kolem 20.00 hodiny večerní současně s další skupinou účastníků z českých
Žabonos. V jednotných tričkách jsme byli připraveni na první společné foto a hned poté nás oficiálně
přivítala paní starostka Žabokrek paní Zuzana Valocká, která nás také pozvala na večeři, podával
se beraní guláš a na večerní zábavu, o kterou se postarala místní country skupina. Většina z nás si
našla místo na přenocování na okraji fotbalového hřiště, kde rozbila své stany, a malý Oliver s rodiči
dostali pokoj na ubytovně fotbalového stadionu. A jak jsme měli vybaleno, vyrazili
jsme se seznamovat. Zpočátku jsme se
drželi stranou, ostatně jako každý nováček,
ale pak si k nám pomaličku začal nacházet
cestičku jeden žabák za druhým a nakonec
nás všichni srdečně přivítali do společného
žabího klubu.
Druhý den, hned po snídani, nás všechny
žabáky naložili na vlečky za traktory, kde jsme
se usadili na balíky slámy nebo na dřevěné
pryčny, a všichni společně jsme se vydali na prohlídku nedalekého skanzenu, ne nepodobnému
našemu valašskému skanzenu v Mlýnské dolině v Rožnově pod Radhoštěm. Někteří z nás měli
to štěstí, že mohli jet v kočárech tažených koňmi, ale
na vlečkách to bylo přeci jen zajímavější. Cestou jsme
projížděli celou vesnicí, za vydatného povzbuzování a
jásotu všech, zdravíce všechny Žabokrečany, kteří nám pokyvovali a odpovídali stejnou měrou. Pomalým tempem se průvod traktorů s vlečkami naloženými žabáky dokodrcal až ke skanzenu, kde nás čekala prohlídka.
Nejsilnějším zážitkem z prohlídky bylo samozřejmě občerstvení v dobové hospodě u žejdlíku piva. Po návratu
na fotbalový stadión, kde celá akce probíhala, následoval oficiální program 9. Mezinárodního setkání Žabích
obcí pod taktovkou tradičního spíkra Radka Komoráše alias Kajmana. Ve dvě hodiny odpoledne 27. srpna se
tak stal Žabeň oficiálním členem „Žaboobcí“ a mohlo se začít soutěžit. A to bychom nebyli Žabeňáci, abychom
celé zápolení, ve čtyřech srandovních disciplínách, rovnou napoprvé nevyhráli. Skoky v pytli, protahování
vejcí nohavicemi nebo napichování rolí
záchodového papíru na tyčku jsme zvládli
na výbornou. Po těchto disciplínách jsme
se o první místo dělili s kolegy z Žaboklik
a tak o celkovém vítězi se rozhodovalo
v přetahování lanem. Do finální disciplíny
jsme nominovali naše nejmladší Žabeňáky
a tím vyzráli na taktiku soupeře, který
chtěl proti nám postavit pouze holky. Ty se
samozřejmě odmítly přetahovat s dětmi a
tak na druhou stranu lana se proti našim
dětem postavil populární Pilinka, kterého
naše děcka smázly jako pivní pěnu a první
místo bylo naše. Program vrcholil uctěním
památky zakladatele setkání Žaboobcí,
Romana Daniše z obce Žabokliky u Žatce, na jehož počest se k nebi vzneslo na 100
lampiónů a soutěží pro siláky, kteří zvedali nad své ramena bečku piva, těžký balvan a
velkou kládu. Pak už se jen zpívalo, tančilo, jedlo a pilo až do rána.
Neděle už potom patřila loučení a návratu týmů do svých domácích Žaboobcí. My jsme
získali mnoho nových přátel z celé České republiky a Slovenska a moc se těšíme na
další ročník, který se bude konat v Žabovřeskách v jihočeském kraji. A kdo ví, o rok později třeba přivítáme všechny žabáky u nás v Žabni.
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Odpočinková zóna za kapličkou

V příštím roce bude provedena výstavba odpočinkové
zóny za naší kapličkou svatého Fabiána a Šebestiána
podle projektu paní Petry Ličkové. Záměrem obce
je vybudovat rekreační a odpočinkovou zónu situovanou v okolí kaple především pro občany, kteří bydlí na starém Žabni. Podobná odpočinková zóna, by
měla vzniknout i v prostorách za prodejnou potravin
včetně malého dětského hřiště. Odpočinková zóna za
kapličkou je součástí rozsáhlého projektu na výsadbu
ochranné zeleně u bytové zástavby v obci Žabeň a
Paskov, kterou na své náklady provede společnost
Biocel Paskov a.s. v rámci Dohody o spolupráci, která
byla v letošním roce uzavřena.
Odpočinková zóna situovaná za kaplí bude vybavena lavičkami, odpadkovými koši, vyrostou zde nové
okrasné záhony a vysazeny nové stromy. Bude zde
také připomínka nejvýznamnější stavby v obci, která
zde stávala a to vodní Neusserův mlýn, na který budou
připomínat informační tabule. Věříme, že se tato zóna
stane dobrým místem pro odpočinek našich občanů a
že přinese další zlepšení kvality života v obci.

Poděkování paní Tyralíkové

Vážení přátelé,
V letním vydání Žabeňáku jsem byla
poctěna zveřejněním blahopřání k
mému životnímu jubileu, a to od Klubu
důchodců a TJ Sokol Žabeň. Tímto
chci poděkovat jmenovaným organizacím a rovněž i komisi pro občanské
záležitosti za toto z mého pohledu
veřejné ocenění mé předešlé práce
pro spoluobčany naší obce. Věřte, že
veškerou tuto činnost ať už v oblasti
kultury, tělovýchovy nebo samosprávy
obce jsem vykonávala velice ráda. Jelikož jsem v letošním roce ze zdravotních důvodů ukončila i svoji činnost v Klubu důchodců, chci poděkovat
všem členům, spolupracovníkům a příznivcům našeho klubu za jejich
angažovanost, spolupráci a hlavně účast na jednotlivých akcích, které se
v době mého vedení v klubu uskutečnily. Zároveň přeji všem hlavně dobré
zdraví a ať se práce daří!

Oznámení o zrušení prodeje kaprů

Vánoční prodej kaprů na rybníku pana Sudera je zrušen
Vážení přátelé, před 14. dny jsem vylovil rybník a jsem zcela bez vody,
navíc v prosinci a lednu budu opravovat hráze a čistit dno. Jsem proto nucen letošní vánoční prodej zrušit. Děkuji za pochopení, Vladimír Suder

Zimní fotografie Žabně a sněhuláka

Komise pro občanské záležitosti vyhlašuje fotografickou soutěž pro děti
o fotoaparát Olympus µ TOUGH-3000: „Hledá se nejkrásnější žaběňský
sněhulák“
Postavte spolu s dětmi vašeho nejkrásnějšího sněhuláka. Vyfoťte se s ním a
pošlete nám takto pořízenou fotografii na adresu zabenak@zaben.cz nebo
obec@zaben.cz. Do předmětu zprávy napište
„Hledá se nejkrásnější žabeňský sněhulák“.
Všechny fotografie vystavíme v místní
knihovně a ve škole, kde všichni budeme moci
nejkrásnějšímu žabeňskému sněhulákovi dát
svůj hlas. Ten, který získá nejvíce hlasů, získá
pro svého dětského majitele první cenu, kterou je stylový fotoaparát pro děti - Olympus µ
TOUGH-3000. Fotografie sněhuláků můžete posílat až do 31. 1. 2012.

Předání cen nejkrásnějším zahradám

Majitelům nejkrásnějších zahrad byly předány ceny
16. listopadu byly v místní knihovně, před Besedou o tajemných místech
Velké Moravy, předány ceny třem oceněným majitelům zahrad, které jsme
sami zvolili svými hlasy jako ty nejkrásnější v Žabni tohoto roku. Ceny,
které věnovaly společnosti Ivánek-Zeman s.r.o., Abex Substráty a.s. a obec
Žabeň, si tak přišli převzít manželé Staškovi, Trchalíkovi a paní Kasanderová. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří se této ankety zúčastnili nebo
ji svým hlasem podpořili a doufáme, že v příštím roce bude účast ještě větší

Nové internetové stránky obce

Obec Žabeň má nové internetové stránky

V průběhu listopadu byly
se zpožděním spuštěny
nové internetové stránky
obce na stejné adrese –
www.zaben.cz.
Provoz
internetových stránek i design provedla společnost
Galileo corporation s.r.o.,
která uspěla ve výběrovém
řízení. O kvalitě vítězné
společnosti hovoří její reference, mimo jiné se může
pochlubit kolekcí internetových stránek pro státní
hrady a zámky. O její kvalitě
hovoří také mnohá ocenění,
která získala ve spojitosti s internetovými stránkami obcí v ČR.
Na nových stránkách obce naleznete mimo jiné přehlednou úřední desku
obce, rozsáhlé a do kategorií členěnou fotogalerii, kalendář kulturních a
sportovních akcí nebo také aktuální předpověď počasí pro naši oblast. Zajímavostí jsou určitě virtuální pohlednice obce, kde si můžete prohlédnout
okolí školy a centra obce.
Napište nám vaše názory nebo připomínky k novým internetovým
stránkám na adresu zabenak@zaben.cz. Budeme rádi za jakékoli nápady, postřehy anebo žádosti co by bylo ještě dobré na stránky umístit
tak, aby se staly opravu užitečným rozcestníkem pro všechny občany a
návštěvníky.

Základní škola má na zimu nový kabát

Základní škola má nový, prozatím nehotový kabát
Na konci prázdnin, byla ukončena první část rekonstrukce naší školy. Ve škole
byly vyměněny okna a zateplena větší část venkovního pláště. Ve vnitřních
prostorách byly instalovány nové podokenní parapety, které zpříjemnily a více
zužitkovaly prostor pod okny. V následujícím roce bude rekonstrukce školy
pokračovat výstavbou nové střechy, instalací nových dveří, vybudování dvou
podkrovních učeben a dokončením zateplení venkovního pláště včetně finálního nátěru omítek.
Díky finančním darům společností Biocel Paskov a.s., OKD a.s. a ČEPS a.s.,
se podařilo získat téměř 2 milióny korun, které jsou vyčleněny pouze na tuto
investiční akci a o tuto částku tak uleví rozpočtu obce, která tak prozatím
nemusí čerpat schválený bankovní úvěr. Věříme, že se nám i v dalším roce
podaří získat co nejvíce finančních prostředků, tak abychom byli schopni
udržet rozpočet obce v kladných číslech.
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Klub důchodců

Z činností zájmových sdružení
KPOZ oznamuje změnu
V novém roce 2012 Komise pro občanské záležitosti, po dohodě s vedením obce, srdečně zve všechny jubilanty na SPOLEČNOU OSLAVU
JEJICH VÝZNAMNÉHO ŽIVOTNÍHO VÝROČÍ, která se bude konat
v sále kulturního domu v měsíci červnu. Termín oslavy bude upřesněn
s osobním pozváním.

Výbor KLUBU DŮCHODCŮ děkuje svým členům za hojnou účast na
všech akcích, které jsme připravili a těšíme se na další setkávání s Vámi v novém roce 2012.
Předsedkyně KD Ludmila Doudová

„ Já bych rád k Betlému…“

Jako každý rok v době adventu, tak i letos se společně setkáme u kapličky na
„starém žabni“. Zde bude opět k shlédnutí živý Betlém. Koledy si zazpíváme s
cimbálovou kapelou a k vzájemnému přání šťastných a veselých Vánoc snad bude
svítit i Betlémské světlo. Akce se uskuteční 18. 12. 2011 od 15 hodin.

Sdružení rodičů a přátel školy pořádalo

Helloween 21. 10. 2011, který již proběhl za chladného počasí v dobré atmosféře a hojné účasti dětí a rodičů. Všichni
byli velmi spokojeni a pořad agentury FAAL z Frýdku-Místku se všem líbíl.
připravuje v letošním školním roce tyto akce:
Mikulášskou nadílku s programem, která se uskuteční 3.12.2011 v 16,30 h v Žabeňském KD;
Betlém – na Zlatou adventní neděli 18. 12. 2011 v 15:00 h u kapličky na Starém Žabni;
Karneval pro děti – 21. 1. 2012 v 15:00 h v Žabeňském KD s programem, který zajistí agentura
FAAL z Fýdku-Místku, vyhodnocení 10-ti nejoriginálnějších masek a také tombola pro děti;
Školní ples – Společenský ples v maskách – 28. 1. 2012 v 19:00 h v Žabeňském KD,
Pálení čarodějnic – koncem měsíce dubna na sokolském hřišti v Žabni;
Den dětí – plánovaný na 1. 6. 2012 v 16:00 h.
Na vaši návštěvu a podporu dětí se těší kolektiv SRPŠ při MŠ a ZŠ v Žabni

Cyklostezka v Žabni

Autoři: Valentýna Sabo, Ester Tušilová a Ondřej Voleník
Šli jsme k řece Ostravici. Cesta byla blátivá. Všude leželo hodně listí, ale cyklostezka vypadala
lépe než v dubnu. Cesta byla schůdnější a mnohem lépe upravená. Prošli jsme se k řece Ostravici a pozorovali rybku. Moc nás potěšilo, že voda je čistá. V okolí jsme neviděli odpadky, které
se tam povalovaly minule. Těšíme se na další průzkum před dokončením cyklostezky.

Ostravice naše řeka

Autorky: Ema Petrová, Kateřina Tušilová
Dne 24. 10. 2011 jsme šli k řece Ostravici z důvodu napsání
reportáže o Ostravici. Když jsme tam konečně došli, všichni jsme
si všimli, jak hodně se bývalá hráz změnila. Tak si kráčíme a najednou si kluci vezmou klacky a šermují se. Pak si krásně fotíme. Užili
jsme si hodně zábavy. Líbilo se nám to hodně, těšíme se na další
redakční činnost v terénu.

Cyklostezka u řeky Ostravice

Autoři: Markéta Mynářová, Vít Brož a Viktor Hejneš
Cyklostezka u řeky Ostravice. Naše redakce měla jeden cíl.
Jít k řece Ostravici a zjistit o ní co nejvíc. Tak jsme se tedy
dne 24. 10. 2011 vydali na cestu. Když jsme tam došli, mohli jsme si vyzkoušet fotit krajinu. Někdo vyfotil proud řeky,
někdo zase stromečky a někdo nás vyfotil ve skupince.
Viděli jsme ryby, viděli jsme ptáčky a viděli jsme nádhernou
přírodu. A změna, kterou jsme si všimli? Že místo blátivé
cesty a kamení je tam skoro hotová a krásná cyklostezka.
Byli jsme překvapeni klidem, který tam všude okolo panoval.

Z činnosti SDH Žabeň

léto 2011

zdarma

Dne 11. 6. 2011 se konal 37. ročník pohárové
soutěže “ O pohár starosty obce”. Zúčastnilo se
15 družstev 9 mužských a
6 ženských. Naše soutěž
má svá specifika. Běží
se na opačnou stranu
než obvykle, hadice dopravního vedení se protahuje pod překážkou,
kterou představuje kolejnice. Pravý proud se
sestřikuje vleže z podložky a levý prodloužený
z věže. U nás nezáleží jen na rychlosti, ale i na
šikovnosti při překonávání překážek. Některým
týmům se dařilo lépe, jiným hůře.
Naše 2 družstva mužů obsadila 2 a 3 místo.
Družstvo A – starší muži dosáhli času 26,13 a
umístili se jako druzí, družstvo B – mladší muži

KNIHOVNA INFORMUJE:

Výstavu „Paličkovaná krajka Vlasty Kohutové“ je možné zhlédnout do 19. prosince.
Od středy 21. prosince bude v knihovně ZAVŘENO. Prvním
půjčovním dnem roku 2012 bude pondělí 2. ledna .
V prvním čtvrtletí roku 2012 připravujeme:

VÝSTAVY

leden:
Region Slezská brána
únor:
Vojtěch Bednář – fotografie Nového Zélandu
březen:
Malba na hedvábí Kristýny Barišové

BESEDY

leden:
23. ledna od 17:00 hodin beseda s Tomášem Adamcem nad knihou Region Slezská brána
únor:
27. února od 17:00 hodin beseda
„Vše pro zdraví (Téma: Chřipka)“. Beseda s Andreou Vránovou.
Březen-měsíc čtenářů:
Beseda se záhadologem Arnoštem Vašíčkem (termín besedy
bude upřesněn).

Z činnosti sokola

Poslední neděli v srpnu jsme uspořádali už 5.
ročník amatérských cyklistických závodů “Paskovský kriťák”, jehož úroveň jsme opět trochu pozvedli použitím čipové technologie pro jednoduché a
rychlejší vyhodnocování jednotlivých závodů. Taky jsme zajistili
občerstvení pro diváky a doprovod v prostoru startu a cíle, včetně
velkokapacitního stanu a laviček. Závodníci opět dostali výborný
guláš v Zámecké krčmě. Během září se začala rozbíhat jednotlivá
cvičení v kulturním domě. Byla snaha otevřít turistický kroužek pod
vedením Radky Vaníčkové. Ale pro naprostý nezájem se to nakonec nepodařilo. Přihlásily se dvě děti. V říjnu se konal pěší výlet
ze Žabně na Kamennou s opékáním špekáčků. Bylo nádherné
téměř letní počasí, přesto se nás sešlo na zastávce jenom 14.
V polovině října bylo pokračování vodníkova dobrodružství. Pod
názvem “Hledání vodníkovy ženy” se u rybníka pana Sudera potili
s rébusy děti i se svými rodiči.
Taky bych se chtěl zmínit o našich jubilantech. V říjnu oslavila
90roků sestra Vlasta Pohludková, která se od padesátých let, co
postavila s manželem v Žabni dům, velmi aktivně angažovala v
sokolském hnutí v Žabni. V listopadu se dožil 85. let bratr Drahomír Fiják, dlouholetý starosta sokola, za jehož éry nacvičovali
na tehdejší spartakiády nejenom ženy, ale i muži.
starosta sokola Pavel Krchňák
V pátek 14. října 2011 se stejně, jako v loňském roce, sešlo několik
malých i velkých detektivů, aby na Sudrově rybníce našli ženu
pro vodníka Dohmírka. Akce měla dobrodružný charakter, děti
hledaly v mapě skrytá písmena a v terénu „klíče“, které jim rébus
pomohly řešit. Po společném zvolání tajenky do prostoru rybníka
se všem zúčastněným zjevila dohmírkova žena Olšinka. Příjemné
občerstvení a solidní počasí zajistilo akci úspěšný průběh. Na
závěr byly vypuštěny lampióny a všichni se mohli radovat, že
vodníček má svou vyvolenou.
HLEDÁNÍ VODNÍKOVY ŽENY připravili pro všechny občany
členové výboru Sokola Žabeň.

doplněni dorostenci měli čas 31,66 a obsadili tak třetí místo. První příčka stejně jako loni patřila mužů z Hájova, kteří přijeli poslední a
zvítězili s časem 24,03. Družstva žen se umístila takto: 1. místo Lhotka s časem 30,53, 2. místo Fryčovice – 30,78 a 3. místo Baška 33,27. Ženy mají soutěž malinko jednoduchší, z bezpečnostních důvodů neběží na věž, ale zůstávají pod ní. Počasí nám přálo, nedošlo
k žádnému úrazu a soutěž se celkově vydařila. Všem, kteří nás přišli povzbudit děkujeme a těšíme se na vaší účast v příštím roce.
V měsíci srpnu se uskutečnila tradiční Letní slavnost. K tanci a poslechu hrál DJ Petr Klega. Letos poprvé byla v září uspořádána nová
akce Babí léto. Začala již odpoledne, kdy byly připraveny různé hry a soutěže pro děti, později pokračovala zábavou a hudbou pro
dospělé.
Od října začal při naší organizaci pracovat oddíl Mladých hasičů. Máme radost, že je opět o tento kroužek zájem, neboť nabídka různých
dalších aktivit je široká. Doufáme, že se činnost bude dětem líbit, že se během zimy něco naučí a na jaře bychom se chtěli zúčastnit
první soutěže.

Bc. Martina Cábová

ŽA BEŇÁK
www.zaben.cz
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