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Slovo má...

starosta obce Mgr. David Hejneš

Dobrý den milí spoluobčané,
chci Vás oslovit prostřednictvím letošního
prvního čísla našeho Žabeňáka. Jak jste si
všimli, změnila se jeho podoba a doufáme, že se Vám bude líbit.
Aktuálním tématem je změna technologie výroby na Biocelu Paskov. Již v našem
předvolebním programu jsme uváděli, že
chceme, aby Biocel a další podniky v naší
blízkosti byly našimi partnery. Myslím si, že
v této oblasti je třeba mnoho udělat a vybudovat vztahy na vzájemném pochopení
problémů druhé strany. Protože Biocel je
největší podnik v naší blízkosti a prochází velkou změnou, chci Vás informovat, co
jsme jako obec a já, jako starosta, vykonali.

Aktuální téma
Změna technologie výroby na Biocelu Paskov a.s.
Vážení občané obce Žabeň,

votní prostředí a plnit velmi tvrdé limity a podmínky,
Mnozí z Vás jste využili které určuje stát svými zámožnosti zúčastnit se ve- kony a úřady státní správy
řejného setkání s vede- svými rozhodnutími a podním Biocelu, na kterém mínkami provozování. Naše
jsme Vám představili pro- společnost vždy investovajekt změny technologie vý- la do nejlepších dostupných
roby z papírenské buniči- technologií a provozovala
ny na buničinu viskózovou. výrobní zařízení s ohledem
Ta bude základní surovinou na životní prostředí.
pro výrobu viskózového
vlákna ve společnosti Len- Chci vás ujistit, že také k inzing, která se stala v květ- vestici do nové technolonu 2010 naším většinovým gie přistupujeme s nejvyšvlastníkem.
ší odpovědností. Na technickém konceptu projekVzhledem k tomu, že reali- tu spolupracujeme s mateřzace tohoto projektu je dů- skou společností Lenzing,
ležitým tématem pro všech- která stejné řešení provozny zúčastněné, vítám mož- ně ověřila ve své celulózce v
nost krátkého vstupu do Va- Lenzingu. Nezávislé, odboršeho obecního zpravodaje né posouzení studie EIA po„Žabeňák“.
tvrzuje, že projekt splňuje z
pohledu ochrany životního
Od zahájení výroby v roce prostředí podmínky platné
1983 jsme provedli v celu- legislativy.
lózce řadu změn, které měly
za cíl nejen zvyšovat pro- Po naší společnosti je požaduktivitu a efektivnost vý- dováno, aby se i po zahájení
roby, ale také snižovat ne- provozu nové technologie
gativní vliv celulózky na ži- podrobovala pravidelným

Na prvním setkání starostů okolních obcí
se členy představenstva podniku vznesl návrh starosta Řepišť, zda může Biocel
uspořádat obdobnou prohlídku provozu
továrny jakou měli na podzim v Lenzingu.
Prohlídky v Paskově se zúčastnilo vždy po
pěti zástupcích obcí Paskov, Sviadnov a Žabeň.
Obec Žabeň uspořádala veřejné setkání s
vedením Biocelu a zástupci Moravskoslezského kraje, kde jste mohli vyjádřit své názory i Vy. Dále obec připomínkovala posudek EIA na Ministerstvu životního prostředí ČR.

auditům a neustále hledala a prováděla opatření ke
snížení negativního vlivu na
své okolí. Takový přístup je
pro nás a také pro vlastníka
naší společnosti samozřejmostí.

Protože jsem se chtěl seznámit se situací u
většinového vlastníka, vyjasnit si jaké kompetence mají představitelé Biocelu Paskov,
rozhodl jsem se domluvit si v Rakousku
jednání s představiteli města Lenzing a s
představiteli továrny Lenzing a. g.

Jsme úspěšnou a respektovanou společností, která má
jako člen skupiny Lenzing
dlouhodobou perspektivu.
Jsme si vědomi také zodpovědnosti jako významný zaměstnavatel v regionu a záleží nám na tom, abychom
měli dobrý vztah se svými
nejbližšími sousedy. Dobrým vztahem rozumíme
vzájemnou důvěru, otevřenost, férovost a ochotu pomoci.

Jednal jsem se starostou a radním města, potvrdili mi dobrou spolupráci a především komunikaci s představiteli továrny a
doporučili mi říct své obavy a připomínky
přímo Dr. Walteru Peterovi, řediteli výroby
buničiny v celé skupině Lenzing, se kterým
jsem měl domluveno jednání. S panem Peterem jsme si vyjasnili naši situaci, já jsem
mu vysvětlil, jaké problémy máme, jednak
s přítomností Biocelu v těsné blízkosti Žabně, ale i obavy občanů ze změny technologie výroby. Hovořili jsme o procesu povolování na ministerstvu životního prostředí,
vztahu Lenzingu a Biocelu, vazbách mezi
městem a továrnou.

Ing. Ivo Klimša
předseda představenstva
Biocel Paskov a.s.

Z celého jednání mi vychází jednoznačný
závěr: kultura komunikace a společenská

odpovědnost firmy k okolí je na jiné úrovni než u nás. Na tento fakt má vliv i to, že
město a továrna byly založeny ve stejné
době a navzájem se „potřebovaly“. Město „dodávalo“ továrně bydlení pro zaměstnance a továrna městu finance na rozvoj.
Důležitý fakt je i zasazení továrny v krajině, rozkládá se v údolí u řeky a město leží
na okolním kopci, i tímto se snižují negativní vlivy továrny na obyvatele města. Dvakrát jsme objeli továrnu, ale zápach jsme
necítili, hluk je omezen dostatečným odhlučněním dřeviště a především faktem,
že se na něm provoz od desíti hodin večer
zastavuje.
Doufám, že problémy, které vnímáme na
obou stranách, jak Biocelu, tak obce, se vyřeší a zlepší se komunikace a spolupráce.
Deklarovali mi to jak představitelé Biocelu,
tak i představitelé Lenzingu a. g. Mým úkolem v budoucnu bude, nastavit podmínky
„sousedství“ obce a továrny na podobných
principech, jako mají v Rakousku.
Ještě jednou děkuji Vám všem, kteří jste
přišli na veřejné setkání s vedením Biocelu a vyjádřili své názory veřejně. Takováto
jednání mi umožňují seznámit se s Vašimi
problémy a poté je řešit s představiteli Biocelu.
Mgr David Hejneš,
starosta obce

Povolovací proces EIA na ministerstvu životního prostředí České republiky
Obec Žabeň připomínkuje posudek o vlivech záměru Biocelu na životní prostředí
Po podrobném prostudování předloženého
posudku k uvedenému záměru došla obec Žabeň k závěru, že může dojít ke zhoršení životního prostředí v obci a proto předložila k posudku mimo jiné tyto konkrétní připomínky:
Nelze souhlasit s tvrzením, že výhodou záměru je, že je areál Biocelu Paskov umístěn mimo
obytnou zástavbu, autor posudku se nevypořádal s faktem, že záměr je situován v těsné blízkosti obytné zástavby.
Nelze souhlasit s tvrzením, že výhodou záměru je, že je většina surovin dovážena po železnici – i přes značný podíl železniční dopravy naroste v rámci záměru nákladní doprava o 25 %
(ze stávajících 250 NA/24 hod. na výhledových
300 NA/24 hod.).
Interpretace závěru posudku hlukové studie

ze zdrojových (vypočtených) dat z programu
Hluk+ je matoucí – nesprávná. Obec Žabeň je
v noci výrazněji ovlivněna hlukem z provozu Biocelu Paskov a.s., než přiznává Dokumentace
EIA i Posudek EIA a to ne o 1,8 dB, ale o 2,8
dB. Protože vypočtené hodnoty hluku LAeq pro
noční dobu v chráněném venkovním prostoru
staveb přesahují hygienické limity, není možné
souhlasit se závěrečným tvrzením, že: „Provoz
nových zdrojů hluku (stacionárních včetně dopravních) splňuje požadavky nařízení vlády č.
148/2006 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších
předpisů.“
Obec Žabeň doporučuje zpracovat novou rozptylovou studii, která bude součástí žádosti o
změnu integrovaného povolení a bude obsaho-

vat podrobné informace o provozních a stavových parametrech jednotlivých zdrojů znečišťování ovzduší, které se zadávají do modelačních výpočtů. Jde zejména o roční a denní časový fond provozu, očekávané výstupní objemové průtoky plynů, výstupní teploty a rychlosti
plynů, příp. vlhkost a obsah kyslíku, vnitřní průměry komínů na výstupu, zhodnocení příspěvku i ostatních možných zdrojů škodlivin jako
např. technologické uzly drcení, odkorňování,
třídění a doprava sypných hmot.
Dále by měla být zhodnocena reemise prachu
např. od pojíždějící dopravní techniky, ze skládek materiálu atd. Výpočtovou síť rozptylové
studie rozšířit na takové množství bodů, které zaručí zachycení lokálních maxim a to, že výsledky RS nebudou podhodnoceny. Součástí

rozptylové studie by měl být i odhad dálkového přenosu PM10 do vzdálenějšího okolí a příspěvku ke zhoršení imisní situace na jiných místech.
Domníváme se, že změna technologie výroby
buničiny tak, jak je prezentována v Dokumentaci zpracovanou Ing. Jaroslavem Václavíkem a
vypořádána v posudku Ing. Václava Hammera
nedostatečně popisuje reálné podmínky in-situ a dochází k nepřesným závěrům. Oznamovatel posuzovaný projekt zpracoval pouze s ohledem na svou ekonomickou situaci. Zlepšování
ekonomické situace za současného nezlepšování (či dokonce zhoršování stavu složek životního prostředí) je neakceptovatelné.
(mv)
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Paskov se stal městem

leden-březen 2011
Doprava v obci - téma druhé strany
Jednou z nejdůležitějších otázek,
kterou se samosprávy obcí musejí každoročně zabývat je otázka zabezpečení dopravy občanů do práce, zaměstnání a škol. Žabeň není
výjimkou a proto i my věnujeme
maximální pozornost, aby měli
naši občané co nejlepší možnost
dopravy všude tam kde potřebují. Oproti ostatním malým obcím
máme tu výhodu, že obec Žabeň
leží na hlavní spojnici dvou velkých měst, Ostravy a Frýdku-Místku. V následujích řádcích přinášíme zajímavé informace právě na
toto téma.

Paskov se stal 3. února 2011 městem. V
dubnu 2010 obdrželo Ministerstvo vnitra
žádost obce Paskov o přiznání statutu města. Vláda České republiky tuto žádost podpořila a Paskov se tak mohl těšit na městské zřízení. Stalo se tak 3. února, kdy předsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava
Němcová definitivně udělila Paskovu statut města.
(mv)

Návštěvnost www.zaben.cz
strmě stoupá

Oproti návštěvnosti v loňských měsících navštěvuje webové stránky obce dvojnásobný počet návštěvníků. Rekordní počet byl
dosažen v lednu letošního roku, kdy stránky navštívílo 935 unikátních uživatelů (srovnání leden 2010 – 376 uživ.). V současné
době vedení obce připravuje rozsáhlý upgrade webových stránek, jehož cílem bude
propojení všech složek obce, jako např. základní školy, zájmových organizací, obecního úřadu apod.
(mv)

Výročí založení základní a
mateřské školy v Žabni
V letošním roce oslaví naše základní a
mateřská škola významné jubileum. Je
to již 50 let co byla slavnostně otevřena. Starosti nám však děla technický stav
budovy. Proto vedení obce a zastupitelstvo připravuje všechny kroky k tomu,
aby mohla být v letošním roce zahájena rozsáhlá rekonstrukce základní školy.
Bude zahrnovat především vybudovaní
sedlové střechy s případnými podkrovními prostorami, výměnou oken, vnějším
zateplením a výměnou elektroinstalace.
Bližší informace přineseme v dalším vydání Žabeňáku.
(mv)

Za dobré vysvědčení odměna od obecního úřadu

Obec Žabeň odmění své úspěšné studenty. Rada obce na svém zasedání rozhodla, že bude odměňovat úspěšné žáky
středních škol od učňů po gymnazisty,
kteří úspěšně ukončí školní rok. Všichni,
jejichž vysvědčení bude hodnoceno s vyznamenáním, se mohou těšit na odměnu 500,- Kč. Tím chceme pomoci motivovat mladé lidi v jejich studiu.
(mv)

ODIS - integrovaný systém Moravskoslezského kraje
Dočká se konečně naše obec napojení na dopravní systém kraje?
Do Integrovaného dopravního systému Moravskoslez-ského kraje (ODIS)
je dnes zapojeno na 221 obcí, které
mohou využívat na 318 linek. Je s podivem, že Žabeň, ačkoli je vzdálena od
krajského města pouhých pár kilometrů, tuto výhodu svým občanům prozatím na-bídnout nemůže. Ale i to se
může změnit.

systémem MHD, kde cena společné (integrované) jízdenky je výrazně nižší, než kdyby si cestující musel pořizovat zvlášť jízdenku na dopravu
příměstskou a zvlášť pro dopravu městskou. Pro
představu uvedu příklad – občan Žabně bude
chtít cestovat do Havířova k městskému úřadu.
Pro cestu do Ostravy použije autobus, v Ostravě
přestoupí na vlak a v Havířově na místní MHD.
Vše na jednu předplatní jízdenku za výrazně lepší cenu.

Z vlastní zkušenosti vím, že mnoho
okolních obcí je na tento systém již
řadu let napojeno. Proč tomu tak není
ZEPTALI JSME SE
s naší obcí, která leží pouze několik kilometrů za hranicí krajského města na
Ing. Aleše Stejskala,
jednatele společnosti Koordinátor ODIS spojnici s dalším velkým městem? Například ve srovnání s Opavskem či dos.r.o.
konce Krnovskem je tato skutečnost
Dobrý den pane Stejskale. Nejdříve zvláště zarážející.
mi dovolte vám poděkovat za čas, kte- Ačkoliv Moravskoslezský kraj rozšiřování ODIS
rý věnujete tomuto krátkému rozho- plně podporuje, z finančních důvodů musel být
voru, který doufám přinese odpovědi v loňském roce například odložen projekt rozšína mnoho zajímavých otázek z oblas- ření ODIS v části Novojičínska (např. linka Frenti dopravy a její integrace v rámci naší štát p. Radh., Horní Bečva). A samozřejmě je tu
obce. Na začátek bych vás rád požádal, faktor vůle měst a obcí, neboť kde je vůle, je cesabyste nám v krátkosti představil, co ta. Například na Opavsku proběhla integrace
poměrně rychle a dnes je naprostou samozřejto vlastně ten ODIS je.
Integrovaný dopravní systém představuje takovou formu organizace veřejné dopravy na vymezeném území (v případě ODIS na území Moravskoslezského kraje), kdy cestující mohou využívat jednotný jízdní doklad bez ohledu na to,
zda jedou vlakem, příměstským autobusem
nebo městskou dopravou. Kromě veškeré regionální železniční dopravy, více než poloviny regionální autobusové dopravy jsou do ODIS zapojeny i systémy MHD v Ostravě, Opavě, Havířově, Krnově, Studénce a od 3. dubna 2011 v Třinci a Českém Těšíně. Právě oblast Třinecka, Těšínska a Jablunkovska bude další oblastí, která
ODIS letos rozšíří.

Jaké hlavní výhody mohou cestující na
takto integrovaných linkách využívat?

Tarifních výhod mohou v největší míře využívat cestující s předplatními jízdenkami. Zakoupením předplatní jízdenky s příslušnými tarifními zónami tak mohou využívat veškerou nabídku dopravců zapojených do ODIS. Největšího
zvýhodnění je dosaženo při dojížďce do měst se

mostí. Nicméně proces integrace probíhá nadále, kromě výše uvedeného Třinecka je připravována zbývající část Novojičínska a také Bruntálsko a Rýmařovsko. Rovněž je připravováno zapojení MHD Karviná.

Z naší vzájemné mailové komunikace vím, že možná již letos bychom se
mohli dočkat rozšíření systému i do
naší obce. Je tomu opravdu tak? A pokud ano, o jaké linky by se mělo jednat?

Zapojení obce Žabeň do ODIS, byť zatím pouze
linkami dopravce Veolia Transport Morava, je
součástí projektu Novojičínska. Zda se tak stane
ještě letos, nemohu v současné době potvrdit
(mělo by se jednat o linky, které jezdí na trasách
do Frenštátu p. Radhoštěm, Rožnova p. Radhoštěm a Horní Bečvy a zpět pozn. autora).

Proč statutární město Frýdek-Místek,
jeho MHD, není součástí ODISu, když
všechna větší okolní města tuto snahu
mají?

S městem Frýdek-Místek bylo v minulosti několikrát jednáno, avšak bez závěrů, které by mohly být využity jako výchozí podmínky pro zpracování projektu.

Zpátky k výhodám ODISU. Dokázal byste na nějakém vhodném příkladu našim občanům názorně ukázat, kolik peněz by mohli ušetřit, pokud by opravdu Žabeň mohla již v tomto roce využívat služby ODISU? Připomenu jen, že
standarní cena jedné jízdenky do Ostravy se pohybuje kolem 25Kč.

Konkrétní ceny slibovat nebudu, protože je na
pořadu dne zvýšení DPH a dopad tohoto zvýšení do cen jízdného bude předmětem nejen ekonomického, ale i politického rozhodnutí. Cestující občasní vzhledem k nejednotnosti odbavovacích zařízení budou například při cestě do Ostravy a přestupu na tramvaje nebo městský autobus zvýhodnění jen zčásti. Avšak cestující dojíždějící pravidelně poznají výhody významně.

Má poslední otázka bude již jen lehčího charakteru. Jak vy sám jste spokojen s fungováním ODIS, kde vidíte jeho
největší slabinu a na co si cestující v
dosavadní historii nejvíce stěžují.
Já jsem osobně spojen s ODISem již od roku
1997 a tedy jsem s ním prožil kus života. Problémů bylo, je a bude stále dost, ale tím asi největším je nekompatibilita odbavovacích systémů
jednotlivých dopravců, která byla zásadní brzdou jednotného tarifního systému.

Ještě jednou vám mnohokrát děkuji za
váš čas a někdy příště, zase nad otázkami týkající se dopravy, nashledanou.

(mv)

Bezplatná MHD ve Frýdku-Místku i pro naše občany
Ke konci roku je plánováno rozšíření MHD i do naší obce
Od 27. března letošního roku mohou i
občané Žabně využívat MHD ve FrýdkuMístku zcela zdarma. Všichni kdo chtějí
tuto službu využít musejí splnit dvě důležité podmínky. Tou první je bezdlužnost vůči statutárnímu městu FrýdekMístek, to znamená, že občan nesmí
mít vůči městu žádný dluh, například
nějakou nesplacenou pokutu nebo nezaplacený poplatek. A druhá podmínka
je spojena s nákupem nové čipové karty, která je k tomuto účelu vyžadována.
Město Frýdek-Místek nejdříve zvažovalo zavést bezplatnou městskou hromadnou dopravu pouze pro své občany. Pod
tlakem okolních obcí, mimo jiné i Žabně,
kterým město Frýdek-Místek vykonává v
přenesené působnosti část státní správy,

přistoupilo ke kroku poskytnout městskou hromadnou dopravu zdarma všem,
kteří o to projeví zájem. O výdej čipové
karty opatřené fotografií se žádá na Magistrátu města Frýdku-Místku. Do žádosti vyplní žadatel jméno, příjmení, adresu, rodné číslo a přiloží barevnou fotografii. Čipová karta pak bude připravena k vyzvednutí na výdejním místě do
15 kalendářních dnů od podání žádosti.
Jakmile bude mít občan vyřízenou čipovou kartu, může začít využívat MHD Frýdek-Místek, zcela bezplatně. Další informace o bezplatné MHD podávají pracovníci magistrátu v budově na ulici Palackého v Místku.

TĚŠÍME SE NA LINKU č. 12

Podle neoficiálních informací se v prosinci roku 2011 můžeme těšit na zprovoznění linky č.12 (číslo linky není definitivně potvrzeno), která naši obec přímo
napojí do 2. pásma MHD Frýdek-Místek. Trasa linky povede s největší pravděpodobností přes naší obec do Paskova a možná až do Oprechtic. Prozatím se
vedou intenzivní jednání na paskovském
městském úřadě, kde se radní města zabývají financováním celé záležitosti a
pokud bude stanovisko Paskova kladné,
můžeme se těšit na napojení naší obce
na integrovanou městkou dopravu Frýdku-Místku. Obec Žabeň již vyslovila zástupcům Paskova svou podporu a je při-

Žabeň
pravena se zapojit do jednání. Od zavedení nové linky si potom slibujeme další
zlepšení dopravní dostupnosti naší obce
na zázemí města. Především pro naše
starší spoluobčany to může znamenat
velké zlepšení dostupnosti zdravotnických zařízení, i proto je zvažována trasa
linky, která povede kolem místecké polikliniky.
(mv)
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CZECH POINT - státní správa blíže vašemu domovu

KONTAKTY

Kontaktní místo CZECH POINTU na obecním úřadě v Žabni se představuje

Skončila doba zbytečného obcházení úřadů, hodinová čekání či zdlouhavé dojíždění. Už si nikdo nemusí brát dovolenou, aby si jel vyřídit výpis z katastru nemovitostí do vzdáleného města. Končí pocit beznaděje člověka před kolosem státní byrokracie. Czech POINT – to je nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Czech POINT neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý člověk zažádat o výpis z veřejných i neveřejných rejstříků, podat
podání, zažádat o datovou schránku, či provést autorizovanou konverzi na žádost.
Czech POINT vám ušetří čas, nervy i peníze. V následujícím přehledu je uveden přehled nejfrekventovanějších činností, které jsou k dispozici i na našem obecním úřadu.

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ
VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU
VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU
VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ
VÝPIS Z REGISTRU ŘIDIČŮ
INSOLVENČNÍ REJSTŘÍK

Telefon:
558 655 466
558 655 481

Vzhledem k době nutné pro zpracování žádosti lze vyřídit žádost podanou nejpozději 15 minut před ukončením úřední doby, popř. se informujte přímo na pracovišti.
Děkujeme za pochopení

Fax:
558 655 466

Informace k vyřízení žádostí

Soutěž o nejkrásnější
květinovou výzdobu

Schvalování rozpočtu je každoročně nejdůležitejším bodem programu jednání
zastupitelstva obce. A právě nadcházející schůze zastupitelstva obce Žabně bude
jednoznačně ve znamení jednání o rozpočtu a jeho schvalování. Všichni občané, kteří se zajímají o finanční prostředky obce a nakládání s nimi, jsou srdečně
zváni 30. března v 18.00 do zasedací místnosti obecního úřadu.

Komise pro občanské záležitosti vyhlašuje soutěž o nejhezčí květinovou zahradu. Hodnotit se bude kvetoucí osazení oken, balkónů, předzahrádek rodinných i bytových
domů z pohledu od cesty. Hodnotící komisí budete vy, občané Žabně. Přesná pravidla soutěže budou
oznámena v dalším vydání obecního zpravodaje v květnu 2011. Vítězné zahrady, které budou vybrány Vašimi hlasy, získají zajímavé
ceny. Fotografie nejpěknějších zahrad pak budou umístěny na webové stránce obce. Takže se připravujte, sázejte, zalévejte, třeba to bude
právě ta vaše zahrada, která bude
ta nejlepší.
Hlavně ať je u nás krásně!

Letošní rok bude obec Žabeň převážně rekonstruovat

Obecně se dá říci, že naše obec je v dobré finanční kondici, není zadlužená a na běžném
účtu jsou k dispozici finanční prostředky, které mohou být použity jako základ pro investiční akce v letošním roce. A to i přesto, že v minulém roce došlo k velkému výpadku příjmů, vlivem správního rozhodnutí, které změnilo pravidla ve výpočtu daně z nemovistosti. Místo odhadovaných 4 mil. Kč dorazilo na účet obce pouhých několik desítek tisíc korun. Velkou zásluhu na stavu obecních financí nese předchozí zastupitelstvo v čele s bývalým starostou. A nyní
několik slov k cílům, které si před sebe klade
nové vedení obce. Naším hlavním cílem bude
úspěšná rekonstrukce školní budovy. S největší pravděpodobností se nepodaří na rekonstrukci získat finanční prostředky z programu Zele-

Adresa:
Žabeň 62, 738 01

Před tím, než půjdete na CZECH POINT, musíte znát základní údaje o
subjektu, ke kterému chcete získat ověřený výstup. Tato služba není určená k nahlížení do registrů, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu
z příslušného registru. Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou.

POSTUP PRO VYDÁNÍ OVĚŘENÉHO VÝPISU

INVESTICE A ROZPOČET OBCE NA ROK 2011

PLÁNOVANÉ PŘÍJMY
8.533.972,- Kč

Obecní úřad Žabeň

ná úsporám. Tento dotační program byl pozastaven a v tomto okamžiku nikdo neví, zdali bude
otevřen nebo vůbec pokračovat. Proto rada
obce činí veškeré kroky, aby rekonstrukce školy
mohla začít již v tomto roce. Bylo nutné změnit
projektovou dokumentaci, která ve stávajícím
stavu nedovolovala podávat žádosti v jiných
dotačních titulech a snížit tak celkové finanční zatížení, které rekonstrukce bude pro obec
znamenat. V současné době již obec Žabeň získala 500.000 Kč z programu podpory a obnovy venkova při Moravskoslezském kraji, chystá se podat žádost na získání grantu z Nadace
OKD, přesto se obec patrně neobejde bez úvěrového krytí a patrně se nepodaří zapojit tuto rekonstrukci do evropských fondů, které v tento
okamžik nenabízejí žádné možnosti jak o prostředky žádat. V návrhu rozpočtu obce je také
počítáno s případnou rekonstrukcí obou mostů přes Olešnou, zvláště ten za bývalým JZD je
v havarijním stavu. I na tuto akci se pokusíme
získat dotaci z národních programů podporující malé venkovské obce. Musíme také pamatovat na důležíté opravy komunikací a jiné výdaje, které jsou spojeny s běžným provozem obce,
jako např. zimní údržba.

Email:
info@zaben.cz
WWW:
www.zaben.cz
Úřední hodiny
Pondělí a Středa
8:00 - 12:00
13:00 - 17:00
OZNÁMENÍ OBČANŮM

Všem občanům, kteří požádali obecní úřad o vydání
bezdrátového rozhlasu, oznamujeme, že jednotlivé přístroje jsou připraveny k vyzvednutí na obecním úřadě.

Z činnosti místní správy
Starosta

Na posledním jednání s Ing. Vojtěchem Podmolíkem členem představenstva Biocelu Paskov,
jsme se mimo jiné dohodli na vytipování míst
pro zjišťování hladiny hluku a světelného znečištění. Hluk bude v těchto místech změřen akreditovanou společností na přelomu dubna a května. V domech zasažených v nočních hodinách
světly z Biocelu posoudí elektrikáři, zda je možné vypnutí nebo jiné nasměrování. Pokud chcete
u svých domů řešit tyto problémy, obraťte se na
náš obecní úřad. Dále mi bylo řečeno, že do konce roku bude vypracována studie na „odstínění“

Místostarosta

Vážení občané, již před
svým zvolením místostarostou jsem se zabýval problematikou národních dotačních titulů respektive
dotací poskytovaných ze
strukturálních fondů Evropské Unie. V nadcházejícím volebním období bude
mou hlavní doménou sledování a aktivní zapojování se do projektů spojených
s žádostmi o dotace. Obec
naší velikosti si nemůže dovolit nadále opomíjet jakékoli finanční prostředky,
které mohou podpořit rozvoj naší obce. V současné
době již naše obec požádala v rámci projektu Podpory
a rozvoje venkova MS Kraje
o 500.000 Kč, které by

závodu zelení, podle ní přistoupí Biocel k vysazování zeleně. Připravujeme podklady pro celkovou rekonstrukci naší školy s možným využitím
podkroví pro odpolední družinu a další spolkovou a zájmovou činnost. Zavedení internetového bankovnictví pro využívání obecního účtu a
změna paušálu telefonních služeb nám přináší
úsporu kolem čtyř tisíc měsíčně. Po upozornění
občanů byla přemístěna pouliční lampa na střed
chodníku kolem bývalého JZD, kde je nový sjezd
z hlavní cesty...

ráda použila na rekonstrukci střechy ZŠ a MŠ v Žabni.
Dále se aktivně připravujeme na podání žádosti o
grant při Nadaci OKD, kde
bychom chtěli požádat o
1.000.000 Kč taktéž na rekonstrukci školy. V průběhu roku se pokusíme zapojit do místní akční skupiny
(MAS) Pobeskydí, což nám
doufám otevře přístup k
evropským financím, které jsou směrovány na podporu rozvoje a obnovy venkova. Tento krok bude velice důležitý, jelikož tento evropský program bude trvalou součástí evropské kohezní politiky (vyrovnávání rozdílů mezi regiony). Je
tedy předpoklad, že z této

oblasti bude možné čerpat finanční prostředky na
podporu rozvoje obce i po
roce 2013, kdy budou pravděpodobně končit strukturální fondy EU na území
našeho státu. Dále do mé
kompetence spadají náležitosti spojené s internetovou prezentací obce (www.
zaben.cz), kde plánujeme rozsáhlou rekonstrukci webu tak, aby splňoval
kritéria, která jsou na nás
kladena s rozvojem informačních technologií ve 21.
století. Naší představou je
posunout vnímání adresy
www.zaben.cz jako jakéhosi rozcestníku, který rychle a přesně nasměruje návštěvníky tam, kam

Rada obce

Rada obce od voleb na podzim roku 2010 zasedala na sedmi zasedáních, kde mimo jiné schválila následující body:
- schválila smlouvu k zajištění zimní údržby namístních komunikacích se společností IvánekZeman v.o.s.
- schválila smlouvu o sdružených dodávkách
zemního plynu, která přinese významnou
úsporu za čerpání zemního plynu na vytápění
obecních budov
- schválila smlouvu o zabezpečení knihovnických
a informačních služeb na rok 2011

aktuálně míří jejich zájem.
Proto chystáme propojit internetovou prezentaci
se všemi složkami, které v
obci působí jako např. škola, sokol, restaurace, sport,
obecní úřad, podniky na
území obce apod. V současné době vypisujeme výběrové řízení na zhotovéní
nové prezentace obce na
internetu. Nedílnou součástí mé práce pro obec je
soustředěna v přípravách
zápisů z jednání zastupitelstva a rady obce.
Bc. Martin Válek

- přispěla panu Robertu Zoubkovi na pořízení invalidního vozíku
- neschválila žádost ředitele školy na zřízení dalšího pracovního uvázku v ZŠ a MŠ Žabeň
- zřídila pracovní místo: údržba zeleně a veřejného prostranství
- schválila finanční dar úspěšným studentům
středních škol, kteří ukončí školní rok s vyznamenáním.
Další podrobnosti o usneseních rady obce nalenete na www.zaben.cz

Obec Žabeň

vypisuje výběrové řízení
na zhotovení webových stránek obce

Bližší informace o podmínkách výběrového řízení jsou uvedeny na úřední
desce obce nebo na www.zaben.cz. Nabídky se podávají písemně na adresu:
Obecní úřad Žabeň č.p. 62, 738 01, Frýdek-Místek
nebo emailem na adresu info@zaben.cz
!Nabídky označte textem „web obce – výběrové řízení“!
Konečný termín k podání nabídky je stanoven na úterý 15. května 2011
UPOZORNĚNÍ!!!
Obec Žabeň si vyhrazuje právo nevybrat vítěze výběrového řízení, nevracet
podané nabídky, neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na
účast na tomto výběrovém řízení
Další informace případně podá místostarosta obce
Bc. Martin Válek,
martin.valek@zaben.cz
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KRÁTCE

Naše škola

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

V sobotu 7. 5. 2011 budou, jako každoročně, slavnostně přivítáni v zasedací místnosti tito noví spoluobčané
Jonáš Dinga
Pavel Pítr
Nikol Pavlíková
Eliška Chorá
Karolína Nováková
Justýna Svobodová

Kontrola v základní a mateřské škole
Ve dnech 11.- 13. ledna 2011 byla
na naší škole státní kontrola – Česká školní inspekce.
Učitelé předškolní děti a žáky základní školy nejen vychovávají a
vzdělávají. Jejich práce je spojena
s vedením množství dokumentace,
vždy v souladu s právními předpisy.
A tak jako v jiných odvětvích, i ve
školství legislativy přibývá a často
se mění.
K výkonu inspekční činnosti byli pověřeni čtyři inspektoři. Prověřili a
zhodnotili školní vzdělávací programy mateřské, základní školy a školní
družiny, jejich naplňování podle stanovených kritérií a platných předpi-

sů. Kladně zhodnotili postavení MŠ
do subjektu školy, její rovnoprávné
postavení z hlediska finančního, materiálního i organizačního.
Inspekce pozitivně hodnotila příjemnou pracovní atmosféru mezi všemi
zaměstnanci školy, práci celého pedagogického sboru, který v současné době tvoří 5 kvalifikovaných pracovnic. Ocenila organizaci, metody
a formy, které učitelky používají. Inspekce ve škole kladně hodnotila nabídku volnočasových aktivit, návštěvy kulturních zařízení, zapojení obce
do aktivit školy a především výbornou spolupráci se SRPŠ a okolními
školami.

Základní škola byla pochválena za
moderní vybavení dataprojektory,
interaktivními tabulemi a počítači.
V mateřské škole inspekce ocenila
využití učebních pomůcek a hraček
a celkově výbornou práci učitelek v
menších prostorách. Děti i paní učitelky by pro celkový pohyb a efektivní organizaci vzdělávání potřebovaly
větší třídu, hernu.
Díky všem zaměstnancům školy dopadla kontrola na škole výborně, inspekce neshledala žádné vážné nedostatky.

Oslavujete v roce 2011 ZLATOU, ČI
DIAMANTOVOU SVATBU?

Mgr. Eva Juřicová
ředitelka školy

Beseda s Adolfem Dudkem
24.1.2011 uskutečnil besedu na Základní škole a mateřské škole v Žabni ilustrátor dětských knih Adolf Dudek.
Jsme velmi rádi, že přijel člověk ta-

kového velkého formátu na tak malou školu.
Tento velmi oblíbený ilustrátor děti i
paní učitelky pobavil, rozesmál, naučil kreslit jen pomocí základních geo-

metrických tvarů, přiblížil svou práci, předvedl tužky a knihy všech možných velikostí,… Na památku se dětem, žákům podepsal , svým obrázkem a podpisem se zvěčnil i do škol-

ní kroniky.
Na nevšední zážitek s ilustrátorem A.
Dudkem budeme dlouho vzpomínat.
Mgr. Eva Juřicová

Z činnosti zájmových sdružení
TJ Sokol

I když se již píše rok 2011, musím se zmínit o několika akcích z uplynulého roku. Začátkem října
bylo pro děti i dospělé zorganizované zábavné
odpoledne pod názvem „Setkání se žabeňským
vodníkem“. Akce byla úspěšná, proto chystáme
pokračování.
V září a říjnu členové Sokola utužovali tělesné
schránky v aquaparku Olešná.
Nenechali jsme si ujít turistický výšlap na Godulu, pořádaný Beskydskou župou 28. října u příležitosti vzniku Samostatného Československého státu. Slavnostní akt proběhl u pomníku nedaleko vr-

cholu Godula, kterého se zúčastnilo z naší jednoty 22 lidí. Odtud vedla naše cesta přes Ropičku
na Morávku. Z modré značky nás zlákala návštěva
ateliéru manželů Ulmanových. Přilehlá hospůdka je bohatě zdobená obrazy a keramikou, zhotovených majiteli a proto i naše výprava obdivovala
exponáty u šálku dobrého čaje.
V listopadu se opět naplno rozeběhlo cvičení v
sále kulturního domu. Tato cvičení jsou pestřejší, protože bylo pořízeno nové nářadí. K používání
máme navíc tři posilovací stroje pro ženy, pro děti
běhací válec, dvě skůtr pádla a kelímkové chůdy.
V prosinci jsme vyrazili na hory. Aby se výšlapu
mohli zúčastnit senioři i malé děti, naplánovali
jsme dvě trasy. Cíl byl u Rajské boudy v Malenovicích, kam dorazili zdatnější turisté z Ostravice se
zastávkou v restauraci u Zbuja. Ostatní pak přišli
od Frýdlantu. Jelikož bylo krásné počasí a hodně
sněhu, byl dětmi náležitě využit i nedaleký kopec.
Mezi svátky proběhl Vánoční turnaj ve florbale
smíšených dvojic. Dopoledne proběhl turnaj pro
děti, kterého se zúčastnily 3 dvojice. Odpoledního turnaje dospělých se zúčastnilo 8 párů. Vítězství obhájil Pavel Podracký, tentokrát s dcerou Terezkou. Na druhém místě skončili Krchňáková Te-

reza s Petrem Juklem. 3. místo získala Lukšíková
Renata se synem Dominikem.
Vánoce jsou obdobím klidu a pohody, také období návštěv známých a příbuzných. Možná i proto
byla účast na turnaji nedostatečná. Snad scházela větší propagace turnaje, nebo zvítězila pohodlnost.
V závěru chci poděkovat paní Klečkové – majitelce restaurace, a Obecnímu úřadu za ceny pro vítěze i zúčastněné.
První víkend v lednu se konal amatérský turnaj
ve stolním tenise. Zahrát si přišlo 15 mužů a 6
žen. Absolutně vyhrál poprvé Hejneš Jan ze Staré
Bělé. Druhý byl Lukšík Jaroslav a třetí obhájce vítězství Tomek Pavel. Mezi ženami zvítězila Glacová Květoslava a jelikož vyhrála pohár třikrát za sebou, zůstává jí na trvalo. Mezi sokoly poprvé zvítězil Maralík Milan. Dopoledního turnaje dětí se
zúčastnilo 5 hráčů a vyhrál Tománek Šimon.
Starosta Sokola
Pavel Krchňák

www.zaben.cz

Tvořivá jarní dílna s velikonoční
tématikou
se koná 9. 4. 2011 v KD.
Začínáme v 15.30 hodin.
Občerstvení zajišťuje restaurace Klenot U
Čápů. Vstupné od 60 Kč.
Za KPOZ zvou: Jana a Radka.

V minulém roce jsme se rozloučili
s našimi spoluobčany

Sbor dobrovolných hasičů

ZPRAVODAJ OBCE ŽABEŇ

Jako každoročně, také i letos organizovala
Charita Třikrálovou sbírku. Celkově se vybralo v okrese Frýdek-Místek 1.564.176
Kč. Je to nárůst oproti loňskému roku o
249 tisíc Kč.
V naší obci se vybralo prostřednictvím
čtyř pokladniček 6.249 Kč.
Je potěšující, že lidem není lhostejný osud
těch, kteří potřebují pomoc ve své nemoci ostatních občanů. Patří proto veliké poděkování všem, kteří přispěli finančním
darem pro pomoc potřebným. V dnešní
době krize a utahování opasků je to zvláště chvályhodné a svědčí to o vzájemné solidárnosti a skutečnosti, že nám není lhostejný osud potřebných.
Poděkování patří také těm, kteří obětovali svůj volný čas a s kasičkou obcházeli rodinné domky a sbírku uskutečnili.
Prostřednictvím těchto řádků chci předat
i poděkování organizátorů sbírky Charity
Frýdek-Místek všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem na sbírce podíleli, ať již darem
nebo aktivní účastí při oslovování občanů.
J.N.

Líbí se vám nový Žabeňák? Nebo naopak
vůbec ne? Chtěli byste se podílet na jeho
vytváření? Nebo máte zájem umístit zde
svou reklamu? Všechny připomínky, nápady či požadavky posílejte na
zabenak@zaben.cz

ní pro Diakonii Broumov, účastníme se na akcích
v základní škole, jsme aktivní v T J Sokol. Také navštěvujeme kluby v okolních obcích.
K 1. lednu 2011 je v našem klubu 90 členů. Budeme v naší činnosti pokračovat, hlavně v oblíbených a tradičních akcích, které náš výbor klubu
vždy obětavě a zodpovědně připravuje.
Přejeme všem v novém roce hodně zdraví a pohody v rodinách.
Za výbor Klubu důchodců
Ludmila Doudová

Vážení občané, dovolte abych Vás v krátkosti seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů v
Žabni.
Loňský rok pro nás začal jarními brigádami zaměřenými na údržbu a úklid hasičské zbrojnice a hřiště. Proběhl každoroční sběr železného šrotu. V
květnu po vydatných deštích jsme čerpali vodu ze
sklepních prostor školy, restaurace U čápů a občanů naší obce. Kácení máje, tradiční pohárová soutěž a Letní slavnost jsou naše pravidelné aktivity.
Naše sportovní družstvo se zúčastnilo soutěží Beskydské ligy, kde obsadilo stejně jako loni 12. místo. Celkově jsme navštívili 21 pohárových soutěží
v okolních obcích.
Náš sbor byl založen 11.června 1925. 85. výročí od

Třikrálová sbírka

Nový Žabeňák

Klub důchodců v Žabni
Když se dívám na zábavný pořad v televizi „Jak
se máte, sousede?“, tak si vzpomenu na naše
pondělní posezení v klubovně. Také by se dalo
nazvat „Jak se máš, sousedko?“. To je takový postřeh, jak si senioři potřebují popovídat, postěžovat si, ale i srdečně se zasmát.
Žabeňský klub důchodců působí v naší obci už jedenáct a půl roku. Za tuto dobu jsme připravili mnoho akcí. Byly to akce společenské, besedy,
různá posezení, zájezdy i turistika. Pravidelné návštěvy divadel, koncertů, účast na předváděcích
akcích, odkud získáváme finance pro klub. Spolupracujeme s obecním úřadem na sbírkách ošace-

Komise pro občanské záležitosti dává na
vědomí občanům naší obce, kteří v letošním roce oslaví ZLATOU, ČI DIAMANTOVOU
SVATBU a zvlášť pak jejich rodinným příslušníkům, aby skutečnost obnovy manželského slibu nahlásili na obecním úřadě, pokud
o slavnostní obřad mají zájem. KPOZ s potěšením těmto manželským párům jejich významné výročí vzájemného soužití uskuteční ve společenské místnosti OÚ.
J.Ondrušíková, předsedkyně KPOZ

založení jsme si připomněli na Výroční valné hromadě konané 22.ledna 2011. Při této příležitosti jsme byli ocenění Stuhou III. stupně k Historickému praporu udělenou Sdružením hasičů Čech,
Moravy a Slezska za dlouholetou práci. Zhodnotili jsme uplynulé roky a vytýčili další úkoly. Náš
sbor má nyní 46 členů, z toho jsou 3 mladí hasiči a 9 žen.
V letošním roce opět provedeme sběr šrotu a starých autobaterií a naše příznivce rádi přivítáme na
stavění a kácení máje, pohárové soutěži a letní
slavnosti.
Dalibor Fridrišek
Starosta SDH

Pavlorek Alfréd
Zdražila Milan
Mynář Lubomír
Janča Vlastimil
Kaluža Jaroslav
Suderová Ludmila
Wczelková Anděla
Böhm Richard
a naopak jsme mezi námi srdečně přívitali nové občánky
Severin Adam
Dinga Jonáš
Pítr Pavel
Pavlíková Nikol
Chorá Eliška
Nováková Karolína

Omluva redakce

Redakce obecního zpravodaje se omlouvá
všem občanům za zpoždění vydání prvního letošního vydání našeho „Žabeňáka“.
Zdržení bylo způsobeno náročnějšími grafickými úpravami a rozšířením obsahové
stránky zpravodaje. Další vydání vyjde v
květnu 2011, hlavním tématem bude rekonstrukce školy. Děkujeme za pochopení
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