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NOVÁ SILNICE OTEVŘENA
V pondělí 21. listopadu byla slavnostně otevřena nová čtyřkilometrová
účelová komunikace k nové pile firmy Mayr-Melnhof Holz Paskov a Biocelu
Paskov. Takřka přes noc přestaly středem naší obce projíždět těžké nákladní
soupravy se dřevem a štěpkou.
Při stavbě silnice, která byla započata v prosinci 2004 bylo nutné postavit
nový most přes říčku Olešnou, zřídit přeložky vedení vysokého napětí, přeložit
vodovody soukromým vlastníkům, upravit železniční vlečku Biocelu a postavit
obratiště pro kamióny u společnosti Abex. S ohledem na výskyt mokřadů se terén
pod silnicí musel odvodňovat. Výstavba komunikace stála celkově 114,5 mil. Kč.
Z toho 36,5 mil. Kč investovaly společně firmy Biocel Paskov a pila MayrMelnhof Holz, moravskoslezský kraj přispěl částkou 18,5 mil. korun a stát uhradil
zbylých 59,5 mil. Kč.

SKLÁDKA KŮRY
V polovině roku 2005 začala společnost ABEX Substráty a.s. využívat
zpevněnou plochu v areálu bývalých skleníků ke skladování kůry, kterou nakupuje
od blízkých dřevozpracujících firem. Jelikož při manipulaci s kůrodřevní hmotou
dochází ke zvýšení hladiny hluku a při překopávce navezené kůry i k vyšší
pachové zátěži v blízkém okolí, požádali občané, bydlící v těsné blízkosti areálu o
prošetření celé situace.
Rád bych vás touto cestou seznámil s postupem jak zastupitelstva obce, tak i
obecního úřadu. Nejprve byla z podnětu zastupitelů zaslána stížnost na Českou
inspekci životního prostředí, oblastní inspektorát Ostrava. Inspekce provedla na
této ploše dne 18. 7. 2005 kontrolu s místním šetřením. V písemné zprávě
z provedené kontroly se konstatuje, že skladována smrková kůra není odpadem,
nýbrž se jedná o řádně zakoupené zboží - substrát. Na základě zjištěných
skutečností postoupila ČIŽP naši stížnost stavebnímu úřadu ve Frýdku – Místku,
který je kompetentní sdělit, zda-li lze na této lokalitě skladovat smrkovou kůru.
Sdělení stavebního úřadu F-M ze dne 4. 8. 2005 obsahovalo konstatování, že
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v kolaudačním rozhodnutí pro celý skleníkový areál ze dne 11. 12. 1987 je
zpevněná plocha řádně zkolaudovaná jako skládka substrátu a stavba je tedy
využívána plně v souladu s vydaným kolaudačním rozhodnutím. S tímto
závěrem se náš obecní úřad nespokojil a dne 16. 8. 2005 zaslal znovu podání
stavebnímu úřadu F- M, ve kterém poukazuje, že se nejedná o pouhé skládkování,
neboť veškeré manipulace na ploše vykazují všechny znaky výroby kompostu, což
se projevuje např. překopávkou základek (hromad), zkrápění tekutinou apod. I přes
tyto námitky byl stavebním úřadem původní výrok potvrzen.
S touto situací jsme se nemohli smířit a proto byl ještě v měsíci srpnu
obecním úřadem zaslán další podnět – tentokráte Městskému úřadu ve FrýdkuMístku, odboru životního prostředí a zemědělství, jehož obsahem bylo upozornění
na nebezpečí průsaku stékajících šťáv z hromad do povrchových a posléze i
podzemních vod a tím ke kontaminaci domovních studní. Tento odbor ve sdělení
ze dne 29. 9. 2005 konstatuje, že v době kontroly nebyly zjištěny u společnosti
ABEX Substráty a.s. zjevné závady při jejich podnikatelské činnosti na pozemcích
bývalého skleníkového areálu. Této kontroly se zúčastnil i pracovník ČIŽP
Ostrava, odd. ochrany vod, jako odborný subjekt. Příslušnými orgány bylo
rozhodnuto, že společnost ABEX Substráty a.s. zajistí vypracování odborného
posouzení vlivu činnosti společnosti na podzemní a povrchové vody, a to odborně
způsobilou osobou. Tento odborný posudek vypracovala firma AQ – test, spol.
s r.o., Ostrava, která ve svých závěrech mimo jiné uvádí: „Vliv venkovní
manipulační plochy na kvalitu podzemní vody je prakticky zanedbatelný. Kvalita
vody ve studních přilehlých nemovitostí nemůže být ovlivněna, protože proudí
směrem opačným tj. od studní k manipulační ploše a k Ostravici. Dopady na zdraví
osob a stabilitu ekosystému (zahrad) jsou nulové. Manipulační plocha neohrožuje
kvalitu podzemní vody ve smyslu zákona o vodách… Manipulační plocha nemůže
ovlivňovat kvalitu povrchové vody, protože průsakové vody jsou jímány do sběrné
jímky a využívány na postřik. Případný přebytek je odvážen na ČOV…
Nepropustnost plochy je stejná jako požaduje referenční norma pro geologickou
bariéru pro skládky nebezpečných odpadů…“
Závěrem musím bohužel konstatovat, že i přes veškerou naši dosavadní
snahu, nelze v současné době manipulaci s kůrou na této ploše firmě Abex zakázat,
ale pokusit se přesvědčit vedení firmy, aby svoji činnost v této lokalitě prováděla
s ohledem na těsné sousedství rodinné výstavby.
Vítězslav Klega, starosta

DĚTSKÉ HŘIŠTĚ
Počátkem října se žabeňské děti dočkaly tolik očekávaného nového dětského
hřiště. Paní učitelky navrhly rozmístění jednotlivých prvků, vybraly odpovídající
herní sestavy s cílem podpořit aktivní pohyb dětí všech věkových kategorií. Nové
hřiště postavené pracovníky Technických služeb F-M vyhovuje všem platným

normám jak z hlediska konstrukce, tak i bezpečnosti a hygieny. Hřiště bylo
koncipováno jako trvale přístupné veřejné prostranství, jehož součástí jsou i
odpočinkové lavičky – sponzorský dar Biocelu Paskov.
Marcel Brabec, místostarosta

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
V říjnu jsme se přihlásili do soutěže o nejpěknější betlém vytvořený z
lepenky. V hodinách čtení, slohu a výtvarné výchovy tvořily tři pracovní skupiny
figurky a kompletovali betlémy. Jedenáct betlémů bylo vystaveno v deseti
zařízeních – domovech důchodců, speciálních školách a zařízeních pro postižené.
Tímto dárkem jsme chtěli udělat radost lidem žijícím v těchto zařízeních.
V listopadu jsme navštívili představení Sněhurka a sedm trpaslíků v divadle
Jiřího Myrona v Ostravě. Pohádka se všem velice líbila a těšíme se na další
návštěvu divadla.
6. 12. byla ve škole a školce mikulášská nadílka. Mikuláše doprovázeli čerti
s andělem, kteří přinesli velikánský koš plný dobrot pro děti. Mikuláš vyzval děti,
aby zarecitovaly básničku nebo zazpívaly písničku. Za to je pak anděl odměnil
nějakou sladkostí. Všechny děti pak dostaly botu plnou sladkostí a na rozloučenou
ještě společně zazpívaly písničku.
Děti ze školní družiny se zapojily do velké čertovské výstavy (6. – 10.12),
pořádané Poštovní spořitelnou. Vytvořily obrázky čertů a čertíků a ti pak putovali
do pobočky Poštovní spořitelny v Místku.
Den otevřených dveří.
Základní škola a mateřská škola pořádá Den otevřených dveří. Zveme vás ve
čtvrtek 5. ledna 2006 k prohlídce školy, od 16,00 hodin pak k účasti na netradiční
třídní schůzce s rodiči a dětmi. V neformální besedě vás budeme informovat o
metodách a formách práce na naší škole, děti ukáží, co všechno se během I.
pololetí naučily. Těšíme se na vaši účast.
PaedDr. Miroslava Čížková, ředitelka školy

HASIČI V AKCI
Dne 11.6.2005 se konal XXXI. ročník pohárové soutěže „O putovní pohár
starosty obce“ v požárním útoku družstev.
Pomalu se již stalo tradicí, že předehru této sportovní události nám zajišťují
mladí hasiči, kteří se sjeli již po čtvrté na obdobu soutěže svých starších kolegů.

Soutěžili v kategorii mladších a starších žáků. U mladších žáků jsme bohužel
neměli své zastoupení a vypadá to, že dochází k úbytku členské základny v této
kategorii. Své zastoupení zde měla totiž pouze dvě družstva a výsledky byly
následující:
1. Kozlovice
čas: 43,25 s.
2. Oprechtice
čas: 45,21 s.
A zvláště Oprechtice tak zahájily svůj veleúspěšný den na poli sportovním.
Starší žáci již měli větší konkurenci a hlavně jsme mohli i my nasadit své družstvo.
Bylo dosaženo těchto výsledků:
1. Oprechtice
čas: 16,38 s.
2. Soběšovice
čas: 29,67 s.
3. Baška
čas: 36,66 s.
Pro nás, po špatném zavodnění čerpadla a z toho plynoucí neúměrně
dlouhou dopravu vody k terčům, zbylo jen čtvrté místo, při dosaženém času
38,58s. Zklamání bylo veliké, alespoň, že jsme to naložili konkurenčnímu
Paskovu!
Ve 14:00 hod. po nástupu soutěžních družstev, začalo zápolení dospělých.
Jako první se na start postavily ženy, za účasti čtyř týmů. Dosažené výsledky:
1. Oprechtice
čas: 35,39 s. (jak jinak, že?)
2. Žabeň
čas: 41,50 s. (holky děkujem !!!)
3. Baška
čas: 57,10 s.
Jak vidíte, časové odstupy byly značné a umístění tím pádem jednoznačné.
Čtvrté ženy z Paskova, nebyly klasifikovány.
Domácí zlatý hřeb dne nastal, při nástupu mužů na startovní čáru. V ohni
jsme měli po delší době dva kvalitní týmy, které tvořily naši mladí hřebci a stará
garda. Zejména tréninkové časy napovídaly, že by to mohlo být na bednu pro obě
družstva, ale prognózy byly na půl pravdivé.
Celkem spolu soutěžilo sedm družstev, a výsledky:
1. Žabeň I
čas: 31,16 s. (velmi solidní čas !)
2. Oprechtice
čas: 32,25 s. (doufejme, že jim na ty poháry
nebudeme muset kupovat skříň)
3. Pražmo
čas: 37,65 s.
Naše stará garda Žabeň II, si situaci, snad i přemírou snahy zbytečně
zkomplikovala sama, kdy příliš rychlým zavodněním útočného vedení na věž,
nedokázali dostatečně rozvinout útočný proud, takže z toho byl nakonec čas 40,82
s. a z toho plynoucí šesté místo. Bylo to zklamání, ale takový je život, hřát nás
může jen fakt, že rozdíl v časech od třetího po šesté místo byly 3 s.
Závěrem lze říci, že to byla opět pěkná sportovní podívaná, do které měli i
naši hasiči a hasičky co říci. Nesporným kladem je, že i přes velkou náročnost
skladby cvičební dráhy se vše obešlo bez zranění. Je třeba poděkovat všem
soutěžícím jak našim tak i přespolním, neboť ať si říká kdo chce co chce, takové
zápolení vyžaduje i kus odvahy. Vyšlo nám i počasí, takže se zdá, že náš patron sv.
Florián nad námi bdí. Na druhou stranu nás mrzí fakt, že mladší žáci jsou „tak

nějak na ústupu“, a to nejen u nás. Proto bychom chtěli oslovit ty děti ve školním
věku (prostřednictvím rodičů), kterým se líbí práce hasičů, aby neváhali a přišli
mezi nás. Děti mají schůzky vždy ve čtvrtek od 16 hod. v hasičské zbrojnici.
Ale abychom nezapomněli i na ostatní akce, které hasiči pro své
spoluobčany připravili. Takže v sobotu 28. května to byla již tradiční Májová
veselice, a 20. srpna za poněkud chladnějšího počasí Letní slavnost.
Výbor SDH

Z ČINNOSTI SOKOLA
Druhé pololetí naší činnosti začalo opět po prázdninách a to pěkně svižně.
Hned v září jsme pořádali cyklistický výlet na Mexico, což je restaurace v obci
Vřesina (za Ostravou). Zde podávají speciálně připravené a v širokém okolí
vyhlášené tvarůžky. Celý peloton vystartoval v 11 hodin ze Žabně, a na Mexico
dorazil před jednou hodinou. V restauraci a okolí sedělo jen několik hostů.
Neodolali jsme a objednali si místní specialitu. Tvarůžky byly vynikající a hned si
řekly o pivko, které bylo jako křen. Kdo okusil, nelitoval. Než zmizely v našich
útrobách poslední sousta, byly stojany na kola, a že jich tu není málo, plně
obsazeny, dokonce i okolní oplocení sloužilo jako parkovací místo pro
návštěvníky.
Na zpáteční cestě se obloha zatáhla a v Polance nás stíhala bouřka. Byli jsme
však rychlejší. Náš cyklotým dorazil do bufetu Na baště právě včas, vzápětí se z
tmavé oblohy spustil pořádný lijavec.
Organizátor výletu operativně změnil trasu, protože ta původně plánovaná
vedla lesními stezkami a po dešti se dalo předpokládat, že bude blátivá. Trasa byla
zvolena přes Starou Bělou a to už na nás opět svítilo sluníčko.
Členitá cesta rozdělila tým na několik skupinek a jedna z nich volila méně
náročnou cestu po místních komunikacích takzvanou „zaručenou zkratkou“. Jenže
v Bělé se hodně kopalo a opravoval se vodovodní a kanalizační řád. Naše skupinka
se dostala právě do jedné takové úzké uličky čerstvě zahrnuté po výkopu. Bláta
přibývalo, jízda vázla až nezbývalo nic jiného, než seskočit z kola do šedé,
nevábně vyhlížející jílovité směsi. Chůze v břečce nám nepůsobila žádnou velkou
radost, zvláště pak, když se směs šedavého jílu s cementem, pískem a popelem
krásně nabalovaly na naše nablýskaná kola. Po několika metrech již nebylo poznat,
zda máme brzdy Shimano nebo Favorit a bylo jedno jakou značku kola kdo vlastní.
Všichni tlačili neforemné nefunkční kolosy. Lehké botasky již zdaleka nebyly
lehké, ale připomínaly spíše sněžnice pokryté vydatnou vrstvou ornice. Účastníci,
kteří si ještě před několika minutami stěžovali, že už je bolí zadek, zapomněli
velice rychle na potíže. Zoufalé obličeje vyhlížely kousek pevné půdy pod nohama.
Konečně asfalt. Stopa za námi připomínala výjezd traktoru z obdělaného pole. Jet
se však nedalo. Ze zoufalé situace nás vysvobodil až místní potůček, do kterého

jsme byli nuceni i s koly sestoupit, abychom zkulturnili svoje vizáže a zprovoznili
naše oře.
Teprve po té všichni pokračovali v jízdě do Žabně, kde jsme provedli
náležité zhodnocení akce v restauraci U Čápů.
I když účast nebyla velká, 8 cyklistů, všichni si pochvalovali jeho vydařený
průběh s adrenalinovými zážitky.
Další akcí v září byla účast na sletové štafetě vedoucí z Prahy do Ostravy.
Našemu Sokolu byl svěřen úsek z Frýdku – Místku do Nové Bělé. Samozřejmě
jsme se cestou zastavili v Žabni a u pomníku pořídili nezbytné foto.
Způsob přepravy si mohla každá Jednota zvolit podle svých možností a
zaměření. Musel být však dodržen stanovený časový harmonogram. My jsme
zvolili kolo.
Opět v září jsme uspořádali autobusový zájezd do Velkých Losin, kde jsme
navštívili zámek, muzeum papíru s ukázkou ruční výroby papíru. A kdo měl zájem,
mohl navštívit lázně s bazénem nebo se projít zámeckým parkem.
V říjnu se opět rozběhlo pravidelné cvičení a sportování ve všech skupinách,
od dětí předškolního věku až po muže.
Ani tentokrát se neobešel noční zálesácký závod, pořádaný Sokolem Nová
Bělá, bez účasti našich zástupců. O úspěšnosti žabeňských svěřenců svědčí i
následující přehled umístění, kde si vystoupili několikrát i na „bednu“, tj. do třetího
místa.
1. místo mladší žákyně Jitka Neusserová, Zuzana Ondrušíková
7. místo mladší žáci Kryštof a Šimon Tománkovi
2. místo starší žáci Filip Trubini, Michal Kováč
1. místo dorostenky Anička Ficelová, Adéla Petrová, Veronika Brabcová
V listopadu jsme uspořádali návštěvu bowlingu v Paskově. Někteří členové,
přesto že hráli poprvé, házeli takovým způsobem, za který by se nemusel stydět ani
vrcholový sportovec.
V lednu plánujeme uspořádání turnaje ve stolním tenise o putovní
pohár. Propozice najdete na nástěnce Sokola u obchodu a zároveň budou
vyhlášeny místním rozhlasem.
Na sokolském hřišti proběhla výstavba záchodu a ořezání spodních větví
vzrostlých lip. Věříme, že záchodek přispěje ke zkulturnění prostor a zlepšení
hygienických podmínek na hřišti a zůstane ušetřen nájezdu místních vandalů. Na
jejich adresu chci jen dodat, že kečup patří do kuchyně a třeba na topinku. Nikoliv
na lavičky, co vy na to, páni kluci!
V závěru roku chceme poděkovat zástupcům obecnímu úřadu za podporu
naší činnosti.
Poděkování patří také za dobrou spolupráci firmě Ivánek a Zeman, která se
starala po celý rok o údržbu trávníku sokolského hřiště.
Pavel Krchňák, starosta Sokola

MLADÍ RYBÁŘI
Činnost rybářského kroužku v Žabni pro nový školní rok 2005/2006 byla
zahájena dne 20. září první schůzkou spojenou se zápisem nových členů.
V současnosti kroužek navštěvuje šest členů a uskutečnilo se již 10 schůzek.
Scházíme se v hasičské zbrojnici, kde probíhá hlavně teoretická část náplně
rybářského kroužku, jako seznámení s Rybářským řádem, naukou o rybách a
poznáváním ryb. Dále zde máme k dispozici videomateriál a různé knižní
publikace, učíme se různému složení rybářské udice.
Praktická výuka probíhá na hasičském hřišti, kde se učí nováčci práci a
manipulaci s rybářským prutem, zejména si vyzkouší nahazování s cvičnou zátěží
a zkušenější si zde zdokonalují svoji techniku mnohdy i po okolní vzrostlé
vegetaci.
Pokud toto vše mladí rybáři zvládnou, jsou připraveni složit rybářské
zkoušky. Potom jsou teprve oprávněni provádět samostatně lov ryb udicí a
můžeme pokračovat v praktickém cvičení na řece Olešná nebo Malém Kuboni v
Paskově.
Letos jsme si zavedli i malou novinku ve formě vánočního posezení s hrami
a povídáním, a na závěr roku máme naplánováno loučení s vodou, které jsme měli
i loni po vzoru starších rybářů. To nejtěžší, ale máme před sebou a to začátkem
příštího roku rybářské zkoušky. Z dalších akcí to bude brigáda zaměřená na úklid
toku Olešné a nakonec rybářské závody.
Chtěl bych poděkovat Zdeňkovi Prnkovi, který nám pomáhá při výuce a
seznamuje členy kroužku s metodami lovu na boilí, přípravou návazců a udice,
sám je nadšený kaprař a jeho zkušenosti by mu mohl závidět leckterý i letitý rybář.
Na závěr bych chtěl vyzvat všechny chlapce a dívky ve věku od 8 do 14 let,
kteří mají zájem vstoupit mezi mladé rybáře, aby se sami nebo prostřednictvím
rodičů se přihlásili vedoucímu kroužku na tel. 724 070 294, kde jim budou
poskytnuty další informace.
Petrův zdar !
vedoucí kroužku Cáb Zdeněk

Z ČINNOSTI KLUBU DŮCHODCŮ
Z činnosti Klubu důchodců
Blíží se konec roku a Klub bilancuje svou bohatou činnost.
Probíhají oblíbené pondělní schůzky v klubovně při kávě nebo čaji. Schází se
průměrně 10-15 osob.
O návštěvu a výběr představení v Ostravských divadlech se nám stará paní
Alena Tomková. Viděli jsme operety: Lehká kavalerie, Holka nebo kluk,
Vtáčník a také balet Louskáček

Po klubovních prázdninách jsme podnikli nádherný zájezd do Vrbna pod
Pradědem a Zlatých Hor (poutní místo Panny Marie Pomocné a Zlatorudné
doly) a Karlovy Studánky.
Tradiční společenskou akci „Důchodci se baví“, pořádanou 15. října 2005
společně s OÚ v Žabni (komisí pro občanské záležitosti), se o zábavu postarali
členové Klubu důchodců z Lučiny a o hudební doprovod se postarala naše
oblíbená skupina „Jolo“.
V hojném počtu jsme navštívili také divadelní frašku „Nepožádáš o manželku
bližního svého“.
V listopadu jsme uspořádali kurz vázání adventních věnců. Konal se v klubovně
Klubu důchodců. Kurz se setkal s velkým zájmem a účastníci si uvázali pěkné a
zdařilé věnečky. Lektorka paní Marie Hirková.
Už 3. setkání 70, 75, 80, 85 a víceletých jubilantů našeho klubu se konalo 5.
prosince za účasti členek výboru v příjemné pohodě při adventním věnečku.
Jubilanti byli obdarováni malým dárkem. Malé pohoštění nám připravila
restaurace Klenot u Čápů.
Výbor klubu důchodců děkuje zástupcům OÚ v Žabni za finanční dotaci na naše
zájezdy a těší se na další spolupráci v novém roce.
Milí přátelé, věnujte našem Klubu důchodců i nadále svou přízeň a přejeme
všem štěstí a pohodu v každém dni nového roku 2006.
za Výbor Klubu důchodců
Ludmila Doudová, předsedkyně

VYHLÁŠENÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO r. 2006
Voda pitná (vodné)
Voda odvedená (stočné)

s 5 % DPH
s 5 % DPH

21,84 Kč
19,77 Kč

Veškeré služby zajišťuje a úhradu vybírá firma Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava a.s.
Kontakty pro hlášení poruch na kanalizaci v obci Žabeň:
Dispečink ČOV a kanalizace Sviadnov 558 639 140, 558 655 001 (záznamník),
605 734 894 (mobil)
Uvedená čísla platí i o víkendech.
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