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PŘELADĚNÍ OBECNÍHO ROZHLASU
Koncem měsíce května došlo ke změně frekvence vysílání obecního rozhlasu.
Naši obci byla Českým telekomunikačním úřadem v Praze přidělena nová frekvence
pro vysílání v pásmu 169,8625 MHz. Zároveň byl proveden sběr a přeladění
bytových přijímačů. Vzhledem k tomu, že naprostá většina občanů doručila své
přístroje včas, proběhla celá akce nadočekávání rychle. Upozorňujeme ty, kteří tak
doposud neučinili, že jejich přijímače jsou nefunkční. Zároveň žádáme občany, aby
nám v případě rušení vysílání obecního bezdrátového rozhlasu, tuto skutečnost
oznámili.

Z ČINNOSTI SOKOLA
V lednu jsme uspořádali I. Ročník turnaje ve stolním tenise pro
neregistrované soutěžící o putovní pohár Sokola Žabeň. Dopoledne se utkala
mládež do 15-ti let, kde zlatou medaili získal Jindřich Macháček, při účasti sedmi
závodníků. Odpoledne pokračoval turnaj pro kategorii dospělých, kterého se
zúčastnilo 20 startujících. Absolutně zvítězil Jaroslav Lukšík, druhá Andrea
Podracká, třetí Pavel Tomek. Z členů Sokola získal pohár Pavel Podracký, druhý
byl Pavel Krchňák a třetí Ondřej Dědek.
V únoru se uskutečnila výroční členská schůze, kde jako stěžejní bod
programu byla přednesena hodnotící zpráva o činnosti za uplynulý rok. Vysoká
účast mládeže na této schůzi je dobrou vizitkou cvičitelů i organizace Sokola a
důkazem zájmu o dění v Sokole z řad mládeže. Potěšující je i skutečnost celkového
omlazení členské základny.
Březen probíhal ve znamení sokolského plesu „Pochování basy". Účast byla
vysoká a bylo nutno přistavovat stoly a židle. Zdá se, že i program zaujal a to
přesto, nebo možná právě proto, že většina účastníků plesu nebyla ze Žabně.
Výkony členů pohřebního průvodu byly tak přesvědčivé, že rozplakaly i ostatní
diváky. Někteří z diváků se pak živě zajímali o jednotlivé protagonisty programu,

protože masky zakrývaly jejich obličeje. Ne každý z herců si přeje být "odhalen",
proto pro ty zvědavé uvádím, že to byli členové Sokola.
V dubnu jsme se zúčastnili zálesáckého závodu zdatnosti v Nové Bělé, kde
jsme v kategorii rodičů s dětmi obsadili první místo - Jana a Kubík Ondrušíkovi a
třetí místo - Věra a Markétka Mynářovy. V kategorii mladších žáků se umístilo na
třetí příčce družstvo Zuzka Ondrušíková, Nikola Garbová a Klára Mynářová.
V dubnu se také starší žáci zúčastnili brigády u firmy Ivánek - Zeman, kde
provedli rozhrabání krtinců na travnatých plochách kolem celého Biocelu. Je to
jakási protislužba za prováděnou údržbu trávníků na sokolském hřišti touto firmou.
V květnu se konal, i když s týdenním zpožděním kvůli velmi nepříznivému
počasí, fotbalový zápas svobodní versus ženatí. Urputný boj skončil poměrem 8:4
tentokrát pro ženaté.
27. května pořádala Moravskoslezská župa sokolská I. krajský sokolský slet
v Krnově. Zúčastnilo se ho 7 žen z naší jednoty. Ze Žabně byl vypraven do Krnova
autobus se zájemci z řad diváků. Slet byl velice dobře organizován, jednotlivá
vystoupení na sebe navazovala bez jakýchkoliv přestávek. Strhující, rytmická a
líbivá hudba doslova nutila diváky, aby si to také zkusili. Častý potlesk diváků byl
odměnou cvičencům za předvedená vystoupení a zároveň i uznáním za pečlivou
přípravu, trpělivost a vytrvalost při nastudování skladeb. Sportovní den proběhl v
duchu sounáležitosti, přátelství a objevil se jakýsi návrat tradice hrdosti vyplývající
z příslušnosti k vlasti, českému národu a členství v Sokole. Naše ženy si zacvičí i v
Praze na XIV. Všesokolském sletu 5.-6. července 2006.
V červnu se budeme podílet na organizování dětského dne ve škole, kde
připravujeme soutěže a hry.
Tradičně připravujeme na Sokolském hřišti smažení vaječiny spojené s
přátelským posezením a možná i s kytarou. Zde se rodí i mnohé dobré nápady a
podněty k další činnosti Sokola.
Pavel Krchňák
starosta Sokola

JAK SE ŽIJE MLADÝM RYBÁŘŮM ?
Každý z nich si jistě řekne: je to boj! Kdo jiný si musí protrpět a překonat
tolik překážek jako mladý rybář. Nestačí mít jen lásku a úctu k přírodě, ale i
hmotnou podporu rodičů. Vždyť uznejte sami, co vše potřebuje mít rybář u sebe a
k ruce, než si poprvé sám zaloví v nějakém revíru.
V první řadě musí složit rybářské zkoušky, které skládají do svých 15-ti let
každý rok. Naši rybáři je skládali 8.2. a museli prokázat své znalosti v testu, dále
pak u ústní zkoušky znalostí rybářského řádu a poznávání ryb. Musím konstatovat,
že všichni obstáli se ctí.
Za druhé, na základě vykonaných zkoušek si mohou zakoupit roční
Rybářský lístek (100 Kč), zakoupit povolenku k lovu (mimopstruhová - 300 Kč) +
zaplatí za známku do členské legitimace (100 Kč).

Za třetí, si musí pořídit základní výbavu pro lov (hlavně nováčci), rybářský
prut + naviják (400 + 300 Kč), vezírek (150 Kč), ze zákona musí mít každý rybář
při lovu u sebe podběrák (200 Kč), míru a vyprošťovač háčků (120 Kč).
Když mají nashromážděnu všechnu tuto výbavu, tak mnohdy čekají celé
týdny ne-li měsíce na svůj první opravdový úlovek. Proto těm, kteří propadnou
kouzlu rybaření už v útlém věku, tato záliba vydrží po celý život.
Přestože zde uvádím cenu kterou musí platit za svého koníčka, ne vše se dá
penězi vyjádřit. Takový mladý člověk svým vztahem k přírodě vždy vydává víc
než získá, a je to pro něj těžší než pro ostatní děti. Musí chodit na schůzky,
neustále se zdokonalovat a učit, starat se o své těžce nabyté „nádobíčko„, musí být
zručný a vytrvalý, chodit na brigády a uklízet svinčík po druhých. Je to pro malého
človíčka celkem velká zátěž, proto také u nás v kroužku nemáme zrovna moc plno,
o to víc se, ale můžeme věnovat jednotlivcům.
Pokud takový rybář vydrží navštěvovat kroužek 6 - 7 let, až do dorostu, pak
si troufám tvrdit, že u takového mladého člověka, se pozitivní vztah k přírodě a
životnímu prostředí vůbec, musí projevit na jeho charakteru a je značným
přínosem jak pro své okolí, tak i pro obec.
PS: Dne 8.4. jsme provedli úklid toku Olešné od železničního mostu vlečky
Biocelu Paskov, až po silniční most před nákladní vrátnicí Biocelu. Odpadky jsme
zaplnili všechny kontejnery u hasičské zbrojnice a bývalého JZD. Budeme se dále
snažit poskytovat další informace na internetových stránkách obce www.zaben.cz.
Vedoucí kroužku

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Na 13.1. byla svolána výroční valná hromada našeho spolku, kde jsme
bilancovali práci sboru za rok 2005.
8.4. byla provedena brigáda k pročištění odtoku z rybníčku, který se nachází
za domem paní Tomkové. Čištění bylo provedeno pomocí tlakové vody a zařízení
zvaného „krtek“ od prameniště u p.Hýla, pročištěním šachtice a roury pod místní
komunikací, dále ručním prohloubením povrchového odtoku z rybníčku až po vtok
do Olešné, kde bylo nutno opět pomocí „krtka„ pročistit podzemní část odtoku se
šachticí. Při této akci došlo k poruše na naší požární stříkačce PPS-12 - prasknutí
dvojitého pláště olejové vany a následnému vniknutí chladící kapaliny do
motorové části. Dále byl proveden úklid garážových stání hasičské zbrojnice.
Děkujeme tímto p.Vodičkovi za rychlou opravu naší požární stříkačky, kdy
jsme se vlastně stali po určitou dobu neakceschopnými.
Dne 21.4. byla provedena další brigáda za účelem zbourání starého oplocení
u Obecního úřadu a 22.4. jsme provedli sběr železného šrotu v obci.

Ve dnech 21.4. a 23.4. proběhlo školení řidičů sk.„C„ dle Zákona
č.247/2005 Sb. pod vedením p. Rafaje.
Dále byla zajištěna technická prohlídka AVIE a odvezen náš soutěžní
agregát k technické úpravě do Ostravy - Bartovic. Na tuto úpravu nám finančně
přispěla naše obec, za což jsme velice vděčni. Doufáme, že tím budeme moci
konkurovat na sportovních kolbištích i ostatním sborům, poněvadž mají nad námi
výraznou technickou převahu.
Také naši mladí hasiči se scházeli na pravidelných schůzkách. Permanentně
se připravují na zvládnutí soutěže „Hry Plamen“ a soutěží CTIF.
V předvánočním čase navštívili výstavu Betlémů ve frýdeckém zámku pod
názvem „Malované vánoce“, na zimních schůzkách vyrobili krmítka pro ptáky,
které rozvěsili po okolí, několikrát navštívili koupaliště ve Fryčovicích a byli se
podívat v ZOO Ostrava.
Zúčastnili se žákovského turnaje v kopané v Paskově, soutěže hasičské
zručnosti jednotlivců ve Pstruží a proběhly zkoušky hasičské odbornosti v
Krmelíně.
27.5. v 19.00 hod. se konala na hasičském hřišti „Májová veselice“.
……a co nás čeká ?
Na hasičské zbrojnici budeme provádět opravu skladu, kdy je nutno po
odstranění příčiny zatékání, otlouci vnitřní omítky a nanést nové, dále pak opravit
a natřít okna.
Na náklady obce bude pomocí natěračů s lezeckým výcvikem, provedeno
očištění a následný nátěr sušící věže pro hadice.
O naší činnosti budeme informovat veřejnost rovněž na internetových
stránkách naší obce www.zaben.cz.
Velice nás mrzí, že……
si někteří chuligáni pletou naše hřiště s tankodromem a systematicky ničí majetek
obce a sboru. Jako příklad můžeme uvést zdemolované oplocení hřiště včetně
živého plotu, okopávají nám chatku Visalaje a garážová vrata na hasičské
zbrojnici, rozbíjejí skleněné láhve před přístavkem pro muzikanty a střepy jsou
následně rozmetány po celém okolí. Dokonce jim vadí i naše soutěžní terče,
protože je musíme vytahovat z řeky, z toho je vidět, že jde o práci ne jedince, ale
skupiny vandalů, jelikož tyto terče mají značnou hmotnost. Není to tak dlouho kdy
jsme u chatky Visalaje museli nechat vyměnit hlavní domovní skříň
(elektrorozvaděč), protože ji někdo zdemoloval, a nyní máme opět vylomené
okenice. Nezbývá než doufat, že tito jedinci budou jednou po zásluze potrestáni.
Výbor SDH.

Z ČINNOSTI ŠKOLY
PODĚKOVÁNÍ RODIČŮM A PŘÍZNIVCŮM ŠKOLY
Děkujeme všem, kteří si uvědomují nezbytnost spolupráce s naší institucí a
věnovali nám příležitostně svůj volný čas či finanční prostředky.
Děkujeme za všechno, co jste v tomto školním roce pro ZŠ i MŠ vyrobili,
opravili, zorganizovali nebo sponzorovali.
Těšíme se na další spolupráci a podporu z vaší strany.
Školní rok ještě nekončí a čekají nás tyto akce:
Školní výlet - Šiklův mlýn
2. ročník olympiády DSO Olešná

Malé ohlédnutí za některými akcemi školního roku 2005/2006
Tvořivá škola
Dne 27.4.2006 se stala naše škola jedním z partnerů, spolupracujících na
realizaci projektu „Modelový školní vzdělávací program – tvořivá škola“. Tento
projekt se zaměřuje na uplatnění principů českého činnostního učení ve
vzdělávacím procesu, a tím navazuje jak na Komenského tradice v naší zemi, tak
na vynikající snahy českých reformních škol a jejich učitelů.
„Ve škole nejde jen o to, aby poskytovala co nejvíce vědomostí, ale také
hlavně o to, aby navykla žáka přesnosti, pozornosti, metodičnosti; učme žáky tak,
aby uměli pozorovat přírodu, život a dovedli tvořivě a správně řešit úkoly a úkolky,
kdy a kdekoliv se k nim dostanou.“ (T.G.Masaryk)
Partnerství se slovenskou školou
Podpořit spolupráci mezi evropskými školami, vytvářet společné projekty
žáků i učitelů, rozvíjet jazykové kompetence prostřednictvím programu
eTwinning, to jsou cíle, s kterými jsme se ztotožnili. Po delším hledání partnerů
padla volba na Základní školu Bánovce nad Bebravou. Partnerství bylo Národním
podpůrným střediskem pro eTwinning schváleno dne 11.4.2006. Projekt „Jak
trávím volný čas“, na kterém jsme se s partnerskou školou dohodli, dává široký
prostor i žákům mladšího školního věku. Děti si již začaly pomocí e-mailů
vyměňovat informace o tom, jak tráví volný čas. Postupně by mohl vzniknout
internetový časopis s příspěvky, fotografiemi a kresbami.
Noc s Andersenem
Děti základní školy se připojily k oslavám Mezinárodního dne dětské knihy
společnou akcí k podpoře dětského čtenářství, která ukončila Březen-měsíc
internetu. Všichni víme, že dnešní způsob života dětské četbě příliš nepřeje. Knihy

soupeří s mnoha akčními lákadly, od bezduchého vysedávání před televizní
obrazovkou k počítačovým hrám.
Dne 31.března, v průběhu kouzelné pohádkové noci, děti odeslaly díky
elektronické konferenci pozdravy samotnému Andersenovi i všem příznivcům
dobré dětské četby. V průběhu noci děti soutěžily, hrály scénky, luštily křížovky i
tančily v pohádkovém reji.
Soutěže v základní škole
V měsíci listopadu starší žáci v hodinách slohu skládali básně na téma:
„Kvalita“. Vydařené práce byly zaslány do soutěže.
V prosinci se žáci 3.ročníku zúčastnili soutěže „Betlémy z vlnité lepenky“.
Zhotovené Betlémy byly věnovány patronátnímu závodu Biocel, Obci Žabeň a
sociálním zařízením ve Frýdku-Místku, kde byly také vystaveny.
Pohádka na libovolné téma byla obsahem slohové soutěže. Na netradiční
třídní schůzce rodiče sami vyhodnotili tři nejzdařilejší práce:
1.místo - „Pejsek Flíček“, autor Michal Studený,
2.místo - „Líný strakapoud“, autorka Nikola Garbová,
3.místo - „O statečném zajíčkovi“, napsala Zuzana Ondrušíková.
Školní kolo v recitaci proběhlo v měsíci únoru ve třech kategoriích.
1. kategorie - děti 1.ročníku, zvítězil Lukáš Tomek,
2. kategorie - děti 2. a 3.ročníku, zvítězila Zuzana Ondrušíková,
3. kategorie - děti 4. a 5.ročníku, zvítězil Šimon Tománek
Školní kolo soutěže ve zpěvu Loutnička navazovalo na třídní kola v
jednotlivých třídách.
Vítězové: 1. kategorie - Lukáš Tomek,
2. kategorie - Klárka Mynářová
3. kategorie - Nikola Nováková
10. března jsme vyhlásili soutěž „O nejpěknější kraslice“. Do této soutěže se
mohli zapojit i rodiče. Společnou akcí jsme chtěli dosáhnout toho, aby si všichni
uvědomili, že když je dobrá vůle, najde se vždy čas na společně strávenou chvíli,
na popovídání dětí s rodiči. Tyto chvíle jsou v dětství velice důležité. Všechny
kraslice byly nádherné. Výrobky jsme použili na Velikonočním jarmarku.
Děkujeme všem rodičům i prarodičům za pomoc při přípravě této velmi vydařené
akce.
Školní hřiště
V říjnu 2005 jsme společně se zástupci OÚ a rodiči dětí otevírali nově
rekonstruované hřiště. Děti si zde mohou vyzkoušet svou obratnost a zdatnost na
průlezkách, hopsadlech, houpačkách a kolotoči. Hřiště je volně přístupno dětem a
po vybudování laviček sponzorem Biocel Paskov si zde mohou posedět i starší

zájemci. Jen věříme, že všichni návštěvníci se budou chovat ohleduplně, aby si
děti z mateřské školy mohly bezpečně hrát na pískovišti a nemusely nejdříve
uklízet odpadky, větvičky a psí výkaly. Hřiště je opatřeno provozním řádem a
nechybí zde ani odpadkový koš.
Letošní zima dala dětem i rodičům nové využití školního sportovního hřiště.
Iniciativní tatínkové a další rodinní příslušníci zhotovili v mrazivých dnech
ledovou plochu. Za denního světla zde bruslily děti a mládež a ve světle reflektorů
se zde vrátili do dětství rodičové a rozjeli žabeňskou hokejovou ligu.
13.1.2006 se uskutečnilo odpoledne na ledě s názvem LEDNÍ HAVAJ - děti
z MŠ soutěžily v jízdě na bobech a saních za pomoci rodičů, starší děti jezdily
slalom na bruslích na čas. Setkání jsme zakončili diskotékou na ledě, nechyběla
sladká odměna a horký čaj.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci soutěží a celé akce.
Velikonoční jarmark
Na naší škole jsme letos přivítali jaro velikonočním jarmarkem. Návštěvníci
si mohli prohlédnout a zakoupit velikonoční ozdoby, dekorace, keramiku, i krásně
zdobené perníčky, které děti se svými učiteli vyráběly v kroužcích i hodinách
výtvarné výchovy. V průběhu odpoledne si hosté mohli posedět a popovídat u
šálku kávy nebo čaje a tradičního cukroví.
Finanční výtěžek bude věnován na školní akce pro děti. Jarmark se opravdu
vydařil, a to byla největší odměna pro všechny, kteří se na jeho přípravě i průběhu
podíleli.
V květnu proběhlo soustředění kroužků a školní družiny v Ostravici.
PaedDr. Miroslava Čížková
ředitelka školy

VÝBOR KLUBU DŮCHODCŮ INFORMUJE
Ve čtvrtek 2. března 2006 se konala Výroční členská schůze Klubu
důchodců. Součástí programu bylo hodnocení naši činnosti v loňském roce a
zároveň předložen návrh chystaných akcí na rok 2006. Věříme, že i v letošním roce
bude program pestrý a zajímavý, akce pěkné a hojně navštívené našimi členy. Jako
v minulých létech, budeme i nadále zvát a setkávat se s ostatními přáteli z KD
Oprechtice a Klubu seniorů Sviadnov. Na oplátku pak navštíví naší členové
sousední kluby na jimi organizovaných akcích a programy klubů se stávají pro
jejich pestrost zajímavějšími a přitažlivějšími.
Akce, které již proběhly:
- Každé pondělí „Setkání v klubovně při kávě nebo čaji“.

- Pro zlepšení péče o zdraví proběhlo několik lekcí meditací „REIKI“ při
hudbě a svíčkách.
- Na „Papučovém bále“ nám k tanci a dobré náladě zahrál pan Bittner ze
Sviadnova a zatančily děti z tanečního kroužku ZŠ Country tanec.
- Navštívili jsme čtyři divadelní představení v Ostravě
- Společně s T. J. Sokol jsme byli v sobotu 27. května 2006 na zájezdě
v Krnově, navštívili jsme poutní místo Cvilín, rozhlednu na Cvilíně a hlavně jsme
shlédli I. krajský sokolský slet, na kterém cvičily cvičenky ze Žabně.
A co připravujeme:
- červen - zájezd na zámek Náměšť na Hané
- červenec - piknik u rybníků
- po prázdninách opět divadlo, zájezd, kurz vázání kytic, setkání jubilantů
našeho klubu se sborem pro občanské záležitosti při OÚ připravujeme akci
„Důchodci se baví“
Výbor Klubu důchodců se těší na vaši účast a spolupráci
Ludmila Doudová
předsedkyně klubu důchodců
V ROCE 2005 JSME SE NAPOSLED ROZLOUČILI S TĚMITO OBČANY
Cibulka Vojtěch 70 let
Brantol Jaroslav 65 let
Kostelecká Vlasta 79 let
Ženková Helena 70 let
Neusserová Vlastimila 84 let
Paluzga František 83 let
Lyčková Božena 85 let
Kuskula Karel 89 let
V naší obci se v roce 2005 narodilo 5 dětí, 2 chlapci a 3 děvčata
Čermák Jan
Studená Lucie
Kalužová Amálie
Vaníček Ondřej
Kuboňová Klára
Rodičům gratulujeme a přejeme jim, aby jim děti dělaly jen radost.
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