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KONEC VOLEBNÍHO OBDOBÍ
Vážení občané, volební období současného zastupitelstva se chýlí ke
svému závěru. Definitivně však skončí až volbami do nového zastupitelstva ve
dnech 20. a 21. října. Starosta obce pak ještě zůstává určitou dobu ve funkci, a to
do nejbližšího zasedání nově zvoleného zastupitelstva, které se podle zákona
musí konat do patnácti dnů ode dne voleb. Na tomto ustavujícím zasedání dojde
ke zvolení nového starosty, místostarosty, pětičlenné rady a předsedů
kontrolního a finančního výboru.
Domnívám se tedy, že nastal čas pro bilancování činnosti zvolené
samosprávy. Celkově proběhlo 21 veřejných zasedání zastupitelstva obce, na
kterých bylo přijato 16 právních předpisů – obecně závazných vyhlášek, účast
na zasedáních byla takřka 80%, což svědčí o svědomitém a zodpovědném
přístupu zvolených zastupitelů. Obzvláště rád bych vyzdvihl věcnost a
korektnost při projednávání jednotlivých bodů programu. Absence politikaření a
věcná shoda (i přes občasnou rozdílnost názorů) nepochybně přispívaly k
hladkému průběhu podvečerních jednání.
K těm nejzásadnějším dokumentům schválených zastupitelstvem bych
dozajista zařadil „Územní plán obce Žabeň“, který řeší budoucí urbanistickou
koncepci obce, stanovuje přípustné či nepřípustné funkční využití jednotlivých
ploch, jejich uspořádání a určuje základní regulaci území, což má zásadní
význam pro výstavbu rodinných domů a tím další rozvoj obce.
Mezi základní a nejdůležitější činnosti obecní správy patří bezpochyby
vytvoření a schválení reálného rozpočtu obce. Nejprve je zapotřebí zdůraznit, že
rozpočet obce byl vždy vyrovnaný a že stav finančních prostředků na běžných
účtech vykazoval po celou tuto dobu trvalý přebytek, který bude na konci
našeho volebního období vyšší než na jeho počátku. Je sice pravdou, že díky
výstavbě 3. etapy odkanalizování Žabně narostlo zadlužení obce, avšak skladba
dotačního titulu v celkové výši 3,3 mil. Kč by nám neumožnila čerpat finanční
prostředky bez uzavření této půjčky. A nyní k jednotlivým oblastem.
Nejnáročnější kapitolou, co se výdajů týče, bylo bezesporu odvádění a
čištění odpadních vod, kde bylo proinvestováno 5,8 mil. Kč na již výše
zmíněnou 3. etapu a 1,1 mil. Kč na intenzifikaci obecní ČOV systémem
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Flexidiblok, neboť „průtočná technologie“ doporučená předchozím
provozovatelem fy Kubeša CZO dlouhodobě nesplňovala limity pro vypouštění
odpadních vod do toku Olešná.
K neoddělitelné součásti obecního financování patří žabeňské školství,
kam každoročně odchází z rozpočtu cca 0,5 mil. na běžný provoz školy.
Pravidelně opakujícími se výdaji jsou i platby okolním školám za žáky
navštěvující II. stupeň, které činí v průměru 150 tisíc ročně. Z investičních akcí
stojí za zmínku rekonstrukce rozvodů pitné vody a především nově zbudované
dětské hřiště včetně opravy a rozšíření asfaltové plochy za školou.
Další rozpočtovou položkou, na kterou byly vynakládány nemalé
prostředky, je údržba a opravy místních komunikací. Na základě pravidelných
revizních zpráv byly provedeny nutné opravy mostních konstrukcí mostů přes
řeku Olešnou. Pořídili jsme nové dopravní značení a pro bezpečnost našich
nejmenších byly v blízkosti školy nainstalovány zpomalující retardéry. Pro
snadnější zimní údržbu chodníků byla zakoupena nová sněhová fréza, která se
osvědčila při zdolávání letošní bohaté sněhové nadílky. Nelze opomenout nové
asfaltové povrchy komunikací, které byly poškozeny ať při kanalizačních
výkopech, či narušeny zubem času a v neposlední řadě i kompletní výměnu
autobusové čekárny směr Ostrava, včetně položení zámkové dlažby na
chodnících v okolí autobusového zálivu.
Mezi poměrně finančně náročné oblasti financování patří i péče o budovy.
Byla provedena výměna oken na obecním úřadě a přilehlém objektu. Zvláštní
pozornost byla věnována zkulturnění hygienických prostor v restauraci a v KD,
kde proběhla tolik potřebná rekonstrukce všech WC. Požadavek na zkvalitnění
služeb v obecní restauraci si vyžádal nejen změnu provozovatele, ale zároveň
byly, ve spolupráci s novým nájemcem, provedeny nutné úpravy v kuchyni,
včetně jejího vybavení. Výrazného oživení sálu KD se podařilo dosáhnout
zdařilou renovací parket, pořízením nových židlí a stolů a také povrchovou
úpravou pódia. V hasičské zbrojnici byla provedena vnitřní rekonstrukce
odpadů, proveden nátěr věže a nově byl zaveden plyn.
Jednou z našich povinností je i péče o zachování a obnovu kulturních a
historických hodnot. S pomocí příspěvku paskovské farnosti se podařilo opravit
památný kříž naproti obecního úřadu. Na Pomníku Padlým byly obnoveny zašlé
nápisy a okolní zeleň se dočkala částečného omlazení. Na kapličce byl proveden
nátěr věžičky a po delší odmlce se opět rozezněl – i když jen elektronicky –
zvon.
Nedílnou součástí obecního financování je kapitola sběr a svoz
komunálního odpadu na kterou obec trvale přispívá ze svého rozpočtu sumou
rovnající se přibližně 80 Kč na obyvatele. Trvale se zvyšující skládkovné a růst
cen pohonných hmot si v blízké budoucnosti dozajista vyžádá další zvýšení
poplatku za TDO. Jednou z cest, jak částečně snižovat náklady za tuto službu, je
dbát na to, aby již v samotných domácnostech docházelo k důslednému

separování komunálního odpadu, a tím k co nejvyššímu využívání systému
separovaného sběru EKO-KOM (barevné plastové kontejnery).
Ve výčtech výdajů lze nalézt i podporu spolkům a organizacím působícím
na území obce. Největší díl patřil bezesporu TJ Sokol, kde byly každoroční
příspěvky směrovány především na postupné zvelebování sokolského hřiště.
Stranou nezůstal ani Klub důchodců, kterému jsme přispívali převážně na
pořádání poznávacích zájezdů. Mezi další adresáty finanční podpory patřili
Mladí rybáři (ceny na soutěže), včelaři (varroáza), či Speciální škola ve FrýdkuMístku (školní potřeby). Část finančních prostředků byla použita na drobné
dárky pro jubilanty a na upomínkové předměty, předávané rodičům při
slavnostním vítání nových občánků, které již tradičně a obětavě zajišťuje
Komise pro občanské záležitosti. Pro pořadatele kulturních akcí v naší obci bylo
dozajista velkou úlevou zrušení vyhlášky o vybírání poplatku ze vstupného.
Samostatnou kapitolou je příprava projektů pro další rozvoj obce. V
souladu s územním plánem obce bylo započato se zabezpečováním projektové
dokumentace na výstavbu infrastruktury pro nově vznikající rodinné domy. Ve
stádiu stavebního řízení je rovněž zastřešení Restaurace U Čápů a KD se
vznikem nových prostor pro knihovnu, která se doposud tísní v nevyhovující
malé místnosti v budově obecního úřadu. Stále přísnější hygienické normy, které
neberou ohled na dobu vzniku budov, uspíšily zahájení prací na projektové
dokumentaci stavebních úprav ve školní kuchyni, popřípadě přístavby kuchyně
nové.
Pro zlepšení informovanosti občanů byla pořízena internetová doména
www.zaben.cz, kde lze nalézt řadu dokumentů týkajících se chodu obce a školy.
Svůj prostor k bezplatné prezentaci dostaly rovněž zájmová sdružení a spolky.
Závěrem bych se rád zmínil o naši dobré spolupráci s okolními obcemi,
zejména o naše společně dokončené projekty, kterými byly stavba DPS ve
Sviadnově (DSO Olešná), či geografický systém DIGIS – zpracování dat z
katastru nemovitostí (DSO Slezská brána). Neocenitelný je i společný postup při
prosazování zájmů členských obcí DSO Olešná, kterým byl požadavek na
vybudování příjezdové komunikace pro pilu Mayr – Melnhof Holz Paskov, čímž
došlo k odklonění těžké kamionové dopravy ze středu obce. Dalším společným
cílem obou sdružení je konečná realizace výstavby části cyklistické stezky
Ostrava – Beskydy. Ačkoli se nabízí rychlé a jednoduché řešení – využít
stávající místní komunikace, domnívám se spolu se starosty okolních obcí, že
vybudování cyklistické stezky podél řeky Ostravice by bylo vhodnější. Jelikož
se však jedná o stavbu regionálního významu, požadujeme, aby tento projekt byl
zaštítěn krajským úřadem, popřípadě městem Ostrava, neboť naše finanční
prostředky jsou omezené.
Vážení občané, nejdůležitějším pro jakékoliv hodnocení je především to,
jak se na uplynulé volební období díváte Vy sami. Mohu Vás ubezpečit, že naší
prvořadou snahou bylo především účelné a hospodárné nakládání s finančními
prostředky obce, ale zároveň si plně uvědomuji, že mnozí z Vás mohou cítit

určitou nespokojenost s tím, na co měly být použity především a v jaké míře.
Avšak výdajová skladba obecního rozpočtu bude i do budoucna omezena jeho
příjmy – a ty jsou v našem případě skromnější než u větších obcí.
Vítězslav Klega, starosta obce

HOSPODAŘENÍ OBCE V LETECH 2002 – 2006
2002

2003

2004

2005

2006

k 31.12.

k 31.12.

k 31.12.

k 31.12.

k 31.08.

Daňové příjmy

4 081 359

6 540 356

4 978 426

5 172 643

3 367 975

Ostatní příjmy

1 060 018

1 570 212

1 572 156

1 084 076

178 156

dotace

-

1 964 000

2 025 000

1 491 000

-

Celkové příjmy

5 141 377

10 478 244

8 575 582

7 747 719

3 546 131

Celkové výdaje

4 912 218

8 001 044

8 494 004

9 473 415

4 312 310

stav na běžných
účtech

1 604 917

3 698 117

3 395 696

2 942 300

1 920 121

dluh obce

-2 616 000

-2 232 000

-1 848 000

-3 028 504

- 2 772 504

V řádku daňové příjmy je patrný postupný nárůst, který kopíruje trvalý
vzestup české ekonomiky. Enormní navýšení v roce 2003, bylo ovlivněno
pouhým proúčtováním vlastní daně (v příjmové i výdajové straně) ve výši
2.067.570 Kč.
Ostatní příjmy vykazují po celou sledovanou dobu setrvalou úroveň. Zde
jsou obsaženy nejen pronájmy a prodeje obecních pozemků a nemovitostí, ale
především příjmy za vytěžené nerosty (těžba uhlí).
V roce 2003 a 2004, po změně statutu školy na příspěvkovou organizaci,
obdržela obec dotace na mzdy ve školství – ty rozpočtem pouze účetně
„přetekly“ (nyní jsou mzdové prostředky odesílány přímo na účet školy).
Skutečnou dotací byl v roce 2005 nevratný příspěvek SFŽP na 3. stavbu
odkanalizování Žabně.
Následují položky celkové příjmy a celkové výdaje, kde v zásadě platí,
že příjmy obce by měly být vyšší než její výdaje. V našem případě jsme pravidlo
porušili pouze v roce 2005, když byla profinancována 3. stavba odkanalizování
Žabně. Nutno podotknout, že na tento výdaj jsme si v předstihu „naspořili“ v
předchozích letech.
V kolonce stav na běžných účtech je patrná dostatečná finanční rezerva
na překlenutí náhlých a mimořádných výdajů.

Tabulku uzavírá dluh obce za plynofikaci (zbývá nám uhradit 1,2 mil.
Kč) a 1,5 % půjčka od SFŽP (1,6 mil. Kč) za 3. stavbu kanalizace, kterou
započneme splácet až v roce 2007.
Marcel Brabec, místostarosta

SBĚR NEBEZPEČNÉHO A VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Pojízdná sběrna nebezpečného odpadu bude přistavena dne 30. 9. 2006,
v době od 8:00 do 9:30 hodin u obecního úřadu. V této sběrně můžete
bezplatně odevzdat: baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek
nebo jimi znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla,
kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty a odmašťovací přípravky,
zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky, výbojky,
teploměry, prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslová hnojiva, jedy,
zbytky postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, chladničky,
pneumatiky, mrazáky, elektrotechnický odpad, atd.
Od letošního roku můžeme přispět v rámci tzv. zpětného odběru
elektrozařízení (např. televizory, chladničky, mrazáky) k úspoře obecních
nákladů. Pokud odevzdáme ve sběrně nebezpečného odpadu el. spotřebiče
určené k likvidaci v kompletním (nerozebraném) stavu, dostane obec za takto
provedenou likvidaci zaplaceno. V opačném případě se stále bude jednat o
nebezpečný odpad, jehož likvidaci obec naopak platí.
Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v termínu od 30. 9. 2006
do 2. 9. 2006 na těchto stanovištích: u obecního úřadu, u školy, u bývalého
zemědělského družstva (nyní LUDMA TRADING s.r.o.). Do těchto
kontejnerů můžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce, krytiny,
umývadla, WC mísy, kočárky, kamna, pračky, ohřívače, bojlery apod. Nepatří
tam pneumatiky, televizory, ledničky !!!

ŠKOLA NA PRAHU NOVÉHO ŠKOLNÍHO ROKU
Základní škola a mateřská škola Žabeň je malotřídní školou. Ve školním
roce 2006/2007 budeme pracovat s pěti ročníky ve dvou třídách. V I. třídě se
vyučuje spojeně 1., 2. a 3. ročník pod pedagogickým vedením paní ředitelky
školy Čížkové a učitelky Kováčové, II. třída spojuje 4. a 5.ročník, kde působí
jako třídní paní učitelka Heinová.
Ke škole patří také oddělení mateřské školy a školní družina. Péči o žáky
zajišťuje a zajímavý program ve školní družině připravuje paní vychovatelka
Kováčová.
Výchovně vzdělávací činnosti věnuje škola velkou pozornost. Vstup do
základního vzdělávání přináší dítěti časové i režimové změny, přivádí ho z
myšlenkové roztoulanosti předškolního věku k dovednosti školního soustředění.

Kvalita 1. stupně se ve škole projeví dovedností pedagogů poznat individuální
potřeby a možnosti každého žáka. Postupy pasivního učení nahrazujeme větším
důrazem na činnostní formy učení, které nám pomáhají zapojit do výuky
všechny žáky a dobře tak vytvářejí zpětnou vazbu mezi učitelem a žákem.
Co malá škola musí zvládnout? Nový školský zákon přinesl do práce škol
spoustu změn. Největší změnou kutikulární reformy je povinné zavádění
školních vzdělávacích programů. Ale jsou i další. Výstupní hodnocení žáků,
povinné výroční zprávy školy a jiné. V rámci rozšíření učebních plánů se začnou
učit cizí jazyk poprvé už žáci od třetí třídy. Všechny tyto změny přinášejí i
zvýšené nároky na učitele, kteří mají více práce a často i práce úplně nové a
doposud neznámé.
Je však třeba jít cestou nejen zvyšování nároků na práci a další
vzdělávání, ale i cestu vytvoření ekonomických a materiálních podmínek.
Současný nízký počet dětí ve třídách sice umožňuje vydávat tento stav za
pozitivum (škola rodinného typu), ale je v rozporu s možnostmi jak
ekonomickými, tak s možností širší nabídky mimoškolních aktivit, které by
naplňovaly zájem a potřeby dětí.
V rámci minimálního programu sociálně patologických jevů nabízíme
zájmové kroužky – výtvarný, keramický, počítačový, sportovní, hru na flétnu,
práce s přírodním materiálem a další podle zájmu dětí. Chystáme také
jednorázové akce – výlety, návštěvy kulturních představení, zahradní slavnost,
sportovní soutěže, nocování ve škole a další. Mimoškolní aktivity potřebují
nutně lektory. Přivítali bychom také zájemce z řad rodičů či prarodičů.
Spolupráce s rodinou bude i nadále patřit mezi nejdůležitější úkoly. S
některými rodiči je radost spolupracovat. Usilujeme o získávání rodičů našich
žáků pro cíle školy a o jejich zapojování do školních aktivit.
Našim cílem je otevřená, komunitní škola, určená pro všechny děti včetně
dětí se speciálními vzdělávacími potřebami, dětí nadaných, škola, ve které
naleznou vlídné, přátelské, pracovité a inspirující prostředí.
Otevřená škola znamená, že budeme nejen přístupni podnětům,
informačním trendům a zkušenostem zvenčí, ale i to, že o sobě a naší práci
budeme poskytovat informace, budeme organizovat dny otevřených dveří ve
vyučování. Nezbytným předpokladem pro rozvoj školy jsou její pracovníci,
jejich pedagogická činnost, entuziasmus, inovační myšlení, tolerance a
důslednost a především pozitivní vztah k dětem.
PaedDr.Miroslava Čížková
ředitelka školy

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
Prázdniny uběhly jako voda a my jsme se opět sešli v mateřské škole.
Dovolíme si ještě zavzpomínat na loňský školní rok a poděkovat všem, kteří

nám věnovali nejenom svou přízeň a pomoc při společných akcích s rodiči, ale
také finanční sponzorské dary (mohli jsme zakoupit nápojový automat na vodu,
koloběžky, nábytek a hračky pro děti).
Pro letošní školní rok bylo v MŠ zapsáno celkem 25 dětí – z toho je 6 dětí
ve věku 3 – 4 let, které docházejí do MŠ 4 hod. denně a 3 děti ve věku 2,5 – 3
let, které mohou docházet 5x za měsíc. Našim cílem je umožnit všem dětem
prožít den v MŠ plný radosti, volnosti, pěkných vztahů a zážitků, podpořit
dětskou zvídavost a radost z objevovaného.
Snažíme se vytvořit dětem podnětné a rodinné prostředí, ve kterém by jim
nezbylo moc času na smutnění po domově. K rozvoji dětské osobnosti budeme
využívat také novou keramickou pec. Na podporu správného dýchání máme
program ”zdravé pískání na flétničku.”
Věříme, že přízeň rodičů a přátel školy nám zůstane zachována i do
budoucna.
Za MŠ : Jaromíra Fijáková a Jana Poulíčková

ŠKOLNÍ ROK 2006 – 2007 V DRUŽINĚ
Školní družina je k dispozici žákům od 1. do 5. třídy po celý vyučovací
týden vždy od 11,40 do 15,00 hodin. V současné době navštěvuje družinu 13
dětí.
A jaký program máme připravený?
- realizované činnosti: odpočinkové, rekreační a zájmové
- celoroční hra: „DOBA KRÁLE KARLA IV. – STŘEDOVĚK“ s
časopisem „Pastelka“
- od října budou v rámci ŠD pracovat zájmové kroužky – SPORTOVNÍ –
zaměřený na lehkou atletiku, míčové a pohybové hry
- ZDRAVÉ PÍSKÁNÍ – hra na sopránovou zobcovou flétnu, dechová
cvičení, veselé písničky
- příležitostně a podle zájmu budou realizovány keramické dílny pro
dospělé, rodiče s dětmi, nebo jen pro žáky
- v družině se opět děti dostanou k počítači, ale nepůjde už o pravidelnou
činnost
Co se nám podařilo v loňském školním roce?
- V ŠD bylo přihlášeno 17 dětí ( 1. – 5. ročník)
- Zájmové činnosti byly motivovány celoročním projektem „CESTA
VLAKEM DO ZEMĚ NEZEMĚ“
Zájmové kroužky v ŠD:
- Dovedné ruce - Poulíčková, Heinová
- Míčové a pohybové hry - Kováčová
- Zdravé pískání – Kováčová
- Počítačové dovednosti 1.- 2. roč. – Kováčová, 3., 4., 5. roč. – Čížková
- Tvořivá dramatika – Kováčová

- Mažoretky a country tance – Kováčová
Jednotlivé kroužky navštěvovalo v průměru 13 dětí.
Čím se děti zabývaly a jak se snažily po celý školní rok 2005 – 06
Program školní družiny je úzce provázán s činností školy a o většině akcí zde již
byla řeč. Přesto stojí za to připomenout alespoň některé z nich. Byly to turnaj v
piškvorkách, výtvarná soutěž „Zvířata očima dětí“, „Bavíme se sami“ –
soutěživé odpoledne, „Módní přehlídka“ netradičních modelů ze sběrového
papíru, „Loutková pohádka“ – soutěž skupin, papírový betlém, „Čertovská
výstava“ (akce poštovní spořitelny), „Mikulášské odpoledne“ (s diskotékou),
soutěž „ Svačinka vitamínka“, „Volba správné holky a správného kluka“,
„Brusle a sáně, hurá na ně!“, vystoupení s country tanci, výtvarná soutěž „Já a
moje kniha“, Velikonoční jarmark, mini zálesácký závod zdatnosti, „ Týden
Země v ŠD“, účast v projektu „Chceme, aby se k nám čápi vrátili“, divadelní
představení pohádky DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ, SBĚRAČ
ROKU – soutěž ve sběru plastových lahví
Kováčová Alena, vychovatelka ŠD

KLUB DŮCHODCŮ V ŽABNI
Ani o klubových prázdninách jsme nezaháleli. V červenci jsme se
pobavili na pikniku u rybníka pana Sudra a ochutnali uzenou rybu. V srpnu
organizoval klub důchodců zájezd na koncert známých televizních osobností
“Eva a Vašek” do Karviné. Před koncertem proběhla prohlídka rehabilitačního
ústavu v Darkově. Zájezd se nám všem líbil.
A co plánujeme?
V září zájezd na natáčení televizního pořadu “Neváhej a toč” v Ostravě.
26. září pojedeme do Beskyd. – Trasa povede na Čeladnou do rehabilitačního
ústavu, návštěva polaria, v Kozlovicích v rázovité hospůdce nás čeká oběd a po
té v Palkovicích shlédneme Solné jeskyně.
14. října spolu s komisí SPOZ při OÚ v Žabni proběhne opět oblíbená akce
“Důchodci se baví”.
V říjnu začneme opět s návštěvou divadelních představení v Ostravě.
V listopadu ověříme svou zručnost v kurzu vázání adventních věnců.
V prosinci organizujeme setkání 70, 75, 80 a víceletých jubilantů našeho klubu.
Děkujeme všem členům Klubu důchodců i ostatním občanům, že svou účastí na
těchto akcích nás podpoří a rádi uvítáme další náměty, které můžete sdělit svým
důvěrnicím.
Za výbor klubu důchodců
Ludmila Doudová

Z ČINNOSTI SOKOLA
I když většinou bývají prázdniny dobou klidu a odpočinku, tak letos pro
sokolské hnutí patřil 5.-6. červenec k nejvýznamnějším událostem za posledních
6 let. Proběhl XIV. všesokolský slet v Praze, kterého se zúčastnilo 17 tisíc
cvičenců jak z naší republiky, tak i ze zahraničí (Slovenska Rakouska, Kanady,
Bulharska, Francie, Švýcarska, Texasu, Nového Zélandu a dalších států). Z naší
jednoty bylo v Praze 9 účastnic, které se vrátily s mnoha novými zážitky a
dojmy, jak z atmosféry sletu, tak ze setkání s dalšími cvičenci.
V září se opět rozběhl sokolský život v naší jednotě. 10. září se uskutečnil
cyklistický výlet na Olešnou. Kdo nechtěl šlapat do pedálů, ten mohl navštívit
posletové odpoledne v Nové Bělé, kde se představilo 9 sletových skladeb a
nechyběly zde ani naše ženy. 15.-16. září proběhla v Praze Sokolská plavba
parníkem po Vltavě pro vybrané děti z jednotlivých jednot ve věku 8 – 12 let.
Tato plavba měla i doprovodný program se soutěžemi a hrami. Z naší jednoty,
po složitém výběru, se této akce zúčastnili: Kryštof a Šimon Tománkovi, Klára
Mynářová, Jana Přívětivá a doprovod Alena Kováčová.
V září se také opět uskutečnil cyklistický výlet na „Mexiko“ v obci
Vřesina spojený s ochutnávkou místní speciality - tvarůžky.
Od začátku října se začínají opět rozbíhat cvičení pro jednotlivé věkové
skupiny v kulturním domě.
Pavel Krchňák

KOMUNÁLNÍ VOLBY SE BLÍŽÍ
Volby do zastupitelstva naší obce, to není politikaření v pravém slova
smyslu, spíše jde o vytvoření pracovního týmu, který je schopen spravovat věci
veřejné. Nejedná se tedy o žádná lukrativní teplá místečka, ale spíše o podílení
se na rozhodování a řešení problémů v obci. V případě potřeby se očekává
iniciativní přístup zastupitelů a někdy doslova přiložení rukou k dílu.
Není proto divu, že se na kandidátky nikdo nehrne a občany je potřeba
spíše přesvědčovat o nutnosti kandidovat do zastupitelstva, které nemá jiný cíl
než výše uvádím.
Dobrý a tvůrčí tým je důležitý pro rozvoj obce, zaručí hospodárné využití
veřejných prostředků, podpoří složky sdružující občany v zájmových
organizacích.
Chci tímto poděkovat všem, kteří pochopili potřebu vytvoření veřejné
správy a šli takzvaně se svou kůží na trh, i když třeba zvoleni do zastupitelstva
nebudou.
J. N.

PASKOVSKÝ CHRÁM SLAVÍ
Paskovský chrám zasvěcený sv. Vavřinci oslavil 100 let od svého
znovuposvěcení. Před sto lety byla provedena přestavba kostela. Hlavní loď
chrámu byla prodloužena a v obloukovitém prostoru je zbudován hlavní oltář.
Paskovská farnost, do níž spadají i obce Žabeň, Oprechtice a Mitrovice, si
připomněla tuto událost v neděli 17. září. Na slavnostní mši byl přítomen biskup
ostravskoopavské diecéze Mons. František Václav Lobkowicz, OPraem.
Odpoledne pokračovaly oslavy koncertem – hrou na varhany, zazpíval
chrámový sbor, ke kterému se v závěru přidal i dětský sbor. K této příležitosti
byla vydána brožura o historii kostela. Kromě historických mezníků výstavby
chrámu zde naleznete i fotografie původního kostela, přestavby a opravy kostela
až do dnešní podoby. Je zde fotogalerie kněží, kteří sloužili v Paskově, popisuje
historii paskovského hřbitova.
Za zmínku stojí i skutečnost, že se uvažovalo s výstavbou kostela v Žabni.
Měl být postaven v místech, kde stojí malá kaple v blízkosti čapího hnízda.
Přípravy proběhly až do fáze vypracování projektové dokumentace (uložené v
paskovské faře) a byl již zakoupen mramor pro hlavní oltář. Ke stavbě však už
nedošlo.
J. N.

„ADRENALINOVÝ SPORT“ U NÁS?
Bylo úterý, vlahý letní večer. Seděli jsme s dětmi u pootevřeného okna, a
hráli zajímavou hru ”Aktivity”. Kdo ji znáte, dáte mi za pravdu, že jde o hru
zajímavou, zábavnou, že se s ní dá zažít spousta legrace a mohou ji hrát školáci i
dospělí.
Byli jsme asi v půli hry, když to za okny zajiskřilo, zablesklo se a nastala
tma. Náš dům zůstal potmě, jen za oknem zvolal docela známý hlas slova ”ty jsi
borec” (nebo ”ty jsi blbec”?). Toto zvolání nás rozdělilo na dva tábory. Jedni, ti
mladší tvrdili, že hlas zvolal odsuzující ”ty jsi blbec” a my starší jsme zase
rozuměli obdivující ”ty jsi borec”.
Spor bylo nutno odložit, protože hledání zápalek, svíček nebo dobře
uložených baterek bylo nyní důležitější. Když zařízení bytu dostalo opět
viditelné obrysy od paprsků svíček a my se bezpečně dostali k oknu, zjišťujeme
že kromě několika blízkých stejně postižených domů zhasla světla části
veřejného osvětlení obce, především podél silnice. Parta venku tedy v klidu,
krytá noční tmou zmizela.
Voláme na energetiku, ozývá se operátorka až někde z Plzně. Chce to
trochu vysvětlování, kde že se nachází vesnice Žabeň, aby technici pochopili,
kde mají provést opravu.
Usedáme ke ztemnělému stolu, rozsvěcujeme další svíce i baterky a
pokračujeme ve hře dál. V přítmí se zdá být hra ještě zajímavější a napínavější.

Po krátké době přijíždí montážní vůz energetických závodů. Začalo hustě pršet a
technici jdou od jednoho sloupu k druhému. Beru baterku a jdu jim pomoci.
Kužel světla služebního reflektoru a zkušené oko technika postupuje po
sloupu směrem nahoru. Tu se z jeho úst ozývají nadávky a slova, která nelze
publikovat. Sleduji také kužel světla končící kdesi mezi dráty a přestávám se
divit rozhořčení technika. Přes dráty leží přehozený železný řetěz, který způsobil
zkrat a poruchu na přívodu elektrického proudu.
Že by tento ”adrenalinový sport” zavítal i do naší obce? Doufejme, že to
byl první a poslední ”úspěšný pokus” a že mladí si najdou jinou a lepší zábavu.
Zkuste třeba hru ”Aktivity”.
J.N.

PRÁCE RYBÁŘSKÉKO KROUŽKU
18. června se uskutečnily závody mladých rybářů „O Žabeňskou udici“ v
rybolovu na položenou a plavanou, které proběhly na řece Olešná v prostoru za
jídelnou BIOCELU. Závody proběhly dvoukolově s poctivou výměnou
stanoviště každého závodníka. Jak se ukázalo toho dne byly ryby obzvláště
lenivé a jedinou rybu (jelce tlouště) se podařilo chytit pouze vítězi závodů,
takže o dalších místech rozhodovaly teoretické otázky z Rybářského řádu a
kartičky s poznáváním ryb. Umístění závodníků bylo následující:
1.
Cáb Mikuláš
2.
Macháček Jindřich
3.
Fridrišek Marek.
S vyhlášením výsledků závodu je již vždy spojeno celoroční vyhodnocení
soutěže o nejlepšího mladého rybáře za uplynulý školní rok 2005/2006, těmi
nejlepšími se stali:
1.
Cáb Mikuláš
2.
Fridrišek Marek
3.
Macháček Jindřich.
Letos ukončil v kroužku činnost Tomáš Rajnoch, který přestoupil do
kategorie dorostu. Těmito událostmi tedy skončil starý školní rok.
Mezitím, nám ovšem začal školní rok nový 2006/2007, který jsme zahájili
první schůzkou v pondělí 11. 9. 2006 spojenou se zápisem nových členů. V
současnosti máme 8 členů kroužku z nichž 3 jsou nováčci. Změnou oproti
předešlým létům je, že schůzky se budou konat vždy v pondělky od 1600 hod.
Naopak zůstává fakt, že schůzky (teorie) budou probíhat na hasičské zbrojnici,
popř. hasičském cvičišti a praxe na řece Olešná a Malém Kuboni. Podařilo se
nám tak zintenzívnit běh rybářského kroužku navýšením počtu schůzek, a to
hlavně proto, že se v současnosti věnují práci s dětmi dva vedoucí, Zdeňkové

Cáb a Prnka. Doufejme tedy, že nám to bude v kroužku pěkně klapat. Petrův
zdar !
Zdeněk Cáb

KAPLIČKA OPĚT PROMLUVILA
Tak jako patří k člověku hlas, k pejskovi hafání a kočce mňoukání, ke
kapli patří hlas zvonu. Poslední žabeňský zvoník pan Paluzga přestal zvonit, ze
zdravotních důvodů, před necelým rokem. Kaple oněměla a vesnici jako když
něco schází. Ano, schází klapání zobáků čápů, schází polední a večerní zvonění
zvonu obecní kapličky. Zvon nedoprovází na poslední cestě zemřelé občany.
Najít čiperného důchodce, který by se naučil dát hlas zvonu a pravidelně
den co den docházel v poledne a večer do kaple, aby oznámil zvoněním poledne
a večer, je v dnešní uspěchané době úkol nesnadný.
Až přišla nabídka firmy ILV Příchovice na ozvučení kaple. Přes počáteční
nedůvěru k nabízené aparatuře se zastupitelstvo obce nakonec rozhodlo pro
zakoupení a montáž zařízení.
Přístroj dokáže více operací. Může zvonit i třeba každou čtvrthodinu,
zvuk zvonů je rovněž volitelný. Přes dálkové ovládání lze spustit umíráček nebo
poplašné „hoří“.
Výhodou zařízení je také přesnost zvonění. Můžete si podle něj seřizovat
hodinky.
Hlas zvonu patřil vždy neodmyslitelně k běžnému dennímu životu vesnice
a je dobře, že ho zase slyšíme.
J.N.

SDĚLENÍ OÚ :
■ V polovině září bylo zprovozněno elektronické bití v kapličce sv. Šebestiana,
které zcela nahrazuje ruční vyzvánění. Zvonění je bezobslužné a probíhá v
automatickém navoleném režimu a čase – v poledne a večer (klekání).
Elektronický systém umožňuje spustit celou řadu typů vyzvánění včetně tzv.
umíráčku. Dozorem a případnou obsluhou byl pověřen pan František Fridrišek.
■ 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)
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