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ZMĚNY V OBLASTI OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ
Dle nařízení vlády č. 612/2004 Sb., budou státní občané České republiky povinni provést výměnu občanského průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných
-

do 31. prosince 1994 nejpozději do 31. prosince 2005
do 31. prosince 1996 nejpozději do 31. prosince 2006
do 31. prosince 1998 nejpozději do 31. prosince 2007
do 31. prosince 2003 nejpozději do 31. prosince 2008

s tím, že žádost bude vždy nutné podat nejpozději do 30. listopadu daného roku.
O výměnu občanského průkazu lze v úřední dny požádat a i vyzvednout na OÚ v
Paskově, kde má Obec Žabeň matriku. Taktéž lze o vydání OP požádat v budově
Městského úřadu F-M, a to na přepážkových pracovištích ve 2. patře Palackého 115
(bývalá "nová přístavba" okresního úřadu) v tyto úřední hodiny:
pondělí od 8.00 do 17.00 hodin
středa od 8.00 do 17.00 hodin
čtvrtek od 8.00 do 15.00 hodin.
V budově je možno si pořídit fotografii potřebných rozměrů ( k žádosti postačí přiložit 1 ks)

VYHLÁŠENÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO r. 2005
Voda pitná (vodné)
Voda odvedená (stočné)

s 5 % DPH
s 5 % DPH

20,43 Kč
18,49 Kč

Veškeré služby zajišťuje a úhradu vybírá firma Severomoravské vodovody a
kanalizace Ostrava a.s.

SVOZ TDO
Ve svozu TDO nedochází v tomto roce k žádným změnám. Svozovými dny zůstávají i nadále pondělky v sudém kalendářním týdnu.

Z ČINNOSTI SOKOLA
Naše jednota zakončila aktivitu loňského roku mimo tělocvičnu listopadovým
turistickým pochodem. Trasa vedla z Visalají na hřeben Trávného, odtud přes vrchol
a po prudkém, poměrně značně zarostlém chodníku na lyžařskou sjezdovku. Kolem
místního hřbitova jsme se dostali až do obydlené oblasti obce Pražmo, kde u kostela
trasa končila.
Počasí nám tentokrát moc nepřálo, mlha déšť a vítr byly našimi celodenními
průvodci. Zpestřením byl několika kilometrový buldozerem nedávno upravovaný
silně blátivý chodník. Deštník i pláštěnka byly jen zbytečnými proprietami, které
nám spíše překážely v pochodu, než ochraňovaly proti nepohodě. Ani toto počasí
neubralo všem devíti účastníkům nic z dobré nálady a pohody.
Teplý čaj s rumem v cíli přišel každému náramně vhod a že nikdo neonemocněl, za to může nejen fyzická příprava a odolnost našich sokolů, ale také zdroj, který
si každý nesl v ruksaku pro případ ztroskotání. Přes nepřízeň počasí, mokré oblečení
i vodu v botách to nevzdáváme. Příště půjdeme určitě zase.
V prosinci jsme opět uspořádali vánoční turnaj ve florbalu smíšených dvojic.
Po zkušenostech z minulých let, jsme rozdělili soutěž podle výkonnostních kategorií.
Dětská kategorie probíhala již v dopoledních hodinách. Nejmladší kategorie byla
zastoupena 6 páry soutěžících. Vítězství si odnesli sourozenci Spěváčkovi. Mládežnické kategorie se zúčastnili 4 páry a zvítězila dvojice vedená Jiřím Klegou.
Nejsilněji obsazenou kategorií byly manželské páry. Zde se přihlásilo 9 dvojic. Na prvním místě skončili manželé Podračtí, druzí byli manželé Tománkovi a
bronzovou medaili získali manželé Hejnešovi.
Vánoční turnaj není přehlídkou vymakaných a vytrénovaných sportovců. I
když na některých je vidět, že florbal i jiné sportovní hry hrávají pravidelně. Jiní se
netají tím, že florbal hrají opět po roce na vánočním turnaji. Nelze však nikomu upřít
snahu po dosažení dobrého sportovního výkonu a co nejlepších výsledků. Co je však
nejdůležitější, že jsme se opět sešli, poseděli, popovídali si, trochu se zadýchali a
vypotili nějaký půllitřík potu, který jsme záhy doplnili.
Na třetí ročník v roce 2005 přijde jistě ještě více účastníků, kteří si přijdou v
době vánočního přecpávání se trochu si zasportovat. Vstupenkou je dobrá nálada a
nebát se předvést někdy i méně foremnou postavu.
Poděkování patří také paní Klečkové, která provozuje restauraci Klenot u čápů
za sponzorování odměn pro nejlepší sportovce.

V roce 2005 chystáme téměř na každý měsíc nějakou akci, se kterými budeme
nejen členy Sokola, ale i širokou veřejnost seznamovat v programech nebo veřejných vývěsných tabulích u obchodu.
Únor – zimní výšlap do Beskyd
Březen – 5. 3. Pochování basy, všechny srdečně zveme
Duben – cyklistický výlet
Květen – 1.5. fotbalový zápas svobodní – ženatí
– Župní den na Prašivé
– Smažení vaječiny
Krchňák Pavel
náčelník

KLUB DŮCHODCŮ PŘIPRAVUJE A INFORMUJE
 V lednu se kromě pravidelných setkání v klubovně konal 15. ledna Kloboukový čaj. Důchodci tak zahájili v obci plesovou sezónu. K dobré náladě přispěla
jako již mnohokrát skupina JOLO.
 12. 1. se uskutečnil divadelní zájezd na představení Daskabáty aneb zapomenutý čert.
 Na únor se připravují pravidelná setkání v klubovně a to 10., 14., 21. a 28.2.
 11. 2. proběhla výroční členská schůze.
 27. 2. se připravuje divadelní zájezd tentokrát na baletní představení Louskáček.
 V březnu jsou plánovaná setkání v klubovně na 7., 14., 21. a 29. 3.
 Připravuje se zajímavá přednáška
 Ani v březnu nevynecháme divadelní představení. Datum i název bude ještě
upřesněn.
Tyralíková Marta
předsedkyně klubu

Z ČINNOSTI KOMISE KPOZ
Komise pracuje při OÚ Žabeň prakticky bez přerušení, mění se jen členové
komise, kteří pokračují v činnosti svých předchůdců. Noví členové se zapojují do
zaběhnutého programu komise, případně doplňují svými nápady další program i
způsob činnosti. Komise předkládá souhrn událostí, které se více či méně dotýkají
všech občanů obce.

Ve spolupráci s klubem důchodců bylo uspořádáno posezení pod názvem
"Důchodci se baví". V programu vystoupil soubor "Havířovské babky", k tanci a
poslechu pak zahrála skupina "JOLO".
U příležitosti významných životních jubileí navštívili členové komise 18 oslavenců jimž kromě gratulací byla předána i malá pozornost.

V ROCE 2004 JSME SE NAPOSLED ROZLOUČILI S TĚMITO OBČANY
Mynářová Marie 74 let
Kolková Ludmila 77 let
Slavíková Anna 85 let
Weinertová Libuše 79 let
Klega Jiří 70 let

V naší obci se v roce 2004 narodilo 6 dětí, z toho 1 chlapec a 5 děvčat
Závodný Milan
Kyriláková Kristýna
Kráčilová Barbora
Tušilová Ester
Kolková Adéla
Závodná Eliška
Rodičům gratulujeme a přejeme jim, aby jim děti dělaly jen radost.

Vzácné jubileum manželského soužití, zlatou svatbu,
oslavili manželé Pavláskovi, kterým tímto ještě jednou přejeme
mnoho společných let a radostných chvil v manželském životě.

Gabriela Tománková
předsedkyně komise
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ANKETA
Vážení spoluobčané,
na minulém zasedání Zastupitelstva obce Žabeň převládl názor, aby bylo
umožněno občanům vyjádřit se k aktualizaci priorit rozvoje naší obce. Plán programu rozvoje obce navazuje na strategii rozvoje mikroregionů Slezská brána a DSO
Olešná jejíž jsme členy a slouží k získání finančních dotací.
Cílem této anonymní ankety je získání podnětů z řad široké veřejnosti. Vyplněný anketní lístek, prosím, doručte na OÚ, popř. do poštovní schránky OÚ a to nejpozději do 18. března 2005.
Děkujeme

Program rozvoje obce (stávající)
•
•
•
•
•
•

Dokončení kanalizace
Napojení obce na systém cyklostezek
Opravy místních komunikací a chodníků
Podpora činnosti místních spolků
Udržení základní školy v obci
Výstavba inženýrských sítí a komunikací v nových lokalitách dle
Územního plánu obce Žabeň
• Rekonstrukce obecního úřadu
• Oprava a rekonstrukce kulturního domu
• Vytvoření ochranného zeleného pásu podél železniční vlečky

Návrhy občanů:
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……….……………………………………………………………………………..

