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PROHLÁŠENÍ RADY OBCE
Vážení spoluobčané, před několika týdny jsme vstoupili do roku 2004. Tento
rok se může zařadit mezi ty obvyklé, ale také - a z toho máme veliké obavy - může
být rokem, který na řadu let omezí jakýkoliv rozvoj obce a v nejhorším případě i její
běžnou činnost.
Oč běží? Jak mnozí víte byla v roce 2001 ukončena celoplošná plynofikace
naší obce. Tuto investičně náročnou akci by nebylo možno realizovat pouze z
prostředků naší obce, a proto byla dojednána státní pomoc - formou poskytnutí
účelové dotace z prostředků Státního fondu ČR ve výši 5.450.600 Kč, což činilo
50% z celkové hodnoty díla. V současné době nesplňujeme základní podmínku pro
čerpání této přidělené dotace - počet napojených domků, a podle dosavadního
vývoje, vše nasvědčuje tomu, že ji budeme muset vrátit v plné výši, včetně 100%
penále.
Abychom zvýšili počet aktivních přípojek zemního plynu rozhodla rada obce
a urychleném připojení Restaurace U Čápů a objektu hasičské zbrojnice. Zároveň
byli osobním dopisem osloveni vlastníci nemovitostí s neaktivními přípojkami, kteří
mají vytvořeny nejsnazší podmínky pro zřízení nového odběrného místa (HUP).
Na podporu vzniku nových přípojek byla zastupitelstvem obce schválena
bezúročná půjčka do výše 15.000 Kč a rada obce rozhodla o prodloužení lhůty k
vrácení zálohy 5.000 Kč. Podmínkou je, že plynová přípojka bude zbudována a
osazená plynoměrem do 31. května 2004, neboť tento termín je rozhodný pro
vyhodnocení dotace. Bezúročnou půjčku lze poskytnout všem zájemcům o
plynofikaci, tedy i těm, kteří chtějí plyn využívat pouze k vaření. Pro závěrečné
vyhodnocení je směrodatná funkční HUP a ne způsob využívání plynu.
Vzhledem k tomu, že celý proces zbudování přípojky podléhá stavebnímu
řízení, je nejvyšší čas začít si vyřizovat potřebnou dokumentaci k vydání stavebního
povolení.
Je jisté, že pokud se nepodaří dosáhnout počtu minimálně 113 plynových
přípojek (nyní je jich 96) dostane se naše obec do obrovských a vleklých finančních
potíží, které samospráva obce nebude moci ovlivnit.
Rada obce

HOSPODAŘENÍ OBCE V ROCE 2003
Po uzavření hospodaření obce za rok 2003 lze konstatovat, že náš cíl –
vytvořit dostatečnou finanční rezervu pro dokončení odkanalizování Žabně – byl
dosažen. K 31.12.2003 evidujeme na běžných účtech obce celkem 3,7 mil. Kč. I přes
půlmilionovou splátku dluhu České spořitelně za uskutečněnou plynofikaci, došlo v
průběhu roku k nárůstu finanční hotovosti o 2 mil. Kč. Hlavním faktorem byl
bezpochyby mimořádně vysoký příjem za vytěžené nerosty (+1,5 mil.), ale také
každodenní účelné a hospodárné nakládání s prostředky obce, a to bez dopadu na
zhoršení kvality bydlení.
Byly opraveny vjezdy na hlavní silnici, cesta před školou je opatřena
zpomalujícími retardéry, bylo započato s obnovou dopravního značení. Ve škole
byly zrekonstruovány veškeré rozvody pitné vody, budova vedle obecního úřadu
byla osazena novými okny. Od října je zaveden celonoční provoz veřejného
osvětlení.
Zdá se tedy, že vše běží, jak má, leč opak je pravdou. Nad obecní pokladnou
visí Damoklův meč – sankce za nesplnění podmínek poskytnuté účelové dotace na
plynofikaci obce. Je zapotřebí říci, že nám hrozí nejen to, že budeme muset celou
dotaci do poslední koruny vrátit (5,5 mil. Kč), navíc můžeme být pokutováni, až do
její 100% výše. Je tedy možné, že konečná suma předepsaná k odvodu zpět do
státního rozpočtu by mohla dosáhnout částky 11 mil. Kč. Na přesné vyčíslení tohoto
„neuváženého“ smluvního závazku Státnímu fondu ČR si budeme muset ještě pár
měsíců počkat, neboť nejprve bude provedeno kompletní vyhodnocení celé
investiční akce a teprve pak bude následovat konečný verdikt ministerských
úředníků, který lze očekávat v posledním čtvrtletí roku 2004.
A co by to v konečném důsledku znamenalo pro obec? I při rozložení splátek
na delší časový úsek, by došlo k finančnímu kolapsu v hospodaření naší obce.
Prakticky ze dne na den přestaneme v Žabni svítit, budou zastaveny jakékoliv
investiční akce, dojde ke krácení běžných obecních výdajů (dopravní obslužnost,
knihovna, omezená péče o zeleň apod.). Zároveň budeme nuceni navýšit příjmy do
obecního rozpočtu (zvýší se poplatky za TDO, psy, školku apod.).
Pevně věřím, že tento katastrofický scénář nebude naplněn, neboť k jeho
odvrácení postačí jen „přehoupnutí se“ přes 50% hranici připojených nemovitostí na
plyn. Cítím však povinnost na tento velmi vážný problém upozornit a zmobilizovat
ty, kterým osud naší obce není lhostejný.
Marcel Brabec, místostarosta

NOVÁ SILNICE K PILE
Během osmi měsíců byla na ploše 21 ha při celkových investičních nákladech
60 mil. EUR vybudována největší a nejmodernější pila v České republice. Jelikož se

v konečné fázi předpokládá, že pila zpracuje až jeden milion plnometrů kulatiny
vyvstal značný problém – s přepravou dřeva po silnici. Po dlouhých jednáních a řadě
projekčních návrhů došlo ke shodě všech zainteresovaných. Výsledkem je potěšující
zpráva pro všechny obyvatele okolních obcí, že v krátkém časovém horizontu dojde
k celkovému odklonění nákladní dopravy se dřevem a buničinou.
Nová komunikace bude dvouproudá o šířce 7,5 m a napojena na
mimoúrovňovou křižovatku rychlostní komunikace R/56 u obce Staříč. Napojení
komunikace na mimoúrovňový nadjezd bude řešeno klasickou křižovatkou bez
odbočovacích a připojovacích pruhů.
Trasa bude vedena v souběhu s touto rychlostní komunikací v její těsné
blízkosti a naváže na příjezdní komunikaci k nově budovanému závodu pily firmy
Mayr-Melnhof Säge Paskov, která bude realizována ve stejném termínu jako tato
účelová komunikace. Na výše uvedenou příjezdní komunikaci bude napojena u
firmy ABEX nová propojovací komunikace vedená v areálu firmy Biocel Paskov až
k hlavní vrátnici tohoto závodu a současně bude propojena se silnicí III/48411 a tím
zabezpečen příjezd k bývalému skleníkovému areálu Paskov.
V současné době je zpracována dokumentace pro územní rozhodnutí, která se
projednává s dotčenými organizacemi a společnostmi dle seznamu stanoveného
stavebním úřadem. Jsou podepsány všechny smlouvy o budoucích kupních
smlouvách se soukromými vlastníky pozemků a v jednání jsou smlouvy se státními
podniky (Povodí Odry, Lesy ČR, Pozemkový fond). Zpracovává se výpočet za
odvod půdy ze zemědělského půdního fondu a lesního fondu.
Předpoklad podání žádosti o územní rozhodnutí je do 15.1.2004 a jeho vydání
do konce února 2004. Stavební povolení se předpokládá, že bude vydáno do
30.4.2004 a zahájení realizace v červnu resp. červenci 2004. S ukončením stavby
nové komunikace se uvažuje na přelomu roku 2004 a 2005. Do této doby bude
veškerá doprava vedena po silnici přes Žabeň.
Je zapotřebí říci, že celá tato investiční akce by se neuskutečnila bez trvalého
tlaku místních samospráv sdružených v mikroregionu Olešná (Sviadnov, Paskov,
Staříč a Žabeň), bez aktivního přístupu Biocelu Paskov a.s. a firmy Mayr-Melnhof
Säge Paskov, bez podpory krajského úřadu a poslanců Parlamentu ČR zastupujících
náš region.

OBECNÍ KANALIZACE – 3. ETAPA
Ve výběrovém řízení na třetí etapu odkanalizování Žabně, při kterém bylo
osloveno 5 firem zabývajících se touto činností, byla vybrána firma Neptun Presskan
spol. s r.o. Prostějov, která nabídla za kompletní realizaci etapy celkovou sumu ve
výši 4.700.350,- Kč (bez DPH). Tato firma prováděla jak 1., tak i 2. etapu výstavby
tlakové kanalizace, zároveň je nositelem ochranné známky pro tento typ tlakové
kanalizace a naše obec má s její činností dobré zkušenosti. Tyto důvody vedly

obecní zastupitele k uzavření smlouvy o dílo s tím, že termín zahájení výstavby bude
ihned po získání účelové dotace na toto vodohospodářské dílo.

POPLATKY ZA PSY A ODVOZ DOMOVNÍHO ODPADU
Pokladní hodiny pro výběr poplatků za psy a odvoz domovního odpadu jsou :
každý čtvrtek v době 8 – 12 a 13 – 17 hodin
Výše poplatků zůstává nezměněna, tj. za prvního psa 60 Kč, za každého
dalšího psa 90 Kč. Poplatek za odvoz tuhého domovního odpadu činí 360 Kč na
osobu přihlášenou k trvalému pobytu. Poplatky jsou splatné do konce března 2004.
Žádáme Vás o respektování uvedených pokladních hodin a pokud můžete,
připravte si částku, kterou budete hradit přesně. Děkujeme.
Poplatky lze hradit i bezhotovostním převodem na účet obce u Komerční banky číslo
29528-781/0100. VS pro poplatek za TDO je 1337 + číslo domu, VS pro poplatek
za psa je 1341 + číslo domu, KS pro oba poplatky je 308.
Známky na popelnice na rok 2004 budou vydávány po uhrazení poplatku za
TDO.
Na základě změny zákona o místních poplatcích platí v obci od 1. ledna 2004
nová vyhláška o místních poplatcích, která byla vyvěšena na úřední desce, nyní je k
nahlédnutí na internetové adrese www.zaben.fmseznam.cz (spolu se všemi platnými
obecně závaznými vyhláškami obce Žabeň) a v kanceláři Obecního úřadu Žabeň v
úřední hodiny.

VYHLÁŠENÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO r. 2004
Voda pitná (vodné)
17,98 Kč
s 5 % DPH
18,88 Kč
Voda odvedená (stočné) 16,24 Kč
s 5 % DPH
17,05 Kč
Veškeré služby zajišťuje a úhradu vybírá firma Severomoravské
vodovody a kanalizace Ostrava a.s.

Z ČINNOSTI KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
Členové KPOZ i nadále v roce 2003 navštěvovali naše spoluobčany u
příležitostí životních jubileí, konala se zlatá svatba a 2 akce „vítání občánků“, na
kterých jsme přivítali 7 nových občánků naší obce. Při této příležitosti děkujeme
paní učitelce Evě Wojáczkové a žákům a učitelům naší základní školy za krásný
kulturní program.

VÁNOCE VE ŠKOLE
Vánoční náladu jsme prožívali ve škole i ve školce dlouho před vánocemi. Již
koncem listopadu jsme začali vyrábět drobné dárečky a vánoční ozdoby na vánoční
jarmark, který se uskutečnil 12. prosince v budově základní školy. Byli jsme
překvapeni velkým zájmem veřejnosti. Svědčí o tom nejen množství prodaných
výrobků, ale i hezké zápisy v kronice školy. Děkujeme všem rodičům a přátelům
školy, kteří si našli v předvánočním shonu čas, přišli se podívat, zakoupili si pár
drobností a chvíli poseděli při kávě nebo voňavém grogu.

PODĚKOVÁNÍ
18. prosince se uskutečnila v mateřské i základní škole vánoční nadílka.
Děkujeme touto cestou za sponzorské dary firmě Ivánek-Zeman v.o.s., která koupila
dětem v MŠ videorekordér. Dále pak Kulturní, školské a sportovní komisi při OÚ
Žabeň, která darovala peníze na nákup stavebnic do mateřské školy a školní družiny.
Fijáková Jaromíra

Z ČINNOSTI SOKOLA
Kromě běžné náplně činnosti se zapojujeme i do akcí, které se vymykají
každodenním aktivitám. Jednou z takových je i listopadová účast zástupců Sokola na
nočním Zálesáckém závodě v Nové Bělé. Soutěžilo se ve třech kategoriích a my
jsme měli své zástupce v kategorii starších žáků a starších žákyň. Obě družstva
získala druhá místa. Startovalo celkem 25 dvojic, takže umístění našich zástupců je
velmi dobré.
Další netradiční akcí byl turnaj nazvaný Vánoční turnaj ve florbale. K
překvapení pořadatelů se sešlo poměrně hodně soutěžících a tak bylo zapotřebí
upravit pravidla soutěže tak, abychom soutěž zvládli odehrát během odpoledne.
Hrálo se s vysokým nasazením, i když mnohým scházela sportovní rutina. O to byla
soutěž přitažlivější a zajímavější. Možná, že jsme založili novou tradici, ale to už
záleží nejen na organizátorech, ale hlavně na zájmu z řad veřejnosti.
V zimních měsících sportujeme hlavně v tělocvičně, ale chodíváme také hrát
hokej na rybník, nebo jezdíme na lyže. V únoru se však všechno točí kolem přípravy
plesu "Pochování basy". Jak se ples vydaří, záleží nejen na pořadatelích, ale i na
účastnících. Zveme vás tedy srdečně na 28. únor do kulturního domu. Vezměte
sebou i známé a přijděte se pobavit.
Krchňák Pavel, náčelník

KLUB DŮCHODCŮ PŘIPRAVUJE A INFORMUJE
Pro I. čtvrtletí 2004 chystá Klub důchodců Žabeň následující akce:
12. 1. zahájíme zdravotní procházky po chodnících naší obce. Sraz je vždy ve 14
hodin před kulturním domem a po 15. hodině následuje posezení při kávě nebo čaji
v klubovně. Další pochodníci se konají vždy každé pondělí až do března včetně.
17. 1. se uskuteční "papučový čaj od páté do desáté". Akce se uskuteční společně se
seniory ze Sviadnova.
12. 2. organizujeme zájezd do divadla na operetu "Země úsměvů"
19. 2. budeme mít výroční členskou schůzi, po níž bude následovat beseda nad
kronikami naší obce.
18. 3. si zajedeme prohlédnout frýdecko-místecký zámek a poutní chrám Panny
Marie Frýdecké.

DĚKUJEME SPONZORŮM
Výbor klubu důchodců Žabeň děkuje sponzorům z naší obce, kteří věnovali
dary do tomboly klubové akce "papučový čaj od páté do desáté". Jsou to kadeřnictví
Renata - paní Temlíková Renata; prodejna H+H - pan Vladimír Hájek; firma Rolizo
- pan ing. Jaroslav Vlk; čerpací stanice Autoplyn - pan Jiří Turek; Realizace, údržba
a úpravy zeleně Ivánek-Zeman. Děkujeme.

PIETNÍ HLÁŠENÍ
Výbor klubu důchodců se na své schůzi zabýval problematikou oznamování
smutečních hlášení v obecním rozhlase o úmrtí žabeňských občanů. Proto se
písemně obrátil na radu obce s žádostí o projednání této věci.
Ve své odpovědi rada obce vyslovila názor, že oznamovat úmrtí občana Žabně
rádiovým vysíláním v obecním bezdrátovém rozhlase je z piety k zemřelému
nevhodné. Konstatuje však, že pokud nastane situace a pozůstalí budou souhlasit na
ohlášení úmrtí v obecním rozhlase, bude jim to umožněno s podmínkou časově
omezeného textu (cca 1 min.) spolu s písemným souhlasem o zveřejnění smuteční
zprávy.
Tyralíková Marta, předseda klubu

VÍTE, ŽE . . . .
V Žabni se slaví pouť v lednu? V mnohých rodinách se tato tradice dodržuje
dodnes. Pouť by se měla slavit v neděli, která je nejblíže datu 20. ledna. V tento den
mají svátek sv. Fabián a Šebestián, právě jim je zasvěcená žabeňská kaple.
Mnozí z pamětníků, a nemusí se jednat zrovna o důchodce, si ještě pamatují
dobu, kdy se pouť v Žabni slavila.
Neděle začínala procesím. Průvod putoval ze Žabně do paskovského kostela.
Poutníci zpívali písně za doprovodu muzikantů. Ti to v lednových mrazivých dnech
neměli jednoduché, protože hrát se ztuhlými prsty na zamrzající hudební nástroje, to
vyžadovalo dost sebezapření. Na zpáteční cestě se pochodovalo svižněji, zpívaly se
národní a pochodové písně.
Kolotoče a stánky se zmrzlinou, čokoládou a tureckým medem tady nebyly,
ale pamětníci vzpomínají, že jedna bouda stávala v prostorách v blízkosti dnešních
autobusových zastávek. Zde si poutníci mohli koupit sladké perníčky.
(NJ)



SPOLEČENSKÁ KRONIKA ROKU 2003
narození :

zemřelí:

Brož Vít
Král Adam
Petrová Ema
Imričko Dan
Podracká Adéla

Typovský Bohumil
Typovská Helena
Galusová Miroslava
Sládečková Jarmila
Mynářová Marie
Golka Rudolf

81 let
83 let
62 let
77 let
73 let
85 let

INZERCE

Kadeřnictví a holičství v Žabni

RENATA
Přeje svým zákazníkům v roce 2004 hodně zdraví, štěstí
a rodinné pohody.
Otevírací doba : ÚTERÝ
STŘEDA
ČTVRTEK
PÁTEK

8:00 - 12:00
8:30
8:30 - 12:00

13:00 - 17:00
13:00 - 17:00
15:00
13:00 – 17:00

PÁNSKÉ

Tel. kontakt : 723 743 695
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