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REFERENDUM
25. dubna 2003 vyhlásil prezident republiky, v souvislosti se vstupem
České republiky do Evropské unie, historicky první referendum v dějinách
našeho státu. Ve všelidovém hlasování budou občané odpovídat na otázku
tohoto znění : „Souhlasíte s tím, aby se Česká republika stala podle smlouvy
o přistoupení České republiky k Evropské unii členským státem Evropské
unie?“.
V naší obci se referendum bude konat ve dnech 13. června od 14 do 22
hodin a 14. června od 8 do 14 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.
S textem smlouvy, která čítá téměř 5 000 stran, se můžete seznámit na
obecních úřadech s matrikou (Paskov). Obci Žabeň bylo dodáno 1 CD s textem
smlouvy.
Věřím, že většina z nás možnosti referenda využije a dostaví se vyjádřit
svůj postoj k tomuto historickému kroku.

DAŇ Z NEMOVITOSTI
Důvodem letošního snížení daní z nemovitostí byla skutečnost, že počet
občanů přihlášených k trvalému pobytu v Žabni ke dni 31.12.2002 klesl pod
hranici 600 obyvatel a tím se změnil koeficient výpočtu daně z 1,0 na 0,6.
Jelikož celý výnos daně z nemovitosti je příjmem rozpočtu obce, přijalo
zastupitelstvo obce vyhlášku č. 2 / 2003 o použití koeficientu pro výpočet daně
z nemovitosti, která v příštím roce 2004 vrací daň na původní výši vypočtenou
podle koeficientu 1,0.
Vítězslav Klega, starosta
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HOSPODAŘENÍ OBCE
Od počátku roku 2003 vykazuje účetnictví naší obce úctyhodný příjem ve
výši 5.184.294 Kč. V této sumě jsou však obsaženy i ty finanční prostředky,
které obecní pokladnou tzv. „jen protečou“. Jedná se o neinvestiční dotace
krajského úřadu na provoz školy – mzdy (960.000 Kč) a o proúčtování daní
obce, včetně prodeje akcií za uplynulé období (2.067.560 Kč). Skutečným a použitelným příjmem obce je tedy výsledná částka 2.156.734 Kč.
Výdaje obce činily od počátku roku 4.517.790 Kč (včetně již výše
zmíněných položek). Znamená to tedy, že naše obec vykazuje k 20. květnu
úsporu (nebo chcete-li – zisk) 666.504 Kč. Tím došlo k navýšení volných
finančních prostředků na účtech obce, které v současné době vykazují zůstatek
ve výši 2.111.421 Kč. Tato skutečnost dává reálný předpoklad k možnosti
zahájit v příštím roce přípravy na dokončení odkanalizování obce. Náklady na
vybudování III. etapy budou představovat cca 4,5 mil Kč.
Dluh obce (za plynofikaci) je umořován pravidelnými měsíčními splátkami a jeho výše činí k 20. květnu 2.456.000 Kč.
Podrobnější rozbory hospodaření obce jsou pravidelně zveřejňovány na
vývěsce v chodbě OÚ.
Marcel Brabec, místostarosta

ÚZEMNÍ PLÁN
Na 4. zasedání Zastupitelstva obce Žabeň byl schválen Územní plán,
podrobně zpracovaný Ing. arch. Konečnou. Tímto bylo úspěšně završeno
bezmála čtyřleté procesní řízení, které probíhalo v souladu se stavebním právem.
Co tato skutečnost pro občana znamená? V krátkosti se dá říci, že územní
plán určuje co lze a co nelze na daném území stavět nebo k jakému využití je
určitá plocha určena. Stanovuje, kde se budou stavět rodinné domy, jak budou
vypadat ulice. Proto doporučujeme občanům před zahájením svých stavebních
záměrů, byť i rekonstrukcí, aby se s tímto plánem seznámili na OÚ.

NEZAMĚSTNANOST V ŽABNI
Podle údajů Pracovního úřadu ve Frýdku-Místku dosáhla v lednu 2003
nezaměstnanost v Žabni 9,44 %, což nás řadí mezi obce s nejnižší nezaměstnaností v okrese Frýdek-Místek.
V naši obci bylo v lednu evidováno 286 ekonomicky aktivních občanů,
počet nezaměstnaných byl 27, z toho 16 mužů a 11 žen.

ZPRÁVA O ŠKOLE
Již se blížíme do cílové rovinky dalšího školního roku. Děti si představují,
jak prožijí dva měsíce prázdnin. Nezbývá než ohlédnout se za deseti pernými
školními měsíci.
Stále více občanů Žabně se zapojuje do akcí, které připravujeme nejen pro
žáky ZŠ a děti MŠ, ale i pro veřejnost. A tak na podzim létalo nad školou
mnohem více dráčků, vyrobených či nakoupených pro Velkou školní drakiádu.
Když jsme se schovali do teplé, nově plynem vytápěné budovy, pustili se učitelé
a děti do přípravy Vánoční besídky. Doslova ve švech praskal sál kulturního
domu 14. prosince 2002. Vkročili jsme do roku 2003 a na jaře jsme vítali
veřejnost znovu. Tentokrát na Velikonoční výstavě a Dni otevřených dveří.
A červnový Den dětí je poslední akcí, odměnou, takovým bonbónkem na
dortu pro všechny děti, za jejich celoroční píli a snahu. Děkuji za ně, za malé
i velké školáky všem, kteří školu podporovali, kteří ji věnovali svůj volný čas,
kteří při otázce, můžeš pomoci, neodpověděli, proč to nejde, proč nemohou, ale
hledali způsob, jak to udělat, aby to šlo.
Děkuji nejen rodičům, ale také ostatním občanům, kteří projevili o školu
zájem, pro její význam v obci. Věřte, že jste našim školákům příkladem, a že
tyto děti budou více "Žabeňáčci" a Váš zájem Vám později oplatí.
V září opět nashledanou.
Mgr. Ilona Krplová, ředitelka ZŠ

PŘIJĎTE SE PODÍVAT A POVZBUDIT SOUTĚŽÍCÍ
V sobotu 14. června v 9 hodin dopoledne proběhne 2. ročník Dětské
pohárové soutěže. V týž den ve 12,30 hod. odstartuje pohárová soutěž dospělých
"O pohár starosty obce". Obě soutěže se konají na hříšti u požární zbrojnice.
SDH Žabeň

KLUB DŮCHODCŮ PŘIPRAVUJE A INFORMUJE
8. 6. SMAŽENÍ VAJEČINY na hasičském hříšti. K dobré náladě přispěje
skupina JOLO.
Ze všech akcí si pořizujeme fotografickou dokumentaci pro kroniku a do
informační skříňky, která je umístěna vedle telefonní budky ve středu obce.
V této skříňce již fotografie a informace o našich akcích spoluobčané neuvidí.
Za dobu jednoho roku byla skříňka třikrát zasklívána a rovněž opravována
vyláma-ná dvířka. Boj s vandaly vzdáváme. Nemáme totiž peníze a hlavně
pochopení pro tento druh zábavy.
Tyralíková Marta, předseda klubu

Z ČINNOSTI SOKOLA
- 5.3. jsme uspořádali ples „Pochování basy“
- 1.5. se uskutečnil fotbalový zápas svobodní vers. ženatí, utkání vyhráli
ženatí 3:2
- opětovné zavedení vody na sokolské hřiště
- 31.5. běh Terryho Foxe a následná spolupráce při organizování zábavného
odpoledne pro děti k MDD
- 8.6. proběhne spolu s důchodci „Smažení vaječiny“ na sokolském hřišti
- 14. – 15.6. proběhnou Sokolské slavnosti v Českých Budějovicích, za naší
TJ se účastní paní Malíková a Doudová
- velmi dobře začala fungovat spolupráce s kulturní komisí při OÚ, což se
projevilo při organizování brigády na sokolském hřišti, které se zúčastnilo
17 lidí. Výsledkem bylo – osekané větve, pořezání křovin, spálení
hromady dřeva a chrastí, oprava uďáku, natření boudy a celkového úklidu
na hřišti.
- díky přispění OÚ bylo zajištěno kosení hřiště firmou Ivánek-Zeman, které
tímto děkujeme za ochotu a věříme, že začínající spolupráce bude dále
pokračovat.
Krchňák Pavel, náčelník



SPOLEČENSKÁ KRONIKA ROKU 2002
narození :
Králová Denisa
Fridrišková Marie
Tušilová Kateřina
Hejneš Viktor

zemřelí:
Smíšek Václav 62 let
Typovská Danuše 67 let
Langer Vlastimil 70 let
Randýsek Bohumír 81 let
Haladejová Božena 75 let
Sládeček Jaromír 80 let
Krejčí Karel 58 let
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