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VOLEBNÍ OBDOBÍ 2006 – 2010 KONČÍ
Vážení občané,
po čtyřech letech se opět pozvolna blíží závěr funkčního období současného
zastupitelstva. Volby do zastupitelstev obcí, které se budou konat ve dnech 15. - 16.
října tohoto roku, rozhodnou o novém složení zastupitelstva, jež v létech 2010 2014 bude spravovat naší obec.
Je určitě na místě, abych několika větami připomenul některé důležité události
končícího volebního období. Rokem 2007 bylo započato období nebývalé výstavby
rodinných domů. Výsledkem tohoto nadšení stavebníků je vznik 22 nových rodinných domů do letošního září a nárůst počtu stálých obyvatel obce na celkový počet
680 k poslednímu září 2010 oproti 631 občanům na konci roku 2006. Po dlouhých
létech vysídlování obce je tento rostoucí trend více než povzbudivý. Díky tomu existuje větší naděje, že v obci budou zachovány důležité služby, jakými jsou např. obchod s potravinami, restaurace a v neposlední řadě školství.
Kromě běžného zabezpečení chodu obce jsme si mohli dovolit realizovat i významné a finančně náročné investiční akce.
V roce 2007, v době letních prázdnin, proběhla stavební úprava již nevyhovující školní kuchyně. Ta byla nahrazena výdejnou stravy. Původní obavy a pochybnosti o spolehlivosti nového systému v zajištění stravy pro školáky se naštěstí nepotvrdily. Strava se doposud dováží ze školní jídelny v Paskově v prvotřídní kvalitě a v
dostačujícím množství.
Rok 2008 byl ve znamení příprav pro podání žádosti do Regionálního operačního programu Moravskoslezsko, v rámci kterého bylo možno čerpat finanční prostředky na rekonstrukci kulturního domu, jejíž součásti byl i záměr vybudovat nové
prostory pro knihovnu, která se již několik desetiletí tísnila v malé místnosti v budově obecního úřadu. Před podáním žádosti však bylo nutno předčasně splatit půjčku,
která byla použita k financování stavby 3. etapy tlakové kanalizace a tím vyvázat
budovu kulturního domu ze zástavního práva. Díky prodeji plynárenského zařízení
bylo zajištěno dostatečné množství finančních prostředků a obec tedy mohla v září
2008 podat žádost o podporu z dotačního fondu Evropské unie.
V únoru 2009 byl projekt na rekonstrukci kulturního domu doporučen k financování z prostředků Evropské unie. Samotná realizace projektu započala 1. května a

trvala do konce října 2009. Zhotovitel rekonstrukce, firma Samstav s.r.o., FrýdekMístek, byl vybrán v rámci transparentního výběrového řízení dle zákona o zadávání
veřejných zakázek a metodického pokynu Regionální rady soudržnosti Moravskoslezsko. Nutno však dodat, že jsme si pro rekonstrukci objektu vybrali klimaticky
velmi nepříznivý rok. Zvláště na počátku rekonstrukce, kdy objekt nebyl uchráněn
proti přívalovým dešťům, které po odkrytí střechy napáchaly škody hlavně na malbách a parketách v sále kulturního domu. Sanaci těchto škod provedla fa. Samstav
ve své režii, kromě 50 % spoluúčasti obce při výměně parket. I přes tyto a další problémy vzniklé při rekonstrukci objektu, ke kterému sice existuje původní stavební
projektová dokumentace, ale skutečný stav provedení byl mnohdy odlišný, jsme 8.
prosince 2009 objekt, spolu se slavnostním otevřením nové knihovny za účastí občanů, čtenářů, zástupců okolních samospráv a dalších hostů uvedli do provozu. V
tomto roce byla také podána žádost o finanční podporu na rekonstrukci školní budovy a to z Operačního programu životní prostředí Státního fondu životního prostředí
ČR. Bohužel neúspěšně.
V předvečer Štědrého dne proběhla na základě iniciativy místních občanů
velmi zdařilá premiéra společného, podvečerního setkání občanů s kulturním programem u kapličky, pod názvem „Pojďte s námi do Betléma“, které po dlouhých létech připomenulo význam Vánoc a adventního času v závěru roku.
V roce 2010 jsme očekávali z důvodu zvýšení daně z nemovitosti významný
příjem finančních prostředků do obecního rozpočtu. Započaly přípravy na stavbu
místních komunikací v lokalitách, kde stále přibývají novostavby a příjezd k nim je
po nezpevněných plochách. Po zprávě Finančního úřadu ve Frýdku-Místku, že obec
bude krácena v příjmech z daně z nemovitosti o 2,6 mil. Kč jsme bohužel museli
značně redukovat naše investiční záměry. I přes tuto nepříjemnou záležitost se část
místních komunikaci podaří zbudovat. Dále byla položením nové zámkové dlažby
opravena plocha za obecní restaurací U Čápů. Od letošního roku je hasičská zbrojnice vytápěna plynem, neboť stávající elektrické vytápění budovy bylo velice drahé a
nepraktické. Od 1. ledna 2010 byl zrušen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
a místní poplatek ze psů. Na zkoušku byl zaveden sběr biologicky rozložitelného
komunálního odpadu. Tato nová služba se záhy osvědčila, což znamená, že by se od
ní nemělo v dalších létech upouštět.
5. června 2010 jsme na sokolském hřišti společně oslavili výročí 550. let od
první písemné zmínky o obci Žabeň. Kulturní program oslovil všechny věkové kategorie a dle následných ohlasů účastníků akce nebude tato oslava dlouho zapomenuta.
V souvislosti s tímto výročím byla vydána vůbec první publikace o Žabni s názvem
„Přehled událostí obce Žabeň 1460 – 2010“, ve které se autor Mgr. Jaromír Polášek
snažil zachytit, na základě dochovaných materiálů, celé období vývoje a existence
obce. Kniha, spolu s drobnými upomínkovými předměty, byla darována do každé
domácnosti. Věřím, že vzhledem k omezenému počtu výtisků se stane mezi čtenáři
sběratelskou raritou.

V srpnu jsme v rámci programu Zelená úsporám podali žádost o finanční podporu na opravu školní budovy, jejíž součástí je také zateplení obvodových zdí a výměna oken. Zdali jsme byli úspěšní není v tuto chvíli zatím známo.
Důležitou činností po celé volební období byla také spolupráce s okolními obcemi. V rámci DSO Olešná se podařilo, po dvouletém přesvědčování kompetentních
orgánů, podstatným způsobem omezit průjezd těžkých nákladních vozidel s tonáží
nad 12 tun přes členské obce. Každoročně je pořádána olympiáda základních škol
členských obcí, které se zúčastňují se střídavými úspěchy také děti naší školy. V letošním roce byl do majetku sdružení pořízen velkokapacitní stan, který měl svou
premiéru při oslavách 550 let obce. Taktéž spolupráce ve sdružení obcí Region Slezská brána vyústila, kromě jiných aktivit, jako je např. tvorba informačních materiálů
pro prezentaci členských obcí a měst sdružení mimo náš region, v pořádání sportovních a vědomostních soutěží pro děti základních škol apod. Velkým úspěchem se
jeví dokončení projektu cyklostezky kolem řeky Ostravice o jehož záměru se hovoří
více než 15 let a na který se již podařilo získat stavebního povolení. Na realizaci
stavby chybějícího úseku cyklostezky Ostrava – Beskydy (t.j. úseku mezi Vratimovem a Sviadnovem) byla získána dotace (92%) z evropských peněz Regionálního
operačního programu Moravskoslezsko. Celé dílo v délce 8 km má být uvedeno do
provozu v prosinci 2012 a celkové náklady jsou předběžně vyčísleny na 33 mil. Kč.
Tolik tedy k nejdůležitějším událostem končícího volebního období. Uvedené
akce by nemohly být realizovány bez konstruktivního přístupu členů zastupitelstva
při projednávání jednotlivých záměrů. Celkem proběhlo 22 veřejných zasedání zastupitelstva obce, na kterých bylo rozhodnuto, mimo jiné, o pořízení dvou změn
územního plánu obce, které byly vyvolané podáním žádostí vlastníků pozemků o
změnu využití ploch v území. Dále se na těchto zasedáních rozhodovalo o prodejích
a nákupech pozemků, o přijetí rozpočtů na jednotlivé roky, o úpravě dopravní situace v obci pomocí svislého dopravního značení a pod. Pro objektivní informovanost
občanů byly zápisy ze všech zasedání zastupitelstva, popisujících jejich průběh, zveřejňovány na úřední desce obce, tak jak to ukládá zákon o obcích. Zápisy jsou taktéž
zveřejňovány na elektronické úřední desce na www.zaben.cz , kde jsou k nalezení
veškeré dokumenty vztahující se k rozhodování samosprávy (obecní vyhlášky, usnesení rady a pod.). Všem kolegům zastupitelům děkuji za jejich práci a za zodpovědný přístup při rozhodování o věcech obecních.
Vážení občané, v závěru výčtu nejdůležitějších událostí, které se udály v končícím volebním období, je však třeba říci, že ne všechny vize a záměry se podařilo
zrealizovat. Ať už byly nad rámec našich aktuálních finančních možností, anebo to
byla neochota vlastníků pozemků dospět k dohodě s obcí. Jsem přesvědčen, že nové
zastupitelstvo, které vzejde z komunálních voleb, bude mít v budoucnu jistě dost
práce se správou obce, ke které bude potřebovat mít nejen odborné znalosti a zkušenosti s prací v zastupitelstvu obce, ale i zdravý selský rozum.
Vítězslav Klega, starosta obce

HOSPODAŘENÍ OBCE V LETECH 2006 – 2010
2006
2007
2008
2009

2010

k 31.12.

k 31.12.

k 31.12.

k 31.12.

k 31.07.

Daňové příjmy

5 311 072

5 611 634

6 318 157

6 082 092

3 089 853

Ostatní příjmy

279 884

5 557 817

1 416 977

1 463 017

597 702

Dotace

-

-

-

2 060 366

2 608 870

Celkové příjmy

5 590 956

11 169 451

7 735 134

9 605 475

6 296 425

Celkové výdaje

6 434 843

6 607 374

7 532 304

12 486 678

4 697 937

stav na běžných
1 714 413
účtech

5 655 049

4 057 581

864 379

2 616 459

-2 112 300

-312 000

0

0

dluh obce

-2 644 504

V položce daňové příjmy je patrný vývoj těchto příjmů, které poměrně věrně
kopírují stav české ekonomiky, tedy nárůst do roku 2008 a posléze pokles. Rok 2010
bude navíc citelně ovlivněn neuváženým a bohužel nezvratným rozhodnutím Nejvyššího správního soudu ČR o změně zdaňování plošných staveb, čímž dochází k
podstatnému snížení výběru daně z nemovitostí u řady větších firem působících na
katastru obce.
Ostatní příjmy vykazují po celou sledovanou dobu kolísavou úroveň. Zde
jsou obsaženy nejen pronájmy obecních pozemků a nemovitostí, ale také např. příjmy za vytěžené nerosty (těžba uhlí). V roce 2007 se zde zásadně promítly příjmy z
prodeje pozemků a odprodej zbudované středotlaké sítě plynovodu.
V roce 2009 a 2010 obdržela obec dotace na investiční akci „Rekonstrukce
kulturního domu se vznikem knihovny“.
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 tuto zásadu
porušili v roce 2009, když byla dokončena rekonstrukce KD. Nutno podotknout, že
na tuto „extrémní“ investici jsme si v předstihu „naspořili“ v předchozích letech.
V kolonce stav na běžných účtech je zřejmý záměr v hospodaření obce tj.
nejdříve si naspořit a poté investovat, kdy je zároveň tvořena dostatečná finanční rezerva na překlenutí náhlých a mimořádných výdajů.
Tabulku uzavírá dluh obce, když v roce 2008 byla předčasně splacena půjčka
od SFŽP za stavbu 3. etapy kanalizace. V roce 2009 pak byla uhrazena poslední
splátka za plynofikaci, čímž došlo k oddlužení obce.
Marcel Brabec, místostarosta

VOLBY JSOU TADY
Už je to tak, volební období uplynulo jako voda a nastal čas ohlédnout se na
uběhlá léta, co se ve vesnici změnilo. A nebylo toho málo. Stačí jen otevřít oči a po-

řádně se podívat. Na hodnocení jsou tu však jiní, povolanější a já nechci nic suplovat.
Trochu mne děsí překotná výstavba nových domků. Panelák naležato, kdy jeden druhému vidí co má v talířku k večeři, pokud něco má, je představa ne zrovna
podle mého gusta. Možná, že to dopadne jinak a kolem novostaveb bude dost místa
pro hrající si děti i pro tu mrkvičku a okrasný záhonek, zůstane místo, kde budeme
moci obdivovat kvetoucí pampelišky a v klidu poletující hmyz mlsající nektar z rozkvetlé louky. Nicméně procházet se vesnicí s možností prohlédnout se po kraji, překrásných Beskydách a zhluboka se nadechnout vonícího sena, to jistě není představa
k zahození.
Ale to jsem poněkud odběhl od tématu. Bude se měnit sestava zastupitelstva,
možná částečně, možná více, to vše záleží na nás voličích. Ve vesnici naší velikosti
máme tu výhodu, že si můžeme vybrat při volbách kandidáty z celého spektra kandidátek podle toho, o kom si myslíme, že tam patří bez ohledu, za kterou skupinu
náš člověk kandiduje. Většinou se známe a tato skutečnost je velkou výhodou pro
nás voliče. Při volbách do parlamentu, či do senátu je nám značně omezena možnost
poznání jednotlivých kandidátů a jsme spíše odkázáni na média, v jakém světle nám
politiky předloží. To neplatí pro nás žabeňáky, my se přece jen máme možnost setkat na ulici, v obchodě nebo na nějakých oslavách. A pokud někdo dělá nějaké
lumpárny nebo nepřístojnosti, určitě se to rychle roznese a všeobecně se to ví.
Není to sice pravidlem, ale v době hektických změn a uspěchaného života
máme někdy i my problém, abychom se poznali. Je to i o pracovní době, která už
zdaleka není od 6 do 14 hodin, ale mnohdy se natahuje do pozdních odpoledních
hodin.
Takže pokud chcete získat o někom nějaké informace, musíte hledat mezi
známými nebo přáteli.
Přijďte vyjádřit svůj názor, přijďte volit budoucnost obce.
Přeji sobě a nám všem, abychom zvolili zastupitelstvo, které bude mít na zřeteli především dobro naší obce. Budeme-li mít dobré a starostlivé zastupitelstvo, bude se nám v Žabni dobře žít.
Jiří Neusser

SDĚLENÍ POLICIE ČR
Vážení spoluobčané,
obvodní oddělení Policie České republiky Brušperk zaznamenalo značný nárůst vloupání do sklepních prostor, bytových domů, ze kterých byly odcizeny nejčastěji jízdní kola. K vloupání došlo téměř ve všech obcích spadajících do působnosti
obvodního oddělení Policie České republiky Brušperk. Jenom za období letních
prázdnin jsme zaznamenali na obvodním oddělení Policie České republiky Brušperk,
odcizení 22 jízdních kol. V některých případech vnikl zloděj do sklepních prostor
bez poškození vstupních dveří do bytových domů, to znamená, že dveře nebyly
uzamčené. Majitelé jízdních kol by měli být pozorní a kontrolovat, zda mají svá

jízdní kola dostatečně zabezpečená. Vzhledem k nárůstu počtu vykradených sklepů
učinil vedoucí OOP Brušperk preventivní opatření. Došlo k posílení hlídek, které
fyzicky kontrolovaly uzamčení hlavních i zadních dveří do bytových domů a uzavření sklepních oken. Bylo zjištěno několik nedostatků, o těchto nedostatcích byla
vyrozuměna příslušná společenství vlastníků bytů. K odcizení kol nedochází jen ze
sklepů, ale i z volného prostranství např. před obchodem, či restaurací. Z tohoto důvodu si dovolují apelovat na Vás, aby jste více mysleli na ochranu svého majetku.
Důležité je nezapomínat uzamykat všechny vstupní prostory do bytových domů,
rovněž uzavírat okna do sklepních prostor. Pokud vyjedete na jízdním kole ven, nezapomínejte ho řádně uzamknout a rovněž pokud je to možné, jízdní kolo nenechávejte vůbec bez dohledu. Pokud se stanete svědkem trestného činu, nebo v případě
výskytu podezřelé osoby, nebo vozidla, jenž se pohybuje před domem, nebo přímo v
domě, poskytněte policistům důležité informace o těchto osobách : pohlaví, rasa,
věk, přibližná výška a váha, účes, barva vlasů a očí, způsob řeči, fyzické zvláštnosti,
chůze, nápadnost v chování, tiky, oblečení. U vozidel je důležitá poznávací značka,
barva, typ, provedení, viditelná poškození, příslušenství (anténa, zahrádka), směr
jízdy a počet osob ve vozidle. Postřehy, které získáte si raději ihned zapište a neprodleně ohlaste tuto skutečnost na linku 158 nebo na tel: 558 666 222. Bez Vaší pomoci nemůžeme být nikdy tak úspěšní, jako by jsme si všichni přáli.
pprap. Jiří Zamazal

VČELAŘI V PASKOVĚ OSLAVILI 100 LET
V letošním roce uplynulo právě sto let od chvíle, kdy byl v Paskově (okr. Frýdek-Místek) založen spolek včelařů. Stalo se tak, dle dochovaných pramenů, 12. září
1910, a to především z popudu paskovského učitele Břetislava Terricha. Do konce
roku 1910 měl spolek už 25 členů. Vývoj organizace, počet členů i včelstev byl
proměnlivý, byla léta hubená i tučná. Roku 1950 došlo k reorganizaci včelařských
spolků, což se v naší organizaci projevilo tím, že k Paskovu byli přiděleni včelaři z
Řepišť a Žabně a tak je tomu dodnes. V loňském roce měla naše organizace 27 členů
a 223 včelstev. V posledních letech došlo k rapidnímu úbytku členů, a to zejména v
souvislosti s výskytem moru včelího plodu v roce 2007, neboť postižená včelstva
bylo třeba spálit a někteří členové je již neobnovili. Dobrá zpráva je, že naše organizace už se moru zbavila a byla vyňata i z ochranného pásma.
Oslavy 100 let trvání Základní organizace Českého svazu včelařů Paskov byly
rozprostřeny do několika dnů, mezi 24.–26. červen 2010. Prolog byl učiněn už 23.
června kurzem medového pečiva, kdy přítomní si mohli vlastnoručně upéci a nazdobit své perníčky. Samotné oslavy pak začaly o den později otevřením výstavy, mapující historii i současnost včelaření v naší organizaci, a zazněla též přednáška s včelařskou tematikou, kterou vedla, stejně jako kurz medového pečiva, paní Marie
Knödlová z frýdecké organizace. Při slavnostním zahájení vystoupil také Svatomichaelský pěvecký sbor z Řepišť. Vrcholem oslav byla slavnostní členská schůze s

rozšířenou účastí hostů, která se konala dne 25. června 2010 v Zámecké krčmě v
Paskově, kde byly soustředěny i všechny akce související s oslavami. Kromě členů
organizace přijali pozvání i zástupci z okresního výboru ČSV, z okolních základních
organizací a také pan starosta obce Paskov. Schůzi obohatila přednáška paní MUDr.
Jany Hajduškové na téma Včelí produkty a apiterapie. Na závěr pak členové a hosté
obdrželi slavnostní medaili, která bude nyní i v budoucnu připomínat výročí vzniku
naší základní organizace. Oslavy pak byly ukončeny 26. června. Po celou dobu výstavy si mohli návštěvníci zakoupit včelařské produkty.
Na závěr mi dovolte, abych poděkoval těm, bez kterých by důstojné oslavy
100 let naší organizace nemohly proběhnout. Především je to stálá podpora a vstřícnost obecních úřadů Paskov, Řepiště a Žabeň, v letošním roce ještě štědřejší a velkorysejší. Dále pak děkuji paní Marii Knödlové a MUDr. Janě Hajduškové. A v neposlední řadě děkuji členům přípravného výboru za organizační zvládnutí celé akce,
především příteli Liboru Frantíkovi, Radomíru Dvořákovi, Miroslavu Andrýskovi,
Oldřichu Bartošovi, Janu Bubikovi, paní Martě Andrýskové a všem, kteří se našich
oslav zúčastnili a podpořili nás v naší činnosti.
Mgr. Jan Kukučka, jednatel ZO ČSV Paskov

MÍSTNÍ KNIHOVNA ŽABEŇ INFORMUJE!
OHLÉDNUTÍ:
Od začátku letošního roku jsme v naší knihovně připravili řadu akcí.
Naše pozornost se hlavně soustřeďuje na žáky a žáčky zdejší školy a školky.
Na dřívější besedy, které se konaly v zasedací místnosti obecního úřadu, jsme
v nové knihovně navázali besedou „Měli jsme psa a kočku“ k výročí bratří Čapků.
Ve čtvrtek 5. května jsme s dětmi přivítali ilustrátora knih pana Jiřího Fixla.
Připravil si pro žáky výtvarnou dílnu, při které vznikla řada krásných ilustrací. Ty
mohli návštěvníci knihovny zhlédnout během prázdnin.
Potulná pohádková země je projekt Klubu dětských knihoven SKIP podpořený finančními prostředky z grantového programu MK ČR Knihovna 21. století.
Po knihovnách putují strašidla z dílny paní Vítězslavy Klimtové.
Děti se 24. května seznámily s několika z nich. Hlavně Zášupšáka si pořádně
prohlédly. Určitě je i v Žabni toto strašidlo velmi rozmnožené!
Knihovna v Žabni se zapojila do 2. ročníku projektu Už jsem čtenář - Knížka
pro prvňáčka, který podporuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v rámci
rezortního projektu Podpora čtenářské gramotnosti. Cílem projektu „Knížka pro
prvňáčka“ je podpořit rozvoj zájmu o četbu u dětí v prvním roce školní docházky a
vytvořit základ pro pravidelný návyk k četbě.
Všichni prvňáci získali zdarma původní českou knižní novinku, která není
běžně v prodeji. Jedná se o knihu Jiřího Kahouna Legrační dům, kterou ilustroval
nám již známý pan Jiří Fixl.

Pro všechny návštěvníky knihovny jsme připravili v prostorách knihovny výstavu fotografií Miroslava Lyska „Světlo, kříž a krajina“ a výstavu „Písmo k nám
promlouvá“, kterou nám zapůjčil Mg. Jaromír Polášek.
Do 11. října je ke zhlédnutí výstava „ Kouzlo větrných mlýnů“.
DO KONCE ROKU PŘIPRAVUJEME:
Výstavy:
„Hledáme své kořeny“ k výročí obce Žabeň (od 13. října do 24. listopadu)
„Novoroční přání – Pour Féliciter“ (od 29. listopadu do 12. ledna)
Besedy nejen pro čtenáře knihovny:
„550 let obce Žabně“ aneb co se do knihy o Žabni nevešlo (Mgr.Jaromír Polášek, 13. října od 17:30 hodin)
JAPONSKO (Jiří Mára, 29. listopadu od 17:30 hodin)
Pro školáky:
Kamarádka knihovna - oznámkuj svou knihovnu. Děti budou vyplňovat
knihovně vysvědčení.
Škola naruby – soutěž o nejhezčí čtenářský deníček. Vyhodnocení nejlepších
čtenářů a čtecích rodin proběhne příští rok v dubnu.
říjen:
7. října „Ze ŠPALÍČKU Františka Hrubína“
21. října „Pasování druháků na čtenáře“
13. října – soutěžní odpoledne v knihovně od 13: 00 do 16:00 hodin
listopad a prosinec:
„Žáček žáčkům“ k 65. narozeninám Jiřího Žáčka
„Večerníček měl narozeniny“- zábavné odpoledne v knihovně
Průběžně se o tom, co se děje v knihovně můžete dozvědět na webové stránce
knihovny http://www.zaben.knihovna.info/ .
Mgr. Hana Pščolková, ředitelka knihovny Vratimov

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK 2010-2011 ODSTARTOVAL
Tak už je to tu! Prázdniny utekly jako voda.
1.září. Pro mnohé z nás obyčejný den. Ne však pro děti, které šly poprvé do
školy. Nervozita, očekávání, snad i trochu obav. Možná si na tyto pocity ještě vzpomenete. Nejinak tomu bylo i u dětí, které v doprovodu svých rodičů přišly v tento
den do Základní školy v Žabni.
Půjde jim učení? Zvládnou to? Otázky, které si jistě klade nejedna maminka a
tatínek.

I když první školní den pršelo, náladu to rozhodně nikomu nezkazilo.
Rodiče a jejich děti se sešli ke slavnostnímu zahájení v prostorách školní družiny. Představili se nám prvňáčci – Terezka, Esterka, Valentýnka, Milánek a Adélky
a na památku dostali uvítací list a drobné dárky.
Pozvání přijal pan starosta Vítězslav Klega. V novém školním roce přivítal
rodiče, žáky, p. učitelky a ostatní přítomné.
Všichni zaměstnanci školy žákům přejí „Hodně úspěchů při plnění školních
povinností“.
Eva Juřicová, ředitelka

ZÁKLADNÍ ŠKOLA INFORMUJE
Žáci naší školy a senioři obce Žabeň se ve školním roce 2009/2010 zapojili do
projektu „Křížem krážem Slezskou branou s dědečkem a babičkou“ ve spolupráci s
organizátorem projektu DDM Vratimov.
Cílem projektu bylo:
- Rozvoj spolupráce mezi školami daného regionu
- Rozvoj komunikace mezi dětmi a mládeží daného regionu
- Sblížení obyvatel různých věkových kategorií v rámci daného regionu
- Rozšíření zájmu o geografii, historii a současnost regionu Slezská brána
- Přiblížení daného regionu a jeho zajímavosti potenciálním návštěvníkům
Spolu se seniory jsme putovali po všech regionech. V naší obci jsme se seznámili s historii, zamýšleli jsme se nad tím, proč už čápi v Žabni nehnízdí, co nám
vyprávěli o hnízdění čápů rodiče, prarodiče a jak by měl vypadat ideální les.
V květnu jsme vyhráli vědomostní soutěž projektu „Křížem krážem Slezskou
branou s dědečkem a babičkou.“ Soutěžící 1. Lukáš Tomek, 2. Ester Střížová, 3. Tereza Podracká vyhráli pro 10 dětí naší školy třídenní zájezd do Prahy ve dnech 26. 6.
- 29.6.2010.
Byli jsme ubytování v pěkném hotelu, kde jsme snídali a večeřeli. Obědvali
jsme v centru Prahy. Shlédli jsme Karlův most, Nerudovou ulici, Pražský hrad,
Chrám sv. Víta, Národní muzeum, Václavské náměstí, Staroměstské náměstí, Orloj,
tančící dům, Hlavní nádraží a aquapark. Nejvíce jsme se těšili na prohlídku České
televize na Kavčích horách. Byli jsme přítomní natáčení „Kalendárium“ se Saskií
Burešovou. Před budovou jsme potkali Romana Vojtka. Bylo to úžasné. Poslední
den jsme navštívili rádio „Impuls.“ Tam jsme potkali při natáčení moderátora Petra
Ondráčka. Byli jsme přítomní vysílání moderátora Vlasty Korece. Měli jsme možnost pozdravit všechny „Žabeňáky.“
Výlet byl nádherný. Viděli jsme spoustu památek, ruch velkoměsta, známe
herce a moderátory, projeli jsme se i metrem. Litujeme, že jste tam nebyli s námi.
Žáci 5. a 4. ročníku ZŠ Žabeň a paní Doudová

Z ČINNOSTI SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
Zimní měsíce a začátek jara letos pro nás probíhal v poklidném tempu. Z letargie nás probudily vydatné květnové deště. Intenzívní srážky způsobily vystoupání
hladiny spodních vod až do sklepních prostor obytných domků. 17. května začala
naše výjezdová jednotka čerpat vodu ze zatopených sklepů. 18. května jsme pomáhali s vyklízením sklepních prostor základní školy a kulturního domu. Pršet bohužel
nepřestalo, a tak 19. května bylo nutné zahájit nepřetržité čerpání vody ze sklepů základní školy, kde hrozilo zatopení plynové kotelny a tělocvičny. Rovněž byla čerpána voda z kotelny restaurace „U Čápů“, která je v majetku obce Žabeň. Čerpání bylo
ukončeno až 25.května po poklesu hladiny spodních vod na únosnou míru.
Po skončení záchranných prací nás čekala příjemnější činnost, a to příprava
tradičního Kácení máje. Počasí nám tentokrát přálo, a tak se večer vydařil.
První sobotu v červnu proběhly oslavy 550 let od založení obce Žabeň. Na sokolském hřišti měli hasiči stánek s občerstvením a po skončení slavnosti jsme celý
areál hlídali.
Vrchol naší sportovní činnosti je pohárová soutěž o pohár starosty obce Žabeň. Letošní již 36. ročník se konal v sobotu 12. června. 14 družstev mužů a 10 družstev žen bojovalo na naší náročné trati. Soutěž se rovněž započítává do Beskydské
ligy, do které je přihlášeno i naše A mužstvo. Soutěž byla napínavá až do samého
konce. Jako úplně poslední soutěžilo totiž družstvo mužů z Hájova. Dosáhli nejlepšího času a tím odsunuli naše A mužstvo na druhé místo a muži Žabeň B skončili
třetí. V kategorii žen zvítězilo družstvo z Nové Vsi, druhé byly ženy z Hájova a třetí
ze Lhotky.
Naší zatím poslední akcí byla Letní slavnost, která se uskutečnila ke konci letních prázdnin.
Dalibor Fridríšek, starosta Sboru dobrovolných hasičů

KLUB DŮCHODCŮ INFORMUJE
Některé akce se nám podařilo splnit, někde jsme tak úspěšní nebyli. Začnu tedy s těmi úspěšnějšími.
Po půl roce byl ukončen projekt „Slezská Brána na školách“. Tento projekt je
zaměřen na spolupráci dětí ZŠ a seniorů z Klubu důchodců. Děti z naší školy získaly
1. místo a za odměnu jelo 10 žáků a jedna seniorka do Prahy na zájezd, který uspořádal Dům dětí a mládeže ve Vratimově.
Velice hezký byl květnový zájezd na Hostýn, Baťův kanál a Buchlovice.
Tradiční smažení vaječiny nesmí scházet v našem programu. Tentokrát se zúčastnili i přátelé KD z Paskova.
Na oslavách 550 let obce chyběli jen ti, kteří se nemohli zúčastnit z vážných
zdravotních důvodů. Setkání s přáteli a rodáky z širokého okolí bylo příjemným zážitkem pro všechny.
7. a 8. září proběhla humanitární sbírka pro charitu Broumov.

Pokračujeme v organizování oblíbených divadelních zájezdů do Ostravy.
Nepodařilo se nám zrealizovat připravený zájezd manžely Liškovými po
střední Moravě. Mladečské jeskyně, zámek Úsov, Loštice. Pro malý počet zájemců
se zájezd nekonal.
Připravujeme v letošním roce ještě Tvarůžkové hody a navštívíme burzu v
Polském Těšíně.
Srdečně zveme zájemce na všechny akce , které klub důchodců organizuje.
Za výbor klubu důchodců – Ludmila Doudová, předsedkyně

Z ČINNOSTI SOKOLA
V dubnu se členové naší jednoty zúčastnili zálesáckého závodu zdatnosti v
Nové Bělé, kde družstvo ve složení Vojtěch Krhovják, Lukáš Garba a Jakub Ondrušík obsadili ve své kategorii 3. místo.
Měsíc duben byl ve znamení příprav na blížící se oslavy 550 let vzniku naší
obce. Firma Ivánek & Zeman vyměnila staré oplocení podél místní komunikace za
nový plot. My jsme brigádně zrenovovali příjezdovou bránu a vstupní branku.
U příležitosti letošních oslav založení obce bylo sehráno fotbalové utkání mezi svobodnými a ženatými. Samotný fotbalový zápas skončil neuvěřitelným vítězstvím svobodných 8:0.
Po skončení zápasu si každý z diváků mohl vyzkoušet „kopnout penaltu“ ze
značky pokutového kopu - trefit míčem některou z pěti PET lahví zavěšených na
brance. Věřte, nebylo to vůbec jednoduché a těch úspěšných bylo jen několik.
Utkání předcházelo vystoupení mažoretek a předvedení sletové skladby „Kaleidoskop“ za účasti sokolek ze Šenova a Moravské Ostravy. S touto skladbou sokolky budou vystupovat na III. Sokolských tělovýchovných slavnostech v Trenčíně.
30. dubna proběhla na sokolském hřišti školní akce „Pálení čarodějnic“, na
které se podílela naše jednota tvorbou balíčků, které dostal každý, kdo absolvoval
úspěšně čarodějnické úkoly a discipliny. Na přípravě těchto soutěží se velkou měrou
podíleli členové Sokola. Na závěr celé akce byla zapálena vatra s maketou čarodějnice.
Na květen jsme připravovali smažení vaječiny, ale pro neustále špatné počasí
byla akce zrušena.
V červnu jsme pořádali akci „Po stopách pašeráka“ z Visalají na Bílý Kříž,
kde musely jak děti, tak dospělí odpovídat na vědomostní otázky z historie i současnosti Beskyd. Po dopadení pašeráka na Bílém Kříži došlo k zabavení kontrabandu,
který si děti mezi sebou rozdělily v krásném prostředí chaty Sulov. A jelikož na nás
začalo svítit i sluníčko, prodloužili jsme si výlet výšlapem na Švarnou Hanku a odtud přes Smrčinu zpět na Visalaje. Celou tuto akci vymyslely a zorganizovaly naše
členky Jana Ondrušíková a Radka Vaníčková.
Na konci srpna jsme uspořádali 4. ročník cyklistického amatérského závodu
„Paskovský kriťák“. I když bylo nevlídné počasí a kategorie mužů 30-39 let jela v
dešti a dokonce krátkém krupobití, přihlásilo se na start v osmi kategoriích, včetně

vloženého závodu dětí, celkem 126 cyklistů. Za Sokol Žabeň soutěžily tyto děti: Vít
Brož, Lukáš Garba, Vojtěch Krhovják, Jakub Ondrušík, Marie Krhovjáková a Magdalena Hejnešová. Po loňské zkušenosti s arogantními řidiči se nám podařilo zajistit
na nejfrekventovanější křižovatky hasiče z Paskova a Staré Bělé. I tak bylo potřeba
dalších 18 dobrovolných pořadatelů pro zdárný průběh celého závodu.
Od června využíváme i více internet. Na obecních stránkách v sekci TJ Sokol
informujeme veřejnost o akcích které se chystají, i o akcích, které proběhly. Presentace je doplněná bohatou fotodokumentací.
Pavel Krchňák, starosta Sokola

Výbor SOKOLA ŽABEŇ ve spolupráci s panem L. Suderem zve všechny
odvážné děti a jejich nebojácné rodiče na netradiční procházku k žabeňskému rybníku,
kde se 8.

října 2010 uskuteční

SETKÁNÍ S ŽABEŇSKÝM VODNÍČKEM

•

•
•
•

sraz u KAPLIČKY V 16.30 hodin, s výbornou
náladou, dobrou obuví (nejlépe GUMÁKY)
a s BATERKOU, ČELOVKOU, či jakoukoliv
jinou funkční svítilnou!
příchod k rybníku pana Sudera, přivítání s Vodníkem
zábavné hledání vodníkova jména v okolí rybníku
společné ocenění všech zúčastněných Vodníkem a Rusalkami

VODNÍKOVNÉ :

30KČ

OBČERSTVENÍ:

nápoje, ohniště, kečup a hořčice zajištěno,
něco k opékání + pečivo SEBOU

SRDEČNĚ ZVOU ORGANIZÁTOŘI
RUSALKY JANA ONDRUŠÍKOVÁ A RADKA VANÍČKOVÁ
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