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OBECNÍ KANALIZACE
V měsíci červenci došlo ke změně provozovatele obecní kanalizace a
ČOV. Toto vodohospodářské zařízení nyní provozuje za výběr stočného firma
SmVaK Ostrava a.s. Zároveň zajišťuje kompletní provoz a opravy na tomto zařízení (včetně čerpacích jímek ve vlastnictví obce). Pracovníci SmVaK a.s. byli
dne 28. 7. 2003 osobně seznámeni zástupcem fy. Neptun Presskan s.r.o. v Prostějově se zařízením, způsobem provádění servisních činností a provozními podmínkami tlakové kanalizace. Veškeré havarijní stavy můžete hlásit na tel.č. 558
639 148, 605 222 675- p. Bílek, v mimo pracovní dny na tel.č. 558 402 111, 603
489 112 na Regionální správu Frýdek - Místek, ul. Beskydská 124. Pro zvýšení
spolehlivosti chodu celého zařízení je doporučeno výrobcem několikrát za rok
očistit snímací techniku v čerpací jímce proudem vody, v případě pevných usazenin (prací prášky, tuky) jemným mechanickým odstraněním. Zároveň apeluji
na ty vlastníky nemovitosti, kterým byly pořízeny čerpací šachtice z finančních
prostředků obce a nejsou doposud napojeni na obecní kanalizaci, aby tak v brzké
době učinili.
Vítězslav Klega, starosta

VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA
V měsíci květnu byla projednána a podepsána Veřejnoprávní smlouva
mezi městem Frýdek-Místek a obcí Žabeň. Podle této smlouvy budou orgány
města Frýdek-Místek vykonávat část přenesené působnosti pro orgány obce Žabeň na úseku projednávání přestupků podle zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů. Smlouva je uzavřena na dobu určitou a to do
31.12. 2008. Doposud tuto agendu zajišťovala obec Paskov.
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III. ETAPA TLAKOVÉ KANALIZACE
Rozhodnutím veřejnou vyhláškou Městského úřadu Frýdek-Místek, odbor
životního prostředí a zemědělství ze dne 21. 8. 2003, byla obci Žabeň povolena
výstavba 3. etapy obecní tlakové kanalizace. Stavební povolení nabylo právní
moci dne 1. října 2003 a nejpozději do dvou let od tohoto data, musí být stavba
zahájena. Termín zahájení výstavby tohoto vodohospodářského díla se bude odvíjet od stavu volných finančních prostředků na účtech obce a od získání účelové dotace od státu. V krajním případě lze peníze na výstavbu získat i prostřednictvím úvěru, což je sice nejdražší řešení, ale v případě neposkytnutí dotace je
to jediná schůdná možnost.

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
Pojízdná sběrna nebezpečného odpadu bude přistavena dne 18. 10. 2003,
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.

SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
Velkobjemové kontejnery budou přistaveny v termínu od 18. 10. 2003 do
20. 10. 2003 na těchto stanovištích: u obecního úřadu, u školy, u zemědělského
družstva Zemspol 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 !!!

INFORMACE POLICIE ČR
V případě podezření, že dochází k páchání trestné činnosti (krádeže, vloupání do objektu), rušení veřejného pořádku a nočního klidu, mohou občané Žabně tyto skutečnosti oznamovat přímo do hlídkového vozu Policie České republiky na tel.č. 604 127 288 – mobil.

PRACOVNÍ PRÁZDNINY
Poslední zvonění, vysvědčení, přání hezkých prázdnin a budova školy na
konci června utichla.
Avšak pouze na pár dní. Letošní prázdniny byly ve znamení rozsáhlých
oprav, rekonstrukcí, úklidů a malování celé budovy.
Učitelé rušili výzdobu, uklízeli pomůcky, knihovnu, nábytek a další vybavení, hračky, počítače a materiál. Školnice, kuchařka, uklízečka, všechny přenášely, odklízely, stěhovaly koberce, nábytek, květiny, stoly, lavice. Vše muselo
být připraveno do deseti dnů. Druhý týden července začaly první instalatérské a
zednické práce. Firma opravovala vodovodní řád od sklepů až po 1. poschodí.
Byla zavedena teplá voda do všech umýváren a tříd. Vyměňovaly se vodovodní
baterie tak, aby vše vyhovovalo nejnovějším normám a hygienickým vyhláškám. Po čtyřech týdnech zedníky a instalatéry nahradili malíři. Veškeré stěny od
sklepa po stropy v poschodí dostaly nový kabát. Vše bylo vymalováno. Zkrátka
nepřišla ani střecha budovy. Byl proveden nový dvojí nátěr.
Kdo někdy uklízel místnosti po zednických či malířských pracích, dokáže
si lehce představit, kolik práce nás čekalo. Volání o pomoc vyslyšeli rodiče. Patří jim poděkování. Společně se nám podařilo vše umýt, uklidit, vyčistit, nastěhovat, upravit, vytapetovat, natřít, vyzdobit tedy připravit pro naše děti. A 1. září
zvonek ukončil naše pracovní prázdniny.
My jsme se těšili na rozzářené oči dětí, které jsou pro nás odměnou.
Mgr. Ilona Krplová, ředitelka ZŠ

KLUB DŮCHODCŮ PŘIPRAVUJE
Klub přichystal pro své členy následující program na IV. čtvrtletí.
V říjnu připravujeme zájezd na divadelní představení.
Dne 25. října proběhne společná akce s komisí pro občanské záležitosti pod názvem „Důchodci se baví“
V listopadu rovněž připravujeme zájezd na divadelní představení.
Další listopadovou akcí je oblíbená cestopisná beseda.
I v prosinci chystáme zájezd na divadelní představení.
V předvánočním období se sejdeme k příjemnému odpolednímu posezení pod
názvem „Setkání jubilantů“
Marta Tyralíková, předseda klubu

Z ČINNOSTI SOKOLA
Jako každoročně, i letos organizoval Sokol zájezd pro své členy. Tentokrát to byla oblast Olomoucka s navštívením místní zoologické zahrady a
botanické zahrady Horizont v Bystrovanech.
Po prázdninové přestávce se opět rozbíhá v kulturním domě cvičení. Cvičení je rozděleno podle věkových a zájmových kategorií. Cvičení předškolních
dětí, mladší žáci, starší žáci, starší žačky, dorostenci a ženy. Součástí sportovní
náplně se stal také zdravotní tělocvik, který navštěvují především ženy.
Dobrých výsledků dosahuje také cyklokroužek. V kategorii žáků do 12 let
získal Ondřej Krchňák dvě druhá místa, a 1x zajel jako pátý. V kategorii žáků 13
až 15 let se umístil Václav Neusser na 4. místě. Mezi muži 41 až 50 let závodil
Pavel Krchňák, který se může pochlubit krásným druhým a pátým místem v
soutěži.

Rozvrh cvičení:
Pondělí

15,30 – 16,30 - předškolní děti a 1. třída
16,45 – 17,45 - 2. – 5. třída chlapci i dívky
18,30 – 20,00 - ženy

Úterý

17,30 –19,00 - starší žáci

Středa

17,30 – 18,30 - starší žákyně
18,30 – 20,00 - zdravotní tělocvik

Pátek

18,00 – 20,00 - dorost

Výbor Sokola se obrací i na ostatní občany, kteří mají zájem se zapojit do
činnosti místní organizace Sokola. Rádi přivítáme další zájemce, kteří mají chuť
si zacvičit i jinak pomoci při zajišťování akcí, které Sokol organizuje.
Pavel Krchňák, náčelník
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