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ZVÝŠENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ
A ZRUŠENÍ POPLATKU ZA KOMUNÁLNÍ ODPAD
Od 1. ledna 2010 vstupuje v platnost na území obce Obecně závazná vyhláška
č. 1/2009 o stanovení místního koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí, která bude mít pro daňového poplatníka za důsledek trojnásobné zvýšení daně z nemovitostí.
Jedná se o všechny stavby umístěné v katastru obce. Výběr daně bude provádět Finanční úřad ve Frýdku – Místku stávajícím způsobem.
Na základě přijetí vyhlášky o zvýšení místního koeficientu u daně z nemovitostí byla Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2009 zrušena Obecně závazná vyhláška č.
11/2003 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, tzn. zrušení poplatkové povinnosti za „popelnice“ pro občany přihlášené k trvalému pobytu v obci a pro majitele
rekreačních chat. Na stávajícím systému evidence popelnic, jakož i na vydávání známek, kterými bude regulován počet využívaných nádob, se nic měnit nebude. Známky se budou vydávat zdarma na obecním úřadě vždy v měsíci únoru běžného roku v
úřední hodiny. Po tomto termínu nebudou neoznačené popelnice vyváženy.
Těm majitelům nemovitostí, kterým výše uvedená místní úprava přinese zvýšení životních nákladů, kdy nově vyměřená daň bude u některých poplatníků vyšší
než je součet poplatků za odstraňování komunálního odpadu a daně z nemovitosti za
r. 2009 (převážně se bude týkat osaměle žijících občanů), je obec připravena každoročně kompenzovat vzniklý rozdíl formou finančního daru na základě jejich žádosti a
po doložení vzniklého rozdílu, a to od částky 100 Kč nahoru. Tato kompenzace bude
poskytnuta pouze občanům, kteří nemají vůči obci finanční dluh a nebude se vztahovat na objekty určené k podnikání.
Výše uvedené opatření o kompenzacích se netýká dvojnásobného zvýšení daně
z nemovitostí pro rok 2010, jež je přijato a uzákoněno v rámci "úsporných balíčků"
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky.
Zároveň od nového roku dochází ke zrušení poplatku za psy. Evidence psů a
agenda psích známek zůstane zachována tak, jako dosud. Na vyhlášce omezující volný pohyb psů po obci se nic nemění. Rovněž další povinnosti chovatelů psů, jako například povinné očkování proti vzteklině, zůstávají beze změn.

REKONSTRUKCE KULTURNÍHO DOMU
V úterý 8. prosince 2009 byly za účasti obyvatel Žabně, projektového týmu,
zástupců zhotovitele a pozvaných hostů slavnostně otevřeny nové prostory místní
knihovny, které vznikly v rámci projektu "Rekonstrukce kulturního domu v Žabni".
Projekt přestěhováním knihovny do rekonstruovaného podkroví budovy vyřešil
neudržitelný stav stávající knihovny, ve které již nebylo možné využit obsahovou náplň a poslání současné moderní knihovny na vesnici. Stále větší důraz je kladen na
komunitní roli knihoven v pořádání akcí nejen pro děti, ale pro všechny obyvatele
obce. Knihovna tak bude kromě klasické výpůjční činnosti a veřejného internetu poskytovat prostory pro rodiče s dětmi, k pořádání výstavek, besídek a jiné kulturní činnosti.
Realizací záměru vznikl nový prostor pro knihovnu s veřejným internetem,
studovnou, s možností kopírování a tisku materiálů z knihovny i internetu. V knihovně vzniknul koutek pro rodiče s dětmi.
Projekt "Rekonstrukce kulturního domu v Žabni" je podporován Evropskou
unii prostřednictvím ROP Moravskoslezsko, oblast podpory 4.1. Rozvoj venkova.
Celkové náklady díla dosáhly 6,5 mil. Kč, z toho podíl poskytnuté dotace činí 92,5 %
z celkově uznatelných nákladů. Zbylou část, cca 1,5 mil. Kč, uhradí obec ze svých
prostředků.

PODZIM V MATEŘSKÉ ŠKOLE
V novém školním roce došlo ke změně pedagoga v MŠ. Paní učitelku Poulíčkovou vystřídala paní Šárka Karásková. MŠ má kapacitu 24 dětí a je plně obsazena se
souhlasem OÚ dětmi v počtu 25 ve věku 3 – 6 let. V letošním roce jsme ještě přibírali
děti z okolních vesnic, ale v příštích letech s ohledem na výstavbu v obci a s vývojem
populace naplníme stav jen dětmi místních občanů.
Snažíme se dětem pobyt ve školce zpestřit různými způsoby, ať už to jsou nové
metodické pomůcky, hračky, vybavení místností apod. Touto cestou bychom chtěli
poděkovat našim sponzorům a příznivcům za jakoukoli pomoc – finanční, či věcnou
(kancelářské papíry na kopírování omalovánek, vyřazené papíry na kreslení, omalovánky, drobné opravy). Našimi finančními sponzory jsou již několik let paní L. Prokopová, Mudr. M. Prokopová a firma Ivánek-Zeman v.o.s. V letošním roce k nim
přibyla firma PENAM, která nám nabídla a zajistila perníky a perníková srdce.
Za MŠ Jaromíra Fijáková
ŠKOLNÍ DRUŽINA
Ve školním roce 2009-2010 navštěvuje školní družinu 27 dětí.Ve školní družině je činnost velice pestrá. Děti navštěvují v rámci školní družiny tyto kroužky:
,,Flétnička, sportovní hry, příprava snowboardingu, in-line bruslení, kroužek výtvar-

ných technik, keramika pro rodiče s dětmi, pohybové hry, počítačový kroužek, kroužek vaření.“ Soutěže konané v rámci školní družiny, jsou tématicky řazeny. V tomto
roce proběhly tyto soutěže: „Umělcem za hodinu, Nejkrásnější strašidýlko, Prázdninové zážitky, Recyklovaní, Červeňáček školy, Strašidýlko školy, Vybíjená, Všichni
proti všem a Fotbal, Pantomima-1-3.ročník.
Zapojili jsme se do celoročního projektu ,,Historie Slezské brány s babičkou a
dědečkem.“ Pokračujeme v projektu „Zdravé zoubky.“

ZÁKLADNÍ ŠKOLA ŽABEŇ V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
Ve školním roce 2009/2010 plní povinnou školní docházku 30 žáků 1.-5. ročníku. Nově působí v základní škole paní učitelka Mgr.Šárka Floriánová, která pracuje
také jako vychovatelka školní družiny.
Žákům je nabízena také bohatá mimoškolní činnost - zájmové kroužky: angličtina, keramika pro rodiče a děti, zdravotnický kroužek, výtvarné techniky, sportovněpohybové hry, in-line bruslení, snowboarding, flétnička, počítačový kroužek a kroužek vaření.
V měsíci říjnu se žáci zúčastnili ozdravného pobytu na horské chatě Ostrá na
Ostravici.
Celým školním rokem prolíná projekt „Historie Slezské brány“, který vyvrcholí u příležitosti oslav 550 let obce Žabeň.
Žáci pod vedením paní učitelky Heinové vydávají minimálně čtyřikrát ročně
školní časopis Žabička“, účastní se soutěží ostravské redakce Solokapr, kde obsazují
přední místa.
Ve spolupráci s Domem dětí a mládeže ve Vratimově se škola zapojila s žabeňskými seniory do projektu „Křížem krážem Slezskou bránou s babičkou a dědečkem“.
Chtěla bych moc poděkovat těm, kteří škole pomáhají, ať už jako vedoucí zájmových kroužků, členové Sdružení rodičů školy, Rady školy, sponzoři či se školou
jakýmkoli způsobem spolupracují.
PaedDr.Miroslava Čížková, ředitelka

LITERÁRNÍ PŘÍSPĚVEK NAŠICH NEJMENŠÍCH
Můj nejkrásnější zážitek
Autor: Dominik Glac
V měsíci říjnu jsme jeli na Ostravici, chatu Ostrá na školu v přírodě. Bylo krásné počasí a nádherná barevná příroda. Dopoledne jsme se učili a odpoledne jsme chodili na
turistické vycházky do okolí, hráli branné hry, dvakrát jsme navštívili krytý bazén.
Večer jsme měli společenské hry a soutěže. Na škole v přírodě bylo bezva. Největším
zážitkem pro mě byl předposlední den. Dopoledne jsme se učili, odpoledne navštívili

krytý bazén. Po návratu na chatu jsme si připravovali masky. Večer byl karneval. Já
jsem byl pilotem letadla. Nejdříve byl rej masek a vyhodnocení. Pak následovala toužebně očekávaná diskotéka. Byl to nejkrásnější den v přírodě, na který nezapomenu.

KLUB DŮCHODCŮ INFORMUJE
V letních měsících červnu a srpnu jsme uspořádali smažení vaječiny a tvarůžkové hody. Obě akce byly výborně připravené a hojně navštívené.
Také organizované zájezdy byly vydařené, počasí nám přálo. Jeli jsme do květinového a stromkového zahradnictví v polských Pisarzovicích. V září to byl zájezd
do Archeoparku v Chotěbuzi, dále zámek v Karviné a Dinopark v Doubravě.
Náš klub důchodců se také pravidelně zapojuje do sbírky šatstva. Charitativní
sbírky proběhly v tomto roce již dvě. Na poslední, podzimní, se nasbíralo 65 pytlů
oděvů.
Velký zájem je o divadelní představení v Ostravě. Od začátku roku jsme navštívili 2 opery, 4 muzikály a jeden balet. Líbilo se nám také představení ochotnického divadla „Pod Lípou“ z Hrabové. Toto představení zakoupil obecní úřad pro všechny občany.
Rok 2009 zakončíme Předvánočním koncertem pěveckého sboru z Paskova s
posezením v obnoveném sále kulturního domu.
Milí přátelé,
mnoho štěstí v kouzlu Vánoc,
v záři světel stromečku,
zdraví, štěstí, láska a klid,
ať zavítají do vašich domečků.
VESELÉ VÁNOCE A ZDRAVÝ NOVÝ ROK

PŘEJE VÝBOR KLUBU DŮCHODCŮ
Ludmila Doudová, předsedkyně klubu důchodců

Z ČINNOSTI SOKOLA
Na konci dubna jsme uspořádali cyklovýlet na Opálenou. Někteří volili raději
jízdu autobusem a vlakem do Kunčic a odtud pěšky asi 3 km do cílového místa. Bylo
slunečné počasí, ale silný vítr. Přesto nás 10 cyklistů statečně vyjelo až na Opálenou,
kde se setkaly obě skupiny
l. května jsme opět pořádali tradiční fotbalový zápas svobodní-ženatí, který vyhráli svobodní 6:5. Jsem rád, že se na zápas přišlo podívat i hodně diváků (bylo jich
přibližně 130). Velké návštěvnosti napomohlo i velmi pěkné počasí.

V květnu jsme na sokolském hřišti smažili vaječinu.
Ani letos se závody zálesácké zdatnosti v Nové Bělé nekonaly bez zástupců
žabeňského Sokola. Závod je zajímavý a o účast je mezi mladými stále zájem.
V červnu jsme se podíleli na uspořádání dětského dne, který se nesl v duchu
olympijských her.
Na závodech sokolské všestrannosti (atletika, šplh, plavání, gymnastika) v Plzni nás zastupoval Václav Neusser. Závody jsou náročné a bez pravidelné přípravy
nelze počítat s umístěním v první polovině soutěžících. Celkem 45 sokolských žup
vysílá své zástupce prověřit síly. Úroveň závodníků byla vysoká a tak Vaškovo umístění uprostřed startovního pole lze považovat za úspěšné.
30. srpna jsme opět pořádali Paskovský kriťák v cyklistice. Této akce se zúčastnilo 105 amatérských cyklistů v devíti kategoriích včetně dětí. Na start se postavili i členové naší jednoty, a to Krhovjáková Maruška, Krhovják Vojta, Brož Vítek a
Garba Lukáš, který dojel na 3. místě. Závod získává mezi cyklisty dobrý zvuk, hlavně
z hlediska bezpečnosti, vhodný výběr tratě (takhle má kriťák vypadat). Zajímavé pro
účastníky je i vyhodnocování vítězů až do 5. místa. Přijeli cyklisti až z Opavy, Hranic, Kolína, Vrbna pod Pradědem, dokonce z Polska. V juniorské kategorii závodil i
český reprezentant v silniční cyklistice a český reprezentant v cyklokrosu. Závod se
jim velice líbil a svou účast přislíbili i příští rok.
V říjnu byla organizována velká brigáda na úklid kulturního domu po malování. Spousta prachu spolu se zatékající vodou při rekonstrukci střechy kulturního domu udělaly své, takže veškeré vybavení bylo silně znečištěné a uvedení všeho do původního stavu nás stálo hodně námahy. Nejdříve byly očištěny všechny židle, stoly,
topení, podruhé přišly na řadu lustry, podlahy, suterén, cvičební nářadí.
17. listopadu proběhla turisticko-poznávací akce na Soláň. Účastníci dokázali,
že i přes nepřízeň počasí je možné strávit příjemný den v přírodě v dobré náladě a
zažít hodně legrace.
V listopadu jsme hráli také bowling. Přesto, že některým nepadaly kuželky jak
by si přáli, bylo to příjemné odpoledne plné sportovního ducha a dobré pohody.
Na prosinec chystáme vánoční turnaj dvojic ve florbalu a po Novém roce turnaj
ve stolním tenise.
27. února vás všechny zvu na sokolský ples Pochování basy i s programem.
starosta sokola Pavel Krchňák

ZE ŽIVOTA HASIČŮ
Vážení čtenáři, rád bych vás seznámil s činností Sboru dobrovolných hasičů v
Žabni. Začátkem roku se pravidelně scházíme na Výroční valné hromadě, kde hodnotíme svoji činnost.
Ze zimního spánku nás probudil zvuk sirény, který svolával výjezdovou jednotku. Hořela budova sádek v Žabni. Na velikonoční neděli v naší obci opět hořelo,
tentokrát rodinný dům.

S příchodem jara, za přispění Obecního úřadu, byla v hasičárně vyměněna okna, vstupní dveře a venkovní a vnitřní parapety. Poté jsme si celou zbrojnici vymalovali, upravili kuchyň.
Poslední sobotu v květnu jsme uspořádali tradiční Kácení máje.
V měsíci červnu se uskutečnila naše nejdůležitější akce, tou byl 35. ročník pohárové soutěže „O pohár starosty obce Žabeň“. Na startovní listině bylo 23 družstev,
z toho 15 družstev mužů a 8 družstev žen. V této konkurenci obstáli naši muži velmi
dobře, obsadili 1. místo před Skalicí a Pstružím. V ženách bylo pořadí následující –
Fryčovice, Nová Ves a Baška.
18. července byla v plánu Letní slavnost. Příroda však rozhodla jinak, od rána
pršelo a odpoledne se navíc přihnala silná bouřka, v důsledku které spadl strom na
rodinný dům. Takže místo zábavy opět výjezd. Bohužel se nám nepodařilo zajistit
náhradní termín, takže Letní slavnost se letos nekonala.
Již druhým rokem máme sportovní družstvo mladých mužů, které pravidelně
cvičí a zúčastňuje se pohárových soutěží jak v blízkém tak i vzdálenějším okolí. V
letošním roce se sportovci přihlásili do Beskydské ligy, kde obsadili hezké dvanácté
místo. Cvičili celkem na třiceti soutěžích, jednou obsadili druhé místo a dvakrát byli
třetí, za což jim patří uznání a poděkování a jelikož sportovců není nikdy dost, rádi
mezi sebe přijmou další zájemce o požární sport.
Na poli pracovním jsme ještě dvakrát sbírali železný šrot a po dohodě s Obecním úřadem bylo provedeno vyčistění potrubí potoka na Starém Žabni. Poslední letošní akce byla výpomoc při stěhování knihovny do nových prostor.
Letošní rok se nezadržitelně blíží ke svému konci, a proto bych rád poděkoval
Vám občanům za přízeň, kterou nám věnujete, Obecnímu úřadu za dobrou spolupráci
a chtěl bych jménem svým a všech členů popřát příjemné prožití Vánočních svátků a
vše nejlepší do nového roku.
Dalibor Fridrišek, starosta Sboru dobrovolných hasičů

PODĚKOVÁNÍ
Jménem svým a jménem celé rodiny bych chtěla poděkovat žabeňským hasičům pod vedením Ing. Oldřicha Čajky za profesionální přístup při hašení požáru našeho rodinného domku. Rovněž děkuji všem sousedům za snahu zmírnit naše neštěstí.
Jarmila Pavlásková

„POJĎTE S NÁMI DO BETLÉMA“,
společně si zazpívat koledy a pozdravit malého Ježíška, a to 23. prosince od
15:15 do 16:00 hodin v místní kapli Sv. Fabiána a Šebestiána.
Při této příležitosti můžete ochutnat něco vánočních pochutin a podlehnout vánoční
nostalgii.
Výtěžek z dobrovolného vstupného bude věnován do fondu SRPŠ.

Prosíme tímto také dobrovolníky, kteří se nebojí přiložit ruku k dílu a mají chuť zažít
něco nového, nechť nás laskavě kontaktují na těchto adresách:
radkavanickova@seznam.cz nebo gabriela.kaluzova@osu.cz

OZNÁMENÍ O ZMĚNĚ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO OD 1.1.2010
Na základě usnesení představenstva akciové společnosti byly v souladu s platnou legislativou schváleny nové ceny vodného a stočného s účinností od 1. ledna
2010 takto:
Voda pitná (vodné

27,91 Kč/m3 (bez DPH) 30,70 Kč (vč.10% DPH)

Voda odvedená (stočné) 24,71 Kč/m3 (bez DPH) 27,18 Kč (vč. 10% DPH)
Nové ceny budou uplatněny vůči našim odběratelům po prvním odečtu měřidel
následujícím po 1. lednu 2010, popřípadě bude postupováno dle uzavřených smluvních vztahů mezi odběratelem a dodavatelem.
Veškeré služby zajišťuje a úhradu vybírá firma Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s. . Kontakty pro hlášení poruch na kanalizaci v obci Žabeň:
Dispečink ČOV Sviadnov 558 639 140, 558 655 001 (záznamník), 605 734 894 (mobil).
Uvedená čísla platí i o víkendech.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Od 1. 1. 2010 do 14.1.2010 se uskuteční na frýdecko-místecku již tradiční
Tříkrálová sbírka pořádaná Charitou Frýdek-Místek. Stovky malých koledníků v bílých hábitech s korunkami na hlavě a posvěcenou křídou budou obcházet od dveří ke
dveřím a roznášet poselství lásky a radosti. Jak rozeznat koledníka, který ve svém
volném čase obchází v mraze i plískanici lidi dobré vůle a přispívá tím všem potřebným v naší oblasti:
1. Vedoucí skupinky má viditelně vystavenou průkazku se jménem a číslem pokladničky, do které vybírají.
2. Jméno na průkazce odpovídá jménu na občanském průkazu, který je vedoucí
povinen na požádání předložit.
3. Pokladnička, do které koledníci vybírají, je zapečetěná a s razítkem městského
nebo obecního úřadu podle oblasti, kterou koledníci obcházejí.
Charita Frýdek-Místek velice děkuje všem dárcům, koledníkům, vedoucím kolednických skupinek, zaměstnancům obecních úřadů a kněžím, díky nimž se v loňském

roce podařilo vybrat v Tříkrálové sbírce na frýdecko-místecku rekordních 1.254.645,Kč Tyto prostředky byly využity na péči o seniory a potřebné dle záměrů prezentovaných v loňském roce.

Pomozte nám pomáhat!
Charita Frýdek-Místek, F. Čejky 450, Frýdek-Místek
tel: 558 435 449, fax: 558 644 720
email: f-m@caritas.cz
web: www.fm.charita.cz
Jak byly využity výnosy z loňské sbírky:
 Půdní vestavba – vybudování prostor pro psychicky nemocné 629.992 Kč
 Dofinancování provozu Charitní ošetřovatelské a pečovatelské služby v domácnostech 50.000 Kč
 Zajištění činnosti Poradenského centra ve Frýdlantu n.O. 50.000 Kč
 Zajištění provozu Klubu Nezbeda pro děti a mládež 50.000 Kč
 Podpora provozu Mateřského centra Kolečko ve Frýdlantu n. Ostravicí 50.000 Kč
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