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ZMĚNA ÚZEMNÍHO PLÁNU OBCE ŽABEŇ
Vlastníci pozemků v katastrálním území Žabeň mohou doručit do 30. července
2008 na Obecní úřad v Žabni žádosti o změnu využití pozemků. Změna územního
plánu obce je administrativně velmi složitá, finančně náročná a nepořizuje se každý
rok. Jedná se o dlouhodobý, zákonem daný proces, jehož trvání, od vyhlášení až po
konečné schválení, mnohdy přesáhne období jednoho roku. Vlastníci pozemků by
proto měli, pokud chtějí změnit využití svých pozemků oproti stávajícímu stavu,
využít nabízené možnosti a reagovat na toto oznámení. Tyto změny se provádějí za
úplatu.
Nutno však podotknout, že ne každý návrh na změnu bude akceptovatelný a
zařaditelný do konečného projednávání. Vše je závislé na kladném vyjádření
dotčených orgánů státní správy, vlastníků inženýrských sítí apod.
Tiskopis žádosti je umístěn na internetových stránkách obce, nebo si jej lze
vyzvednout na obecním úřadě.
Požadované přílohy k žádosti:
a) snímek z katastrální mapy, popřípadě situační výkres s vyznačením požadované
změny.
b) doklad o vlastnictví dotčeného pozemku (postačuje ofocený originál) v případě, že
žadatel není majitelem pozemku doložit souhlas majitele pozemku s žádostí o změnu.
Vítězslav Klega, starosta

ROZPOČET OBCE
Na 9. zasedání Zastupitelstva obce Žabeň, konaném 5. března 2008, byl
jednohlasně schválen rozpočet obce pro letošní rok. Vzhledem k tomu, že se z roku
loňského převádí úspora ve výši 5.6 mil. Kč, bude obec hospodařit s historicky
nejvyšší částkou ve výši 9.820.650 Kč, tvořenou pouze vlastními finančními zdroji.
Hlavní investiční akcí tohoto roku by měla být (bude odvislé od získání dotace)
rekonstrukce střechy kulturního domu se vznikem knihovny a veřejně přístupného
internetu. Dalšími významnými výdaji letošního roku budou: výstavba místní
komunikace a inženýrských sítí u školy (797.300 Kč), příspěvek na vypracování
projektové dokumentace „Cyklotrasa Ostrava – Beskydy“ (112.000 Kč), dále pak

nezbytná oprava místních komunikací včetně revize mostů, oprava prvků na dětském
hřišti včetně ochranného nátěru a jejich revize. Pro větší bezpečnost chodců budou
nasvětleny oba přechody přes silnici III. třídy svítidly MACH. Další akcí bude
výměna zbývajících oken v kulturním domě a pořízení nových vstupních dveří.
Marcel Brabec, místostarosta

Rozpočet obce Žabeň na rok 2008
účetní
položka
0 1111
0 1112
0 1113
0 1121
0 1211
0 1337
0 1341
0 1347
0 1351
0 1361
0 1511
0 4112
2119 2343
3319 2111
3319 2132
3612 2132
3613 2132
3633 2132
3639 2131
3639 3111
3722 2133
3722 2324
3745 2133
6171 2111
6171 2119
6171 2141

PŘÍJMY
Daň z příjmu fyzických osob ze zav. čin. a fun.
Daň z příjmu fyzických osob ze SVČ
Daň z příjmu fyzických osob z kapitálového výnosu
Daň z příjmu právnických osob
Daň z přidané hodnoty
Poplatek za komunální odpad
Poplatek ze psů
Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj
Odvod výtěžku z provozování loterií (VHA)
Správní poplatky
Daň z nemovitostí
Neinvestiční dotace ze SR v rámci SDV
Příjmy z úhrad dobývacích prostor a nerostů
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí
Příjmy z pronájmu ost. nemovitostí a jejich částí
Příjmy z pronájmu pozemků
Příjmy z prodeje pozemků
Příjmy z pronájmu movitých věcí (kontejnery)
Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady (EKO-KOM)
Příjmy z pronájmu movitých věcí
Příjmy z poskytování služeb a výrobků
Ostatní příjmy z vlastní činnosti
Příjmy z úroků

PŘÍJMY OBCE
8115
8124
8124

Převod zůstatku z roku 2007
Splátky investičního úvěru (SFŽP - kanalizace, doplatek)
Splátky investičního úvěru (plynofikace)
Financování

PŘÍJMY OBCE VČ. FINANCOVÁNÍ

Kč
1 000 000
160 000
62 000
1 160 000
1 750 000
296 000
8 000
20 000
6 000
20 000
1 132 000
77 200
10 000
3 000
7 000
22 000
130 000
100
15 000
20 000
7 300
40 000
100
100
100
20 000

5 965 900
5 655 050
-1 416 300
-384 000

3 854 750

9 820 650

Rozpočet obce Žabeň na rok 2008
účetní
položka
2212
2221
2310
2321
3113
3314
3319
3326
3341
3399
3612
3631
3633
3635
3639
3721
3722
3724
3725
3745
5512
6112
6171
6402
6409

VÝDAJE
Silnice
Provoz veřejné silniční dopravy
Pitná voda
Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly
Základní škola
Činnosti knihovnické
Záležitosti kultury
Zachování a obnova hodnot kulturních a historických (kaplička)
Rozhlas a televize
Záležitosti kultury, církví a sděl. prostředků
Bytové hospodářství
Veřejné osvětlení
Výstavba a údržba místních inženýrských sítí
Územní plánování
Komunální služby a územní rozvoj
Sběr a svoz nebezpečných odpadů
Sběr a svoz komunálních odpadů
Využívání a zneškodňování nebezp. odpadů
Využívání a zneškodňování komunálních odpadů
Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň
Požární ochrana - dobrovolná část
Zastupitelstva obcí
Činnost místní správy
Finanční vypořádání minulých let
Ostatní činnosti (vč. rozpočtové rezervy)

CELKOVÉ VÝDAJE OBCE

Kč
1 161 000
45 000
120 000
808 000
1 026 000
57 700
585 500
6 000
10 000
37 500
101 500
370 000
140 000
30 000
290 000
10 000
370 000
10 000
160 000
207 500
160 000
717 000
1 255 000
2 142 950

9 820 650

REGION SLEZSKÁ BRÁNA
Dne 18.12.2007 proběhlo zasedání starostů svazku obcí Regionu Slezská
brána. Toto dobrovolné sdružení vykonalo v loňském roce kus společné práce.
Za nejdůležitější věc považuji zpracování strategického plánu rozvoje Regionů
Slezská brána, který vznikl na základě spolupráce s Moravskoslezským krajem díky
projektu Partnerstvím k prosperitě. Tohoto dokumentu si považuji nejenom za jeho
obsah a vytýčení společných projektů na období 2007 – 2015, ale především za to, že
vznikl společnou prací starostů a místostarostů obcí, že vznikl v diskuzi a prohloubil
vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými obcemi. Opravdu jsem rád, že se
představitelé jednotlivých obcí dokázali shodnout na společných projektech a
strategický plán byl schválen všemi zastupitelstvy.

Dalším úspěšným společným projektem je zahájení zpracování projektové
dokumentace cyklotrasy Ostrava-Beskydy, na který se svazku obcí podařilo získat
dotaci z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 635 tis. Kč. Projekt vyřeší
zpracování projektové dokumentace až po vydání stavebního povolení a zpracování
žádosti na dotaci na vlastní výstavbu. Tímto dojde k propojení již postavených úseků
mezi Vratimovem a Sviadnovem. Vlastní výstavba cyklotrasy je plánovaná na rok
2009. Tyto činnosti Region Slezská brána zajišťuje s ročním rozpočtem 22 tis. Kč,
což do budoucna nelze udržet. Proto na posledním zasedání sněm starostů schválil
zvýšení příspěvků obcí na 2,50 Kč/ obyvatele a rok. Dalšími body programu byly
rozpočtový výhled svazku obcí, rozpočtové opatření, rozpočtové provizorium na rok
2008 a projednání návrhu rozpočtu na rok 2008. Starostové rovněž řešili
problematiku společného manažera a možnosti jeho financování.
Rád bych tímto poděkoval všem starostkám, starostům, místostarostkám a
místostarostům, tajemnici a účetní svazku obcí za výbornou spolupráci a popřál jim
hodně zdraví a optimismu pro rok 2008.
Rostislav Kožušník, předseda svazku obcí Region Slezská brána

CZECH POINT NA OBECNÍM ÚŘADĚ V PASKOVĚ
V budově Obecního úřadu v Paskově bylo zřízeno kontaktní místo v rámci
projektu Czech POINT, kde si v úřední hodiny může každý občan požádat, po
uhrazení příslušného poplatku, o výpis z katastru nemovitostí, obchodního rejstříku,
živnostenského rejstříku a rejstříku trestů.

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA
Ve dnech 2.-13. ledna 2008 proběhla v obci Žabeň Tříkrálová sbírka, kterou
pořádala Charita Frýdek – Místek. Do dvou zapečetěných pokladniček, jedna z nich
byla umístěna na obecním úřadě, bylo vybráno celkem 2 750,- Kč.
Celkem bylo vybráno na frýdecko-místecku rekordních 1 208 566,-Kč. Tyto
prostředky budou využity při péči o lidi staré a potřebné. Více naleznete na
www.fm.caritas.cz
Koledníci nezastihli všechny občany doma, takže sbírka by určitě překonala tří
tisícovou hranici. Mnozí zase vložili svůj příspěvek do pokladniček při návštěvě
okolních obcí (Paskov, Frýdek-Místek), z čehož vyplývá, že konečná částka je ve
skutečnosti podstatně vyšší.
Účelem sbírky je samozřejmě pomoc potřebným a výše vybraných peněz je
potěšujícím jevem. Hovoří o solidaritě těch, kteří nepropadli čistě materialistickému
způsobu života, ale také o důvěře, které se sbírka bezesporu těší.
Je to možná malý kamínek mozaiky, která nás vrací do časů, kdy podání ruky
znamenalo mezi dvěmi lidmi smlouvu platnou, uzavřenou bez postranních

ziskuchtivých úmyslů. Smlouvu bez drobných, špatně čitelných poznámek,
zabalených do atraktivního obalu paragrafů zákonů a nařízení, za účelem
znevýhodnění jedné, ale zvýhodňující stranu druhou.
Mozaika je velká stavba a my budujeme teprve někde v základech. Je na nás
všech, jakým tempem stavba poroste, jakým dílem přispějeme k tomu, abychom se
posunuli o stupínek výše.
Stavba už začala a věřím, že je postavena na dobrých a pevných základech sice
drobných, ale odolných kamínků.
Všem občanům, kteří přispěli ještě jednou děkujeme.
J.N.

UDĚLENÍ ZLATÉHO KŘÍŽE I. TŘÍDY
Obecní úřad obdržel dopis od Českého červeného kříže. Jeho obsah je velice
potěšující a právem patří na stránky našeho zpravodaje. I my připojujeme slova díků,
která si pan Tyralík za svůj postoj plně zaslouží. Znění dopisu je následující:
Vážení,
Český červený kříž uděluje ZLATÝ KŘÍŽ I. třídy dárcům krve, kteří dovršili počet
160 bezpříspěvkových odběrů.
Ochota dárců darovat krev pro zdraví a často i záchranu života je projevem jejich
humánního vztahu ke spoluobčanům. Patří jim dík nejen těch, kterým pomohli
navrátit zdraví, ale celé naší společnosti.
S potěšením Vám sdělujeme, že mezi vyznamenanými ZLATÝM KŘÍŽEM je:

pan Roman Tyralík
Zlatý kříž obdržel ve II. pololetí 2007.
Věříme, že najdete vhodnou příležitost, jak morálně ocenit jeho hluboce lidský
postoj a využijete jeho příkladu k další propagaci bezpříspěvkového dárcovství krve.
Těšíme se na další úspěšnou spolupráci s Vámi
ČČK oblastní spolek Ostrava

PROJEKT ZŠ A MŠ V ŽABNI „ŽIJEME S TOVÁRNOU “
ZŠ a MŠ v Žabni vyhlásila v lednu 2008 ve spolupráci s Biocelem Paskov
výtvarnou a literární soutěž pro školy povodí Olešné – Sviadnov, Staříč, Žabeň,
Paskov. Cílem projektu bylo podpořit vytváření hodnotového žebříčku pomocí
výtvarných a literárních prostředků. Témata: Žijeme s továrnou; Voda – vzduch –
živočichové; Země – živá planeta; Odpad - co s ním? děti zpracovávaly různorodými
technikami a netradičními materiály. Po dobu tvorby děti sledovaly také stopy tradice
výroby papíru v okolí.

Prodejní výstava, zahájena vernisáží dne 23.4.2008 v Biocelu Paskov bude
reprezentovat nejen zúčastněné školy a tvořit výzdobu továrny, ale zároveň bude
dokladem života obcí povodí Olešné s továrnou. Výtěžek, získaný prodejem dětských
prací využijí školy k dalšímu nákupu výtvarných potřeb pro děti.
Odměnou bude dětem výlet do papíren ve Velkých Losinách, exkurse do
Biocelu Paskov, dárek věnovaný Biocelem. Vítěze soutěže čekají pěkné ceny.
Za velkou podporu při realizaci projektu děkujeme Biocelu Paskov
Jana Poulíčková, autor projektu

ZPRÁVA KLUBU DŮCHODCŮ V ŽABNI
14. března 2008 jsme na výroční členské schůzi zhodnotili naši činnost v
loňském roce. Bylo uskutečněno 25 akcí, kterých se zúčastnilo postupně 710 členů
Klubu důchodců. K 1. lednu 2008 máme v klubu 84 členů, nově přihlášených bylo 7
a se čtyřmi členy jsme se během loňského roku rozloučili.
Ve výboru KD pracuje opět 13 členek. Plán činnosti Klubu důchodců na rok
2008 je zase velmi pestrý. Pravidelná setkání v klubovně už probíhala v lednu, únoru
a v březnu. Navštívili jsme divadelní představení v divadlech v Ostravě. 19. března
2008 byla v kulturním domě beseda o sociálních příspěvcích pro zdravotně postižené
občany a také o zdravotních pomůckách a o možnostech umístění seniorů do domova
důchodců.
Připravujeme několik zájezdů do blízkých a vzdálenějších míst na Moravě.
Naše zájezdy se staly velmi oblíbené a pohodové. Srdečně vás zveme.
V květnu chystáme smažení vaječiny a ke konci měsíce charitativní sbírku
šatstva pro Charitu Broumov. Termín sbírky bude upřesněn. Tato sbírka je
organizována společně s obecním úřadem v Žabni a uskuteční se v kulturním domě.
Pololetí tohoto roku zakončíme zájezdem do přírody. O všech našich akcích
budeme své členy informovat prostřednictvím letáčků i hlášením v obecním rozhlase.
Těšíme se na vaši účast.
Za výbor Klubu důchodců Ludmila Doudová, předsedkyně

Z ČINNOSTI SOKOLA
28. prosince proběhl již 5. ročník florbalového turnaje smíšených dvojic,
kterého se zúčastnilo 12 párů. Po jednoroční přestávce opět zvítězili manželé
Podračtí, kteří ve finále porazili manžele Maralíkovy. Třetí místo obsadili manželé
Tománkovi. Na celém turnaji, ale nejvíce oceňuji dobrou náladu a vzájemné
povzbuzování. O kvalitě zápasů, ale především skvělé sportovní atmosféře, se letos
poprvé mohli přesvědčit i dva páry z okolí. Jeden přijel z Paskova a druhý až z

Brušperka. Podle jejich slov se jim tato akce velmi líbila a příští rok opět přijedou. Ke
zdárnému úspěchu této akce napomohla i paní Klečková, provozující restauraci U
Čápů, která věnovala ceny pro všech 12 párů, za což ji touto cestou děkuji.
V lednu proběhl turnaj ve stolním tenise. Dopoledne se utkala mládež, kde
zvítězil Dominik Lukšík. Odpoledne proběhl turnaj žen, ve kterém zvítězila Jarka
Maralíková. Mezi členy Sokola obhájil vítězství Jan Čermák a absolutním vítězem se
stal Pavel Tomek.
1. února se konala výroční členská schůze naší jednoty, kde po nezbytném
programu hodnocení činnosti za uplynulý rok a plánovaných akcí roku 2008,
následovala diskuse a občerstvení. Příjemným překvapením byla účast na této schůzi,
které se zúčastnilo 55% všech našich členů.
29. února jsme pořádali tradiční ples Pochování basy. I letos vlastní program
zaznamenal několik změn, které, podle ohlasu, celý obřad oživilo. Jediné, co mne
letos nemile překvapilo, byla účast. Snad poprvé co Sokol pořádá Pochování basy
nebyly všechny stoly obsazeny. Ale mělo to i své výhody, dobře se tancovalo a v
pekle nemuseli žízniví tanečníci čekat ve frontě.
Další akci, kterou chystáme pro naše občany je fotbalový zápas svobodní
versus ženatí, který se uskuteční 1. května na sokolském hřišti. Věřím, že nám bude
přát počasí a tímto Vás zvu, přijďte povzbudit naše muže.
Za Sokol starosta Pavel Krchňák

V ROCE 2007 JSME SE NAPOSLED ROZLOUČILI S TĚMITO OBČANY
Slámečka Václav 78 let
Pastrňáková Štěpánka 89 let
Šlahařová Miloslava 87 let
Ambrozai Jaroslav 60 let
Jančíková Drahomíra 80 let

V naší obci se v roce 2007 narodilo 6 dětí
Hudec Jeroným
Vaníček Vojtěch
Brož Jakub
Neusser Matti
Halamíček Filip
Maslák Petr
Rodičům gratulujeme a přejeme jim, aby jim děti dělaly jen radost.
****************************************************************************************************************
Vydavatel : Obec Žabeň
odpovědný redaktor : Neusser Jiří
****************************************************************************************************************

Přehled kulturních akcí pořádaných
u příležitosti 750. výročí vzniku obce Staříč
Vážení občané,
v tomto roce, oslaví naše sousední obec Staříč své významné výročí vzniku.
V této souvislosti se připravuje řada zajímavých kulturních akcí, na které jsme
srdečně zváni.
25. dubna 2008, sál KD v 17.00 hodin – K2, CESTA DO TRAMTÁRIE - beseda
s horolezcem Liborem Uhrem. Vstupné 50,- Kč.
26.dubna 2008 - terénní pochod po hranici katastru obce. Rozloha obce Staříč je
1896 ha a je to pomyslný čtverec o straně 4,3 km. Obejít katastr o délce 17,5 km
v terénu by bylo velmi náročné, ale klub seniorů pro Vás připravil dva okruhy této
zajímavé vycházky. Sraz účastníků bude v 8.00 hodin na zastávce u Mlýna. Jedna
skupina půjde vpravo podél řeky Olešné ke Štandlu, dále cyklostezkou v Lysůvkách
k šachtě Staříč III. a chodníčkem k restauraci Na Kutách. Druhá skupina půjde vlevo
podél dálnice k Biocelu, pak podél paskovského a brušperského lesa k Brušperské
přehradě a odtud chodníčkem k restauraci Na Kutách. Každou trasu lze zdolat středně
rychlou chůzí za tři hodiny. Skupiny povedou průvodci, kteří trasu již prošli. Pochod
se uskuteční za každého počasí, doporučujeme gumové holínky. Klub důchodců zve
na tuto zajímavou vycházku mladé občany, děti s rodiči, seniory a všechny, kteří
chtějí poznat okolí obce.
2.-3.-4. května 2008 – Staříč včera a dnes – výstava o historii i současnosti obce
Staříč v sále KD
pátek 16.00 – 18.00 hodin, sobota 14.00 – 18.00 hodin, neděle 09.00 – 15.00 hodin
4. května 2008 – Pouť
7. května 2008, sál KD v 15.00 hodin – Den matek – vystoupení pěveckého sboru
„Radost“.
16. května 2008 v 17.00 hodin – zasazení lípy a odhalení pamětního kamene před
budovou obecního úřadu a v 18.00 hodin v sále KD – vystoupení Ženského
pěveckého sboru Bohuslava Martinů Frýdek-Místek pod vedením sbormistra
Milana Báchorka
24. května 2008, sál KD v 15.00 hodin - Akademie ZŠ
31. května 2008 – hřiště TJ Sokol za KD SDH Staříč – nohejbalový turnaj
14. června 2008 – OBECNÍ SLAVNOSTI – areál fotbalového hřiště pod Okrouhlou
Program:
10.00 – 14.25 - fotbalové utkání: Staříč-Arabela tým Praha, přátelské utkání ve
fotbale s herci, zpěváky a sportovci, jako jsou například Pavel Trávníček, Zdeněk
Srstka a další. Účinkující mají doprovodný zábavný program pro děti a dospělé.
14.25-16.00 – vystoupení taneční skupiny NO COMMENT, vystoupení aerobiku
pod vedením K.Gallové, ukázka požárního útoku mladých hasičů Staříč …
16.00 hodin – Jarmila Šuláková se skupinou Fleret
17.30 hodin – Marie Rottrová
18.30 hodin – Rock & Roll Band Marcela Woodmana
20.30 hodin – Taneční zábava s hudební skupinou SAGAR a Diskotéka

