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INFORMACE O POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
V případě nastalé těžké životní situace může osoba požádat o poskytnutí sociální
služby poskytovatele sociálních služeb nebo může požádat obec, ve které má trvalý nebo
hlášený pobyt, o zprostředkování možnosti poskytnutí sociální služby anebo o
zprostředkování kontaktu s poskytovatelem sociálních služeb.
Kontakty na poskytovatele sociálních služeb jsou uveřejněny v brožuře s názvem
"Adresář poskytovatelů sociálních služeb ve městě Frýdek-Místek", která je uložena na
našem obecním úřadě. V adresáři jsou zahrnuty tyto oblasti sociální péče: Péče o seniory,
Osoby se zdravotním postižením, Osoby v nepříznivé sociální situaci, Etnické menšiny a
Péče o mladistvé. Uživatelé internetu mohou nahlížet do adresáře na stránkách:
http://www.frydek-mistek.cz/prilohy/mapa_ssl.pdf.
Vítězslav Klega, starosta

PORADNA PRO UŽIVATELE SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Nový zákon o sociálních službách platný od 1. ledna 2007 přináší nové možnosti a
příležitosti a také řadu rizik. Proto byla ve většině bývalých okresních měst ČR otevřena
poradenská pracoviště pro uživatele sociálních služeb. V těchto poradnách jsou
připraveni Vám pomoci speciálně vyškolení poradci uživatelů sociálních služeb.
Kontaktní adresa:
Poradna Frýdek-Místek,
Kolaříkova 653, 738 01 Frýdek-Místek
Tel.: 558 431 889, mail: frydekmistek@poradnaprouzivatele.cz
Internetová adresa : www.poradnaprouzivatele.cz

OZNÁMENÍ POLICIE ČR
Od 1. ledna 2009 dochází u Policie České republiky k organizačním změnám, kdy
mimo jiné dojde k zániku okresního ředitelství policie a vznikají dva územní odbory.
Pořádková policie a kriminální policie. Tyto útvary budou přímo řízeny Krajským
ředitelstvím Severomoravského kraje PČR v Ostravě. V souvislosti s touto změnou
dochází ke změnám služebního obvodu některých obvodních oddělení policie. Policejní

služby v obcích Paskov, Oprechtice, Žabeň a Řepiště byly do současné doby
zabezpečovány Obvodním oddělením ve Vratimově. Od 1. ledna 2009 bude výkon
policejních činností v naší obci zajišťován Policii České republiky Obvodním oddělením
v Brušperku.
Byli jsme ujištěni, že touto organizační změnou v žádném případě nedojde ke
zhoršení bezpečnostní situace v Žabni.
Kontakty na OOP Brušperk : tel. 558 666 222, 974 732 701, fax 558 432 308
Internetová adresa :
fmoopbrusp@mvcr.cz
Internetová stálá služba : fm.oop.brusperk@pcr.cz

HOSPODAŘENÍ S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
Výsledky hospodaření s komunálním odpadem za rok 2008 ještě neznáme a
skutečné výsledky budeme mít k dispozici až po skončení kalendářního roku a konečném
vyúčtování firmy ASA provádějící likvidaci komunálního odpadu v naší obci.
Musíme proto pro výsledky až do roku 2007. Pro mnoho občanů to jistě budou
zajímavá a překvapující čísla.
Celkové náklady na likvidaci veškerého komunálního odpadu (popelnice,
kontejnery, tříděný i netříděný odpad, nebezpečný a velkoobjemový odpad, likvidace
černých skládek) se vyšplhaly za rok 2007 na hodnotu 514 515 Kč. Poplatníků, tedy
obyvatel včetně chatařů, kteří platili stanovenou částku určenou obecní vyhláškou o
odpadech jsme měli 644. Náklady na jednoho poplatníka tedy činily 798,94 Kč.
Teď si každý snadno může spočítat jak na tom je ve skutečnosti. Tedy kolik platí
na poplatcích a kolik se na něj doplácí nebo kolik doplácí on na jiné. Samozřejmě, že
největším podílníkem rozdílu doplatku je obecní úřad. Z uvedeného přehledu vyplývá, že
právě vícečlenné rodiny a rodiny, které důsledně třídí odpady tak trochu sponzorují
rodiny malé a rodiny s velkým počtem popelnic a odpadů.
Jak se obec jako celek vyrovnala s touto více než půlmilionovou zátěží?
Na poplatcích bylo vybráno 288.809 Kč
Obec doplatila
225.706 Kč
Za třídění odpadu dostala obec od firmy EKO-KOM částku
Ve skutečnosti obec tedy z rozpočtu zaplatila

42.932 Kč
182.774 Kč

Příspěvek, který dostáváme za třídění odpadů, není nijak závratný, ale to záleží
také na nás, jak důsledně budeme odpady třídit. V roce 2007 činil více než 8% celkových
nákladů, možná, že dokážeme v roce 2008 překlenout alespoň 10% hranici. V každém
případě tříděním odpadů šetříme svoji kapsu, přírodu a co je nejdůležitější, vychováváme
odpovědným přístupem i generaci, která bude v budoucnosti považovat třídění za
každodenní samozřejmost.
Málokdo si uvědomuje také, že v ceně likvidace odpadů jsou zpoplatněny i úkony
za manipulaci, tedy vysypávání popelnice nebo kontejneru. Každý výsyp, tedy
manipulační poplatek, stojí 46 Kč. Takže čistě teoreticky, pokud bychom nechali při

každém svozu vysypávat i nenaplněnou popelnici, tak za rok nás to přijde bezmála na
1200 Kč. Je tedy na zvážení každého z nás, zda nechá vysypat poloprázdnou popelnici
nebo ji nechá vysypat plnou až při příštím svozu (samozřejmě je potřeba zohlednit
hygienická pravidla).
Na schůzi zastupitelstva obce dne 12. listopadu 2008 bylo na programu mimo jiné,
projednávání výše poplatku za likvidaci odpadů na rok 2009. Přes mnohé připomínky a
argumentace, bylo nutno přihlédnout k vývoji cen a stavu rozpočtu obce s tím, že
poplatek opět poroste. V příštím roce zaplatíme za člověka rovných 500 Kč.
J.N.

NEZAMĚSTNANOST V OKRESE A NAŠÍ OBCI
Míra nezaměstnanosti v okrese Frýdek-Místek k 31. 8. 2008 se pohybuje na hranici
6.38%. Výpočet je proveden v poměru k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu.
Na pomyslném žebříčku nezaměstnanosti okresu si stojí Žabeň velice dobře. Nižší
nezaměstnanost má už jen obec Smilovice. S nejvyšší nezaměstnaností se naopak
potýkají obce Žermanice, Vělopolí a nejhůře na tom jsou Malenovice se svými více než
11% nezaměstnanosti.
Žabeň vykazuje přibližně 3,8% nezaměstnaných občanů. Je to možná ovlivněno i
polohou obce mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem, ale nemusí to být ta pravá příčina.
Vždyť Paskov i Sviadnov se pohybují okolo hranice 6%. V každém případě to můžeme
brát jako příznivou zprávu.
J.N.

HOSPODAŘENÍ OBCE
Rok 2008 se pomaličku chýlí ke svému konci a tak opětovně nastává čas pro
nejrůznější bilancování, pro všelijaká hodnocení a z toho plynoucí podněty a předsevzetí
do roku příštího. A jaká je předběžná analýza obecního rozpočtu a s tím spojeného
hospodaření obce v roce 2008?
Ačkoliv do závěrečné finanční uzávěrky schází ještě pár týdnů a do závěrečného
auditu pár měsíců, lze na základě dosavadních údajů říci, že náš prioritní záměr, připravit
si dostatečné finanční prostředky pro investiční akci „Rekonstrukce střechy kulturního
domu se vznikem knihovny s veřejně přístupným Internetem“ se nám podařil beze zbytku
splnit. Do roku 2009 si „poneseme“ 3,5 mil. Kč, což bude dostačující částka na překlenutí
doby mezi platbou stavební firmě a příjmem dotace. Otázkou prozatím zůstává, zda-li
budeme mezi těmi několika málo šťastnými, kteří na tyto dotační peníze přidělované
z Regionálního operačního programu Moravskoslezsko (Rozvoj venkova) dosáhnou a
také v jaké výši nám budou přiděleny, neboť celková investice je předběžně odhadována
na úctyhodných 5,5 mil. Kč.
Další potěšující zprávou pro mnohé z nás může být setrvalé snižovaní zadluženosti
naší obce. Počátkem roku jsme předčasně splatili půjčku Státnímu fondu životního
prostředí ve výši 1,4 mil Kč, kterou jsme získali na III. etapu odkanalizovaní obce. V

současnosti evidujeme již jen jeden závazek a to dluh ČSSP ve výši 350.000 Kč za
plynofikaci, který je pravidelně splácen.
V příjmové oblasti rozpočtu nedocházelo k nějakým zásadnějším výkyvům a oproti
loňskému roku ani k větším nahodilým příjmům. Očekáváme, že na konci roku budou
obecní příjmy činit cca 6,5 mil. Kč, což je suma dle našeho očekávání.
Do výdajové části rozpočtu se promítly především investice spojené s dostavbou
místní komunikace u školy, včetně inženýrských sítí (cca 1,2 mil. Kč) a převod pozemku
s vybudovanou asfaltovou komunikací s veřejným osvětlením v nově vzniklé zástavbě na
okraji obce u bývalých skleníků (590.000 Kč). Dále pak instalace osvětlení na
přechodech pro chodce (80.000 Kč), výměna oken a dveří v kulturním domě (370.000
Kč). Po dlouhé době se dostalo i na opravy a zkrášlení prostor obecního úřadu, kde byla
na chodbě položena nová dlažba, byly pořízeny nové vstupní i vnitřní dveře, došlo i na
výměnu svítidel a vymalování interiéru. Samozřejmě nelze zapomenout ani na obvyklé
výdajové náklady jakými jsou např. příspěvek na běžný provoz školy (800.000 Kč),
příspěvek na provoz knihovny (57.700 Kč), či příspěvek na provoz veřejné autobusové
dopravy (45.000 Kč). Nedílnou součástí jsou platby spojené s chodem obce, provozem
veřejného osvětlení, údržbou komunikací a zeleně, ale také výdaje spojené s opravou
čerpadel v kanalizačních jímkách a v neposlední řadě i výdaje spojené se sběrem a
svozem komunálních odpadů.
Abychom v příštích létech docílili vyšších daňových příjmů, využili jsme zákonné
možnosti zvýšit sazbu u daně z nemovitosti pro stavby užívané pro podnikatelskou
činnost a u samostatných nebytových prostorů užívaných pro podnikatelskou činnost, což
nám přinese cca 0,5 mil. Kč.
Závěrem lze konstatovat, že tento rok nepatřil z hlediska obecního rozpočtu k těm
velmi významným, ba právě naopak. Letošek nám naznačil jak se budou v blízké
budoucnosti vyvíjet naše obecní příjmy a tedy i výdaje a zároveň nám ukázal, že i taková
malá obec, mezi které bezpochyby Žabeň patří, může sama a bez dotací pomýšlet na
investiční akce většího rozsahu, avšak za podmínky, že se na ně náležitě připraví.
Marcel Brabec, místostarosta

PODZIM VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
Letošní školní rok zahájila školní družina svou práci pod vedením pana učitele
Zdeňka Skotnici. Pěkné podzimní počasí lákalo děti do přírody a k rozličným sportovním
aktivitám. V září a říjnu školní družina pravidelně vyrážela na školní hřiště, kde
trénovala jízdu na kolečkových bruslích. Především žáci 1. a 2. třídy se zlepšovali a
osvojili si základní dovednosti in-line bruslaře. Důraz byl kladen na bezpečnost dětí, které
byly poučeny o používání přilby a chráničů.
V odpoledních hodinách proběhly ve školní družině střelecké soutěže. Soutěž ve
střelbě ze vzduchovky a soutěž v lukostřelbě. Žáci si vyzkoušeli své střelecké dovednosti
a především s lukostřelbou se většina dětí setkala poprvé. Do soutěží se přihlásili i žáci,
kteří nenavštěvují naši školu. Vítěze potěšily ceny, které věnoval Ing. Petr Skotnica.

Větrné dny vybízely k pouštění draků, a proto školní družina vyhlásila „Drakiádu“.
Na školní zahradě a okolních polích jsme mohli spatřit děti, které pouštějí své draky a
upírají svůj zrak k obloze, který drak vyletí nejvýše. Různé typy draků se proháněly ve
větru a žáci měli radost ze svých úspěchů.
V předvánočním období školní družina připravuje návštěvu solné jeskyně, pečení
medových perníčků, ruční výrobu papíru, výzdobu vánočního stromečku a soutěžní „Den
hlavolamů“.
Za školní družinu Zdeněk Skotnica

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V ZÁKLADNÍ ŠKOLE A MATEŘSKÉ ŠKOLE
Ve školním roce 2008/2009 nastoupilo do základní školy 24 žáků, v I. třídě se učí
žáci 1. a 2. ročníku, ve II.třídě 3., 4. a 5. ročníku. Podle Školního vzdělávacího
programu „Tvořivá škola – škola pro život“ se učí žáci 1. a 2. ročníku, žáci 3. – 5. ročníku
pracují podle programu Základní škola. Nově byl zaveden nepovinný předmět
Informatika v 5. ročníku. Cílem školy je vytvoření multimediální učebny.
Ve školní družině tráví odpoledne 19 žáků, pracují podle vzdělávacího programu
pro školní družinu.
V mateřské škole je zapsáno 23 dětí, činnost je zpracována ve vzdělávacím
programu „Školka plná pohody“.
Široká nabídka je pro děti i v mimoškolní zájmové činnosti – výtvarný kroužek,
keramický, hra na flétnu, zdravotnický kroužek, anglický jazyk, vaření a příprava jídel,
sportovní, pohybové hry, taneční kroužek.
Nová školská reforma klade větší důraz na komunikaci a schopnost naslouchat.
Vede k samostatnosti jak v myšlení, tak i ve schopnosti vyhledávat informace ve
skupinové i týmové spolupráci. Rozvíjí schopnost dítěte využívat získané vědomosti a
návyky v praktickém životě.
Našim cílem je škola plná radosti, místem, kde se otevírá touha po vědění, kde se
děti učí systematicky pracovat, ale i místem, kde nachází oporu a pomoc.
Děkujeme zřizovateli, rodičům i všem příznivcům školy za její podporu.
Panu Kamilu Glacovi děkujeme za finanční dar na nákup DVD přehrávače.
Aktuální informace můžete získat na nových webových stránkách školy:
www.zszaben.wz.cz
PaedDr.Miroslava Čížková, ředitelka

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY
I když jsem jen malý žáček,
říkají mi předškoláček.
Čtyři, snad pět roků mám,
věnuji se jenom hrám.
Do naší MŠ je přihlášeno 23 dětí ve věku 2,5 – 6 let. Věkové složení třídy je
náročné na pomůcky a hračky, které děti využívají ke své hře. Pracujeme se vzdělávacím

programem „Školka plná pohody“, jehož záměrem je rozvoj osobnosti dítěte a jeho
individuality, vytváření pozitivního vztahu vůči sobě i ostatním lidem, světu kolem nás, k
člověku a jeho práci, k rodině, k přírodě, k vlastnímu zdraví a k lidovým tradicím a
zvykům. Nejdůležitější ale je, aby dítě přicházelo i odcházelo z MŠ s úsměvem. K tomu
nám také pomáhá bohaté vybavení naší školky hračkami. Jsme velice rádi, když můžeme
dětem pořídit ze sponzorských darů kvalitní a kreativní pomůcky nad rámec rozpočtu
školy.
Poděkování proto patří paní L. Prokopové, MUDr. M. Prokopové a firmě Ivánek-Zeman
v.o.s. za finanční dary (k nákupu hraček pod vánoční stromeček), paní N. Koloničné za
ušití návleků (včetně materiálu) a zajištění výtvarných pomůcek (papíru).
Za MŠ Jaromíra Fijáková

KLUB DŮCHODCŮ INFORMUJE
Podzimní období bylo důvodem k zahájení tradičních setkání v klubovně
kulturního domu. Oblíbená posezení se konají každé pondělí od podzimu do jara. Těší se
veliké přízni většiny členů klubu důchodců.
Klub důchodců organizuje na vybraná představení „divadelní zájezdy“ do Ostravy.
Obsazená místa v autobuse svědčí o zájmu z řad členů o tyto kulturní akce.
Ze zájezdů si připomeneme zájezd do Opavy, Arboreta v Nových Dvorech,
Raduně. Další zájezd směřoval do Rožnova pod Radhoštěm na Pekařskou sobotu a do
včelařského muzea v Chlebovicích. V září jsme si prohlédli obuvnické muzeum ve Zlíně,
také muzeum cestovatelů Zikmunda a Hanzelky, zámek v Buchlovicích a baziliku na
Velehradě.
Další dvě akce proběhly ve spolupráci s obecním úřadem v Žabni. A sice divadelní
představení ochotnického divadla „U lípy“ z Hrabové s názvem „Paní ministrová“.
Následující byla charitativní sbírka pro Charitu Broumov. Tato sbírka se konala v tomto
roce již podruhé.
V listopadu jsme organizovali aranžování adventních věnců, o které je vždy velký
zájem.
V prosinci pravidelně zveme jubilanty z našeho klubu na malé posezení a letošní
rok zakončíme divadelním zájezdem do Ostravy. Čeká nás tam vánoční koncert v Divadle
Jiřího Myrona.
Na závěr mého příspěvku bych chtěla za celý výbor klubu důchodců popřát vám
všem krásné a klidné vánoční svátky a v novém roce hodně zdraví a štěstí.
Ludmila Doudová, předsedkyně KD Žabeň

Z ČINNOSTI SOKOLA
I když už je prosinec, nemohu se nezmínit o úspěchu našich dorostenců na
celorepublikovém přeboru zálesácké zdatnosti, který se konal v květnu v Úpici u

Náchoda, kde naši členové Sokola Filip Trubini a Václav Neusser obsadili 8. místo z
devatenácti družstev, čímž se vůči loňskému roku zlepšili o čtyři místa.
Na dětském dni, organizovaném školou, jsme opět uspořádali cyklistický závod.
V červnu se konala celorepubliková soutěž sokolské všestrannosti (gymnastika,
atletika, šplh, plavání) v Praze. Moravskoslezskou župu zastupoval také člen našeho
Sokola - Václav Neusser, umístil se na 16. místě z 21 závodníků.
Na konci prázdnin naše jednota organizovala 2. ročník cyklistického závodu pro
amatéry „Paskovský kriťák“, kterého se zúčastnilo 95 závodníků. Za Sokol Žabeň
závodili Pavel a Ondřej Krchňákovi.
V září jsme uspořádali autobusový zájezd do ZOO na sv. Kopeček u Olomouce a
do arboreta Horizont.
V říjnu jsme uskutečnili výšlap z Ostravice na Sepetnou. Nezůstalo jen u výšlapu,
na své si přišli milovníci bowlingu i plavci.
Pravidelně organizujeme cvičení pro žáky, žákyně, dorostenky, ženy i muže.
Věnujeme se kondičnímu cvičení, hraje se badminton a florbal. Nově začaly trénovat i
mažoretky.
Opět chystáme florbalový turnaj partnerských párů, který se uskuteční 28. prosince
a tímto vás na něj srdečně zvu.
Pavel Krchňák, starosta Sokola

JUBILEUM, O KTERÉM SE MOC NEVÍ
Většina z nás denně prochází centrem naší obce, ať již spěchá do zaměstnání,
cestuje autobusem, potřebuje nakoupit potřeby pro domácnost v obchodě nebo si zajde
jen tak posedět s přáteli do restaurace na skleničku něčeho dobrého.
Zvykli jsme si chodit kolem něj, brát ho jako samozřejmost, součást a kulisu, která
neodmyslitelně patří ke zdejšímu koloritu.
Naši pozornost upoutá na jaře, kdy se zabarví do krásné čerstvé zeleně, později,
když kvete a v jeho koruně to hučí jako v úle, to když včely sbírají pyl z květů a na
podzim, kdy se ukládá k zimnímu odpočinku a shazuje ze sebe zlatavou nádheru
obarveného listí.
Je to strom – lípa stojící poněkud vpravo vchodu do obchodu. Tento strom byl
zasazen v roce 1968 u příležitosti 50 let vzniku samostatného československého státu.
Slaví tedy letos rovných 40 let od doby, kdy zakořenil v žabeňské půdě.
Není to ještě žádný obr, i když již nyní dosahuje úctyhodné výšky, ale ve srovnání
se statnými lípami, rostoucími naproti přes silnici nebo u kapličky, či na nedalekém
sokolském hřišti, vypadá přece jenom jako nedorostlý stromeček.
Samotné zasazení stromu bylo slavnostním aktem. Jako iniciátoři a realizátoři
tohoto nápadu byli členové tehdejšího tzv. dohlížecího výboru Jednoty. Přítomni byli také
členové sokola, kteří předvedli pod vedením paní Ludmily Chmelíkové tanec Česká
beseda.

No, možná že ta naše lípa by si už zasloužila i nějakou cedulku s informací, že
tento strom je památeční a byl zasazen jako vzdání holdu památce vzniku samostatného
československého státu.
Tak snad zbývá mu jen popřát, aby byl svědkem radostných zpráv, lepšího života a
na druhé straně svědkem toho, že lidi se dovedou ohleduplně chovat nejen k sobě, ale
také k přírodě. Bezohledné chování se nám totiž, ať chceme nebo nechceme, vždycky
vrátí v podobě a době, kdy to nejméně čekáme a způsobem, který nás hezky vrátí z
oblaků zpět na zem. Vždyť příroda se bez nás obejde, my bez ní však ne.
J.N.
POZVÁNKA NA KONCERT
Paskovský chrámový sbor připravuje pod vedením paní učitelky Zlatice
Havránkové vánoční koncert. Koncert se uskuteční 28. prosince 2008 v chrámu svatého
Vavřince v Paskově. Začátek vystoupení je stanoven na 15 hodinu.
Kromě chrámového sboru vystoupí se svým programem také pozvaní hosté.
Všichni jste srdečně zváni, přijďte se zaposlouchat do líbivých tónů koled a vychutnat si
vánoční pohodu.

VYHLÁŠENÍ CENY VODNÉHO A STOČNÉHO PRO ROK 2009
Voda pitná (vodné)
Voda odvedená (stočné)

28,62 Kč (vč. 9% DPH)
25,92 Kč (vč. 9% DPH)

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.
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