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ROZPOČET OBCE NA ROK 2014

Zastupitelstvo obce schválilo jeden z nejvyšších rozpočtů
v historii obce Žabeň

Na svém březnovém zasedání schválilo zastupitelstvo obce rozpočet na rok 2014.
Jedná se o jeden z nejvyšších rozpočtů v novodobé historii obce, pokud vezmeme
v potaz, že rozpočtové příjmy nejsou navýšeny o žádný úvěrový produkt. Celkové
rozpočtové příjmy dosáhly částky téměř 23 mil Kč. Pojďme se krátce zaměřit na
některé významné položky rozpočtu jak na straně příjmů, tak výdajů.

Modernizace restaurace bude nejvýznamnější investiční akcí v roce 2014
Na příjmové stránce rozpočtu obce je bezesporu nejdůležitější položkou příjem
z výběru daně z nemovitosti, která je stoprocentním příjmem obce a tento příjem by
měl přesáhnout 8 milionovou částku. Velmi významnou částkou na straně příjmů
je samozřejmě podíl na výběru daně z přidané hodnoty, která by měla dosáhnout
částky o něco menší než 3 miliony korun, pak také podíly na výběru daní z příjmu
závislé činnosti a z kapitálových výnosů. Příjmovou stránku rozpočtu velmi silně
ovlivňují i prostředky, které se daří získat pomocí obdržených darů, získaných
dotací, grantů a podobně. V této oblasti byla naše obec v minulých dvou letech
velmi úspěšná a doufejme, že v nastoleném trendu budeme pokračovat. Na závěr
je třeba zmínit skutečnost, že rozpočet obce na letošní rok ovlivnilo i převedení
zůstatku z hospodaření v minulém roce, který dosáhl částky 7,5 mil Kč.
Na rozdíl od příjmové stránky rozpočtu obce, která je z velké části daná a není
možné jednotlivé položky jakkoli ovlivnit, skladba výdajové stránky rozpočtu je
vždy kolektivním rozhodnutím zastupitelstva obce. Zastupitelé musejí zvážit, které
oblasti rozvoje obce dostanou prioritu, na které je nutné se zaměřit ale i oblasti, se
kterými je možné počkat ať již na příznivější podmínky nebo jiné důležité okolnosti.
Letošní rok tedy bude ve znamení pokračujících rekonstrukcí a nákupu nemovitostí
do majetku obce. Mnoho z vás jistě zaregistrovalo, že právě probíhá komplexní
modernizace restaurace obecní restaurace (detailně je popsána na jiném místě
zpravodaje), jejíž výše přesáhne částku 4 mil Kč. Dále je plánována oprava obou
mostů přes Olešnou a pravidelné opravy komunikací po zimě. S ohledem na
nadcházející rozpočtové období Evropské unie 2014 – 2020 a vyhlášením nových
dotačních programů, je důležité, abychom začali s přípravou projektů již v těchto
dnech. Proto byly zahájeny projekční práce na celkové rekonstrukci chodníků,
hasičské zbrojnice a revitalizace hasičského hřiště a bude také vypracována
pasportizace veřejného osvětlení. Samozřejmě bychom velmi rádi v letošním
roce zahájili proces přípravy výstavby tělocvičny a také revitalizaci centra obce.
V těchto případech požádáme veřejnost o aktivní součinnost prostřednictvím
veřejných diskusí za účasti odborných poradců, architektů nebo projektantů. Na
závěr je nutné zmínit, že zastupitelé již odsouhlasili záměr obce k nákupu pozemků
v lokalitě centra obce, základní školy a hasičské zbrojnice. Všechny tyto pozemky
jsou velmi důležité pro zajištění dynamického rozvoje naší obce.

Bc. Martin Válek, místostarosta obce

SLOVO MÁ…
David Hejneš, starosta obce

Žabeň mezinárodní – dovolte mi
na tomto místě zrekapitulovat
a pozvat Vás na kulturní
a společenské setkání nejen
v rámci přeshraniční spolupráce
s obcí Žabokreky. Podařilo se nám
získat dvě dotace z Evropské
unie
na
československou
spolupráci o celkové výši jeden
milion korun. Z těchto projektů
se již uskutečnily například
Mezinárodní setkání žabích obcí, setkání hasičů na
soutěžích v hasičském sportu, setkání seniorů, setkání
zastupitelů obou obcí. Fotbalové střetnutí v rámci Dne
fotbalu v pěkném areálu v Žabokrekách. Proběhla
společná škola v přírodě v Jeseníkách v krásné chatě
Kopřivná. Děti z obou škol měly pobyt, stravu a dopravu
zdarma a ulehčilo se tak rodinným rozpočtům.
Co nás ještě čeká… v červnu konkrétně v sobotu 7. se
uskuteční jubilejní 40. ročník o pohár starosty Žabně
v hasičském sportu. V rámci tohoto dne začne Řezbářské
symposium Žabeň 2014, které vyvrcholí při další větší
akci s názvem Den rodiny, kdy bude pro Vás a Vaše děti
připraven program v podobném duchu jako při loňském
setkání žabích obcí. Den rodiny se uskuteční v sobotu
14. června na nádvoří společnosti Ludma Trading.
Dalším setkáním tentokrát na Slovensku bude cyklistické
putování Po stopách Via Magna. Trasa povede po
vybraných
úsecích
historické
císařsko-královské
poštovní cesty s poznáváním okolního historického
a kulturního dědictví mezi Liptovským Hrádkom
a Žabokrekami. V průběhu měsíce srpna proběhne na
Sudrově rybníce soutěž rybářů s mezinárodní účastí.
Poslední akcí v rámci zmiňovaného grantu je Zemiakový
deň v Žabokrekoch, zaměřený na tradice a zvyklosti
spojené se stravováním, probíhá tlačení zelí a příprava
a konzumace bramborových jídel, uskuteční se 27. září.
Jsme také srdečně zváni na tradiční turistický výšlap po
Velké Fatře s názvem Chodník Jana Vani. Je organizován
naší partnerskou obcí a proběhne 26. července.
Kromě těchto akcí financovaných z evropských dotací
proběhne druhý ročník Letního kina DSO Olešná. V Žabni
se můžete pobavit s českou komedií Revival. Promítání
proběhne 15. srpna na hasičském hřišti.
V srpnu se 15 dětí ve věku 11 až 13 let zúčastní
týdenního česko-rakouského pobytu s výukou angličtiny
v rakouském Litzlbergu. Tento pobyt je organizován
a financován obcí Žabeň a Biocelem Paskov s finanční
účastí rodičů.
Nakonec Vás chci pozvat na 12. ročník Mezinárodního
setkání žabích obcí, tentokrát do Žabovřesk nad Ohří.
Setkání se uskuteční 22. až 24. srpna a měli by se ho
zúčastnit i zástupci polské gminy Žabí Wola, se kterou
jsme v loňském roce navázali prozatím neformální
spolupráci. Výše jmenované akce jsou veřejné, jsou
určeny pro všechny občany naší obce, jste srdečně zváni.

David Hejneš, starosta Žabně
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JAKÁ TAJEMSTVÍ SKRÝVÁ ŽABEŇSKÝ HRAD?

Po stopách nevšedního žabeňského stavitele pana Vladislava Jančíka
Obecní zpravodaj je pro mě zvláštní příležitostí pokusit se seznámit,
nás občany Žabně s některými zvláštnostmi nebo obyčeji, zajímavou
historií nebo významnými osobnostmi, jejichž příběhy se odehrávají
v naší vesnici. Když jsem si jarní zpravodaj v myšlenkách
připravoval, přemýšlel jsem, na kterou zajímavost bych se mohl
tentokráte zaměřit. Celou věc za mě rozhodl můj tříletý syn, který
je, jako ostatně všechny žabeňské děti, a jsem si jist, že nejenom
děti, vášnivým obdivovatelem žabeňského hradu. Ten se ukrývá na
zahradě Jaroslava a Danušky Lukšíkových. Požádal jsem je tedy,
aby se mnou zavzpomínali na tvůrce této neobyčejné zajímavosti,
která se v Žabni skrývá, na pana Vladislava Jančíka a pověděli, jaké
zajímavosti miniaturní městečko s hradem skrývá.
Samozřejmě musíme začít tím, že
představíme osobu, která obětovala
mnoho svého osobního času, aby
nakonec vytvořila neuvěřitelné dílo, jež
nazýváme Žabeňským hradem. Pan
Vladislav Jančík, tatínek dnešní majitelky
zahrady paní Danušky Lukšíkové
a pana Miloslava Jančíka, který je také
občanem naší obce, se narodil v Žabni
21. ledna 1921. Pracoval jako zedník
v mostárně Vítkovických železáren
v Lískovci a je patrné, že svoji profesi
nadmíru miloval.
V 50. letech, poté co se s rodinou přestěhoval do nového domu v Žabni
č. 128, začal budovat zmenšeninu majestátného hradu s jezerem. Sám
v té době patrně ještě netušil, že nezůstane pouze u hradu, ale vytvoří
velké miniaturní městečko, jak sami uvidíte, s některými netušenými
zajímavostmi zpracovanými do nejmenšího detailu.

paskovského kostela a pak také kopii lidické školy, kterou nacisti srovnali
se zemí v roce 1942. Další zajímavostí, kterou model městečka skrývá,
jsou jeho pohyblivé části. Pan Jančík totiž vymyslel důmyslný systém,
který dokázal rozpohybovat některé postavičky, jež byly umístěny
v městečku. A tak jste se mohli pokochat pohledem na vodníka, který
na vás kýval od jezera, mlynáře, který se staral, aby mu běželo kolo
anebo na vojáky, kteří ve věži dávali pozor, jestli se neblíží ke hradu
náhodou nějaké nebezpečí. Celý systém byl založen na vodním zdroji
a toku potoku v městečku, jehož proud dokázal jednotlivé postavičky
rozpohybovat. Kromě žulových kamínků, ze kterých je postaven hrad,
bylo městečko postaveno z betonu, na střechy byl použit pozinkovaný
plech, ze kterého pan Jančík vytvářel malé kousíčky střešních tašek.
Paní Lukšíková mi vyprávěla, jak tatínek používal jejich prádelnu jako
místnost, kde všechny stavby modeloval, častokrát si brával práci
i do kuchyně, z čehož samozřejmě, jako správná hospodyně, neměla
moc radosti, protože částečky cementu se špatně uklízejí, natož pak
v kuchyni.

Dominantou celého městečka je bezesporu majestátný hrad s vysokou
věží, která je napodobeninou slavné věže na hradě Karlštejn. Celý
hrad je vystaven z žulových kamínků, které pan Jančík vlastnoručně
nalámal na velikost 2 – 3 centimetry. Zajímavý je původ těchto žulových
kamínků. Ty pan Jančík nalámal z dlažebních kostek, kočičích hlav,
ze kterých byla postavena stará cesta do Místku. Když se totiž stará
cesta bourala a stavěla se ta nová asfaltová, všechny volné kostky
posbíral a použil je na stavbu svého hradu. Pokud se u hradu někdy
zastavíte, pokuste se sami odhadnout celkový počet kamínků, ze
kterých je hrad postaven. Ale to samozřejmě není všechno. Nedaleko
hradu si není možné nevšimnout velkého kostela. Ten je zajímavý tím,
že je vypracován do nejmenšího detailu a to včetně interiéru. Takže
pokud se skloníte a zaměříte svůj pohled dovnitř, určitě zahlédnete
oltář, kropítka při vchodu, lavice, nádherný lustr, pokud by se setmělo,
mohli jste pana Jančíka požádat, aby vám v kostele dokonce rozsvítil.
Malý kousek za velkým kostelem se nachází jeskyně a taková jeskyně
samozřejmě musí mít své krápníky. Takže pan Jančík neopomněl
vytvořit jak stalagmity, stalaktity ale třeba se najde i nějaký ten stalagnát.
Není samozřejmě možné, abych zde popisoval všechny domy
miniaturního městečka, ale musím zde zmínit ještě dvě stavby, které
jsou kopiemi dvou významných staveb. Jedná se o miniaturní kopii

Aby těch záhad a zajímavostí, které jsou spojeny se Žabeňským
hradem, nebylo málo, nechal jsem si na konec, podle mého názoru,
tu nejvýznamnější. Paní Lukšíková, kromě toho, že mi poskytla
pamětní fotografie, poskytla také zajímavý červený sešit. V něm se
skrývá opravdové tajemství, o kterém jsem neměl ani tušení. Pan
Jančík, totiž do jednotlivých částí domů vkládal kameny, které byly
doneseny z nejrůznějších částí naší „československé“ vlasti a celého
světa. Každý takový kámen je označen plechovým štítkem a patřičně
zanesen do knihy, ve které se dozvíme, odkud kámen pochází
a kdo jej panu Jančíkovi poskytl. Pod číslem jedna se tak například
skrývá kámen ze Svatého Hostýnu, následuje Kutná Hora a tak dále.
Posledním zaznamenaným kamenem je číslo 480, který pochází
z Havany na Kubě a poskytl jej pan Krejčí. Z dalších zajímavých
míst na světě nechybí kameny ze Slovenska, ze Spojených států
amerických, Ruska, Polska, Francie, Švédska, Švýcarska, Austrálie
nebo z havajských ostrovů a tak dále. Na závěr musím dodat, že pan
Vladislav Jančík zemřel v roce 1981 a je mi opravdu moc líto, že už
jsem neměl možnost jej poznat osobně. Zanechal po sobě neuvěřitelný
odkaz, který budou lidé obdivovat, doufejme, ještě za sto let. Velmi
děkuji manželům Lukšíkovým za čas, který se mnou strávili povídáním
nad jejich „Žabeňským“ hradem.

Martin Válek
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OHLÉDNUTÍ ZA ÚSPĚŠNÝM ROKEM 2013 V ŽABNI

A byl to opravdu mimořádně úspěšný rok. Pojďme si krátce připomenout některé akce a události

Někteří z Vás se na mě často obracejí, abychom ve zpravodaji nezapomínali připomínat úspěšné akce, které se v naší obci udály v loňském
roce. Pokusil jsem se tedy zrekapitulovat, v krátkém přehledu několik významných událostí. Pojďte si je se mnou připomenout krok za krokem,
tak jak se odehrávaly v průběhu roku. Myslím, že je opravdu na co vzpomínat.

Revitalizace parčíku před Základní školou

loňského roku se stalo rozšíření mateřské
školy. Naše mateřská školka tak v novém
školním roce přivítala děti ve zcela v novém
kabátě. Byla nově vymalována, vybavena
novým inventářem, ale především je školička
daleko větší. Děti si tak mohou hrát ve
zcela nové herničce, převlékají se v nových
rozšířených šatnách a využívají zcela nových
sociální zařízení, do kterých mohou vcházet
přímo z herny.

Celková částka - 200.000 Kč
V roce 2012 byla dokončena rekonstrukce
budovy Základní a mateřské školy. V roce
2013 jsme přistoupili k provedení revitalizace
prostoru před základní školou, parčíku,
kterou provedla žabeňská společnost Ivánek
– Zeman a stavební společnost pana Jiřího
Valy z Brušperku. Zbývá jenom dodat, že
celou akci financovaly společnosti ČEPS, a. s.
a společnost OKD, a. s.
Odpočinková zóna za kapličkou
Možná jste již všimli, že za naší kapličkou
Obec Žabeň pořídila dvě nová vozidla
pomalu vzniká odpočinková zóna, která
Celková investovaná částka - 995.470 Kč
jistě potěší všechny, kteří se chtějí na
(Společnost ČEPS poskytla 500.000 Kč)
chvilku zastavit, posedět, pobavit se o svých
Především na žádost hasičského sboru se
starostech ale i radostech. K takovému účelu
zastupitelé obce rozhodli pořídit do majetku
by měla odpočinková zóna za naší kapličkou
dvě nová vozidla. Volkswagen Transporter T5,
sloužit. Nově zde můžete najít stylové lavičky
který je hojně využíván spolky a organizacemi
se stojanem na kola.
obce, především pak SDH a pak také osobní
vozidlo značky Škoda Octavia Combi, které Mezinárodní setkání žabích obcí v Žabni
využívají především pracovníci obecního Na konci léta se do naší obce sjeli zástupci
úřadu. Na pořízení vozidel získala obec všech žabích obcí z celé České republiky,
příspěvek 500.000 Kč od společnosti ČEPS, Slovenska a jako hosté byli pozváni i zástupci
a. s.
polské obce Žabia Vola. Uskutečnil se 11.
Ročník mezinárodního setkání žabích obcí,
Vesnice roku 2013 MS kraje
který jsme měli tu čest hostit jako poprvé.
Podle všech ohlasů se celá akce setkala
s obrovským ohlasem a spokojeni byli jak
návštěvníci akce ze Žabně, tak také pozvaní
hosté. Důležité bylo i to, že nám přálo počasí
a všechny naplánované akce proběhly
dle naplánovaného harmonogramu. Na
uspořádání jsme získali grant od Nadace OKD
ve výši 50.000 Kč a také dotaci z Operačního
programu přeshraniční spolupráce Slovensko
– Česko ve výši 500.000 Kč.
Celková získaná částka – 100.000 Kč
Obec Žabeň se poprvé přihlásila do celostátní
soutěže vyhlašované již od roku 1995. Cílem
této soutěže je snaha povzbudit obyvatele
venkova k aktivní účasti na rozvoji svého
domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost
obnovy vesnic, ale také snaha vyzdvihnout
aktivity obcí, jejich představitelů a občanů,
kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov.
Prezentace naší obce hodnotící porotu
oslovila natolik, že hned v prvním roce
nám udělila 3. místo v krajské soutěží obcí
Moravskoslezského kraje. Činnost naší
knihovny pak vyhodnotila na samý vrchol.

Rozšíření mateřské školy

Celková investovaná částka 694.416 Kč
Jednou z nejvýznamnější investiční akcí

Knihovna roku 2013

Cena „Knihovna roku“ se uděluje k ohodnocení
dlouhodobých zásluh o rozvoj knihovnictví
v obcích nebo mimořádného přínosu k rozvoji
veřejných knihovnických a informačních služeb.
V kategorii ZÁKLADNÍ KNIHOVNA získala
v letošním roce knihovna v Žabni „Zvláštní

ocenění a diplom“. Ocenění knihovníkům
a zástupcům obcí byly předány 3. října 2013 ve
Zlaté kapli pražského Klementina.

Nové ulice v Žabni

Výstavba a oprava místních komunikací je jistě
jednou ze základních záležitostí při správě
veřejného majetku naší obce. Vzhledem
k významně vzrůstajícímu počtu domů v obci,
vznikají také celé nové ulice a právě dvě
takové dostaly nový asfaltový povrch. Jednalo
se o cestu, která propojila ulice za školou a pak
také ulici, která vznikla za sokolským hřištěm.
V letošním roce jsme požádali o příspěvek
na vybudování veřejného osvětlení. Uvidíme,
jestli naše žádost bude úspěšná.

Přestavba bývalé klubovny SSM

Celková investovaná částka - 461.753 Kč,
(Společnost OKD poskytla 287.693 Kč)
Bývalá klubovna SSM se proměnila na
novou hospodářskou budovu, kde vznikly
zde 2 garáže pro obecní osobní automobil
a hospodářskou techniku, kterou obec využívá
k údržbě zeleně. V další části bylo vybudováno
zázemí pro zaměstnance obce. Na přestavbě
se podílela společnost OKD, a. s.

Nové počítače a notebooky v Základní škole
Celková investovaná částka – 250.000 Kč
Žáci naší základní školy mohou od
listopadu 2013 využívat zcela novou
počítačovou učebnu, která byla vybavena
zařízením v hodnotě 250.000 Kč. Součástí
dodávky byly zcela nové monitory, počítačové
stanice, notebooky do tříd a pro pedagogy,
výkonná laserová tiskárna a digitální projektor.

Zavedení MHD do naší obce

Celková investovaná částka – 110.000 Kč
O napojení naší obce na systém veřejné
hromadné dopravy města Frýdku-Místku se
hovořilo dlouhé roky. Ještě jako dítě, jsem
zaregistroval úvahy o možném prodloužení
MHD až do naší obce. V loňském roce se
konečně podařilo tuto myšlenku provést
do praxe. Předcházela tomu však dlouhá
jednání mezi městem Frýdek-Místek, naší
obcí a Moravskoslezským krajem, která trvala
téměř dva roky. Po několika odkladech tak
16. prosince mohli naši občané poprvé využít
dopravního spojení MHD Frýdek-Místek
prostřednictvím linek č. 8 a 13 a to zcela
zdarma.

Martin Válek
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KRÁTCE
STATEK NA VÝSTAVĚ
Má Vlast cestami proměn je název
výstavy,
která
byla
slavnostně
zahájena 10. května na pražském
Vyšehradě. Jde o výstavu mapující 118
proměn, které se udály po celé České
republice. Obec Žabeň se přihlásila
a byla vybrána s proměnou areál pana
Ludmy. Proměna se jmenuje ŽabeňRevitalizace statku čp. 1 a můžete pro
ni hlasovat na stránkách http://mavlast.
aefcz.org/, kde si můžete prohlédnout
i další proměny.
OPRAVA VÝTLUKŮ
Byla provedena oprava výtluků na
obecních komunikacích. Dále byly
opraveny herní prvky a plot na dětském
hřišti u školy. Na hřišti za školou byly
instalovány sloupy na síť pro volejbal,
nohejbal a tenis. Síť si můžete zapůjčit
u paní Gabriely Kalužové.
REKONSTRUKCE
HASIČSKÉ
ZBROJNICE
A
REVITALIZACE
HASIČSKÉHO HŘIŠTĚ
Už v měsíci dubna byl zahájen proces
rekonstrukce
hasičské
zbrojnice
a revitalizace přilehlého hasičského
hřiště. Pro zpracování architektonické
studie byli osloveni architekti Tomáš
Kozel a Kamil Měrka, kteří zpracují
rozvojovou koncepci pro oba dva
objekty. V hasičské zbrojnici se plánuje
přístavba garáže pro nové zásahové
vozidlo a mělo by dojít k celkové
rekonstrukci objektu. Hasičské hřiště by
se mělo proměnit do podoby kulturněspolečenského centra obce Žabeň.
PŘIPRAVUJE SE TEMATICKÁ MAPA
ŽABNĚ
Ve spolupráci s panem Miroslavem
Lyskem a Petrem Chovance pomaličku
vzniká
tematická
mapa
obce
Žabeň. Bude obsahovat informace
o jednotlivých zajímavých místech,
kompletní seznam domů i s jejich
popisnými čísly a další důležité
informace o naší obci. Její vydání se
plánuje na začátek prázdnin.
PROJEKTUJE
SE
KOMPLETNÍ
OPRAVA CHODNÍKŮ A MOSTŮ PŘES
OLEŠNOU
V průběhu letošního roku by mělo
dojít k opravě chodníků a mostů přes
Olešnou. O celkovém rozsahu oprav
chodníků kolem hlavní silnice ještě není
rozhodnuto, nicméně projekt na jejich
opravu by měl být ukončen do konce
měsíce května. Naopak oprava obou
mostů přes Olešnou se uskuteční již
v tomto roce.
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Probíhá modernizace obecní restaurace „U Čápů“

Mnoho z Vás jistě pozorně sleduje, jak pokračují
práce na modernizaci naší restaurace U Čápů.
Ve výběrovém řízení na zhotovitele stavby
uspěla společnost FICHNA-HUDECZEK, a.
s., se kterou má obec dobré zkušenosti díky
rekonstrukci Základní školy nebo opravy
hospodářské budovy u obecního úřadu.
Samotné stavební práce na modernizaci
restaurace byly zahájeny 22. dubna, kdy bylo
stavebníkovi předáno staveniště a od té doby
již bylo vykonáno mnoho práce.
Celková rozpočtovaná cena modernizace
restaurace včetně zpracování projektové
dokumentace dosahuje částky 4,9 milionu
Kč a stane se tak nejvýznamnější investiční
akcí v tomto roce. Je třeba připomenout, že

objekt restaurace byl vybudován v akci Z v 60.
letech minulého století a od té doby procházel
jen malými opravami. Z tohoto důvodu bylo
nutné přistoupit ke komplexním opravám,
které obnášejí především výměnu technologií
kuchyně, instalace výkonné vzduchotechniky,
kompletní
renovace
elektroinstalace
a samozřejmě instalace nového stylového
interiéru.
Stavební práce probíhají dle stanoveného
harmonogramu a v maximální možné rychlosti,
které stavební postupy a normy dovolují.
Veškeré problémy a postupy jsou hodnoceny na
pravidelných kontrolních dnech za účasti všech
složek procesu od zadavatele, dozorujících
orgánů, stavebníků, architektů atd. Již dnes
tak budoucí provozovatel restaurace jedná se
svými partnery o dodávkách nápojů a surovin
pro kuchyni, dodavatelé technologií do kuchyně
vyměřují přesné míry rozmístění jednotlivých
zařízení a odborníci na vzduchotechniku úzce
spolupracují s elektrikáři, aby co možná nejvíce
urychlili samotnou modernizaci. Přejme si, aby
se neobjevily žádné závažné okolnosti, které
by mohly celý proces modernizace zdržet
a aby se naše restaurace U Čápů znovu otevřít
do provozu co nejdříve.
Martin Válek

Vzpomínka na oběti válečných let a osvobození obce

Již je tomu 69. let, kdy skončily dlouhé útrapy
2. světové války a naši dědové a babičky mohli
oslavit osvobození naší obce Rudou armádou,
stalo se tak 4. května. Proto si v tento den
připomínáme hrůzy, které se v průběhu války
odehrály a vzdáváme hold našim statečným
spoluobčanům, kteří položili svůj život byť
jen za myšlenku svobody našeho národa.
Jejich odvahu je třeba stále připomínat, proto
vzpomeňme na pana Josefa Lukšíka, Václava
Škopka, Jaromíra Typovského a pana Gustava
Zdražilu, kteří byli umučeni v koncentračních
táborech za jejich protiokupační činnost. Dodejme ještě, že v osvobozovacích bojích na území
naší obce padl jeden statečný voják Rudé armády.
Samotné 20. století však bylo poznamenáno dvěma větovými válkami a je třeba připomenout,
že i ta první válka, které se často říká Velká válka, znamenala pro naši obec ztrátu na životech.
Jelikož nemáme žádný pomník nebo památník, který by připomínal oběti první světové války,
rád bych alespoň prostřednictvím našeho zpravodaje vzpomenul na dávné žabeňáky, kteří svůj
život položili v bojích Velké války a to na obou znesvářených stranách.
V době první světové války padli tito žabeňští občané: Josef Černík, Viktor Vitásek, Albert Olbrich,
Rudolf Pohludka, Albín Filip, Ludvík Šlahař, Josef Klečka, Jakub Panek a František Závodný.
Obětem první světové války nebyl odhalen pomník, stalo se tak pro naprostý nedostatek
finančních prostředků po 1. světové válce. V legiích působili tito občané: Ludvík Neusser, Josef
Šomek, Jan Zahradník, Arnošt Paluzga a František Procházka.
Vzdejme hold všem padlým nebo umučeným spoluobčanům a čest jejich památce.

Martin Válek

Žabeň podruhé v soutěži Vesnice roku

Jubilejní 20. ročník soutěže Vesnice roku proběhne opět s naší
účastí. Po loňské bronzové příčce a zlatém úspěchu žabeňské
knihovny v krajském kole, se pokusíme zaujmout hodnotitelskou
komisi i letos. Přihláška byla odevzdána na konci dubna a máme
v ní popsány veškeré vydařené akce loňského a začátku letošního
roku.
Krajská hodnotící komise přijede v týdnu od 16. do 20. června.
Chtěl bych tímto požádat představitele spolků i řadové občany
o spolupráci při přípravě programu pro hodnotící komisi. Prezentace
proběhne v již zmíněném týdnu a komise má na každou obec
přibližně dvě hodiny. V těchto dvou hodinách bychom měli představit náš společenský, kulturní,
sportovní život, předvést úspěšné realizace staveb, starost o zeleň a veřejná prostranství.

David Hejneš

4

www.zaben.cz

jaro 2014

zdarma

ROK 2013 VE ŠKOLE V ŽABNI

Školní rok 2013-2014 je již dávno v plném
proudu, vkročili jsme do jeho druhého pololetí.
Rozhodně to však neznamená, že bychom neměli být za rok 2013 pyšní. Naopak. Byl to rok velkých změn. Nastává
tak zároveň čas, kdy se pravidelně ohlížíme za rokem minulým, hodnotíme jej
a plánujeme další měsíce.
V roce 2013 si žáci naší školy užívali nových prostor vybudovaných v podkroví
naší školy. Vybudovaná učebna je prostorná a využívána nejen v dopoledních
hodinách výuky, ale také při odpoledních
zájmových činnostech. Došlo tak k možnosti nabídnout našim dětem pro jejich
rozvoj i další nové aktivity. Počet dětí, které jsme mohli přivítat ve školní družině,
je nejvyšší možný, a to nejen díky novým
prostorám a vybavení, ale podíl na úspěchu má také příchod oddané paní vychovatelky, Hany Smolánové.
Nedostatkem na počátku roku 2013 byly
malé prostory v mateřské škole, které,
vzhledem k počtu dětí, nevyhovovaly některým požadavkům. Zřizovateli školy se
však podařilo tento nedostatek vyřešit,
a tak počátkem července byla původní
třída mateřské školy rozšířena. Dle navrženého projektu vznikl pro naše nejmenší děti v obci atraktivní a moderní prostor
a byla navýšena kapacita mateřské školy.
Během hlavních prázdnin došlo i k rekonstrukci šatny základní školy, která změnila
svou podobu po více než padesáti letech.
Nelze zapomenout na rozšíření a celkovou rekonstrukci šatny mateřské školy

a novou podlahu školní jídelny, které dále
zvýšily úroveň prostředí, ve kterém naše
děti tráví spoustu času.
V září 2013 se naše škola potýkala s nedostatečným vybavením počítačové
učebny. Díky ochotě a zájmu zastupitelů obce o počítačovou gramotnost, kteří
nám schválili příspěvek k zakoupení počítačové techniky, byl problém v říjnu minulého roku vyřešen. Díky tomu do budoucna plánujeme ještě širší využití počítačů
a další techniky, abychom učinili studium
na naší škole ještě interaktivnější, kreativnější a modernější. Na jaře 2013 obec Žabeň zajistila výsadbu krásné zeleně před
školou spolu s novými chodníky a příjezdovou cestou. Svým vzhledem, vybavením, okolním prostředím a různorodostí
aktivit se tak naše škola zcela určitě zařadila mezi nejmodernější ve svém okolí.
Rozhodně to však neznamená, že náš
zájem o děti končí za zdmi školy. Aktivity,
které dlouhodobě pomáhají rozvoji našich
žáků, jsou pro nás velmi důležité. Systematicky podporujeme a spolupracujeme
na projektech z oblasti vzdělávání, kultury, sportu a pomáháme dětem využívat
čas strávený ve škole k jejich rozvoji. Připravovali jsme školní akademii k 50. výročí otevření budovy školy. Tato akce je
vždy náročná nejen pro žáky, ale i pro pedagogy. Ale jak už to bývá – výsledek stál
za to, akce sklidila velký úspěch a všichni
zúčastnění měli z odvedené práce a nadšeného potlesku ohromnou radost. Ještě
v tomto měsíci jsme odjeli na týdenní školu v přírodě a posléze se setkali s družeb-

ní školou z Žabokrek. Právě s nimi letos
v květnu pojedeme s dětmi na týdenní
pobyt v Jeseníkách a upevníme tak již
navázaná přátelství a spolupráci. Už se
těšíme!
Na konci každého školního roku se loučíme s žáky 5. ročníku a nejinak tomu bylo
v létě 2013. Odcházejí na základní školy
nebo gymnázia a my jsme velmi potěšeni,
že na ně slyšíme z jejich nových škol jen
chválu. Také jejich výborná vysvědčení
na nových školách vypovídají, že od nás
odešli s dobrými znalostmi a dovednostmi, které dokážou přenést do nového
prostředí. Vše ukazuje na profesionalitu
a stabilitu péče, které se jim zde dostalo,
mimo jiné díky výborně odvedené práci
všech zaměstnanců školy.
Všichni si uvědomujeme, že díky vstřícnosti a zájmu zastupitelů obce a jejich
vřelému přístupu k naší škole a jejím žákům se mohou děti vyučovat, pohybovat
a trávit volný čas v krásném, moderním
a atraktivním prostředí, jaké je u nás. Vážím si bezproblémové spolupráce školy
se SRPŠ, hasiči, knihovnou, seniory i Sokolem a především s obcí Žabeň. Je nesmírně dobře, a za všechny zaměstnance
naší školy za to děkuji, že nám všem záleží na tom, aby naše děti měly ty nejlepší
podmínky v této pro ně nesmírně důležité
etapě života - etapě prvotního vzdělávání
a rozvoje osobnosti.
To vše z nás činí moderní a sebevědomou školu směřující k jasnému cíli, kterým je úspěšná a radostná budoucnost
našich malých žáků.

Mgr. Eva Juřicová, ředitelka školy

Střípky ze školní družiny

Nejraději máme soutěžení, zábavné hry, kvízy a záhady.
• Tento školní rok jsme stihli už třikrát florbalové odpoledne v místním KD, za
týden se chystáme počtvrté. Vždy si to užijeme a emocemi nešetříme. V lednu
se odehrálo školní kolo ve hře Superfarmář. Vítěze čeká krajské kolo. V těchto
dnech očekáváme prvního vítěze Dobble cupu. Co je to Dubble? Skvělá
zábava!
• Ztrácejí se nám spolužáci, nebo pedagogický sbor (jen na papírku), a to je pak
hledání i den, dva a cena za nalezení se zvyšuje: 10 bodů, 15 bodů, k tomu
bonbón…
• Po čtyřech letech tady máme zimní olympiádu. Mluvíme o našich sportovcích,
o jejich úspěších a děti samy kreslí medaile, lyžaře, bruslaře, už ví, co je to
biatlon a hlásí aktivně, co se stalo předešlého dne.
• Využíváme novou počítačovou učebnu a každou středu si ji užíváme. Ale
někdy je fakt, že se tam přes trošku toho zlobení navíc, nedostaneme. Ale
příští středu, to dáme všichni, ne?
Snažíme se pracovat tak, aby si každý našel kousek své zábavy. Ať už ji někdo
musí jen proskákat na taburetech, zahrát si svoji oblíbenou hru na PC, vymalovat
novou omalovánku, vyšít svůj první výrobek, nebo si zasportovat či probrat, co
bylo ve škole.
Hana Smolánová, vychovatelka ŠD
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ŠACHOVÝ TURNAJ V ŽABNI
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Z činnosti Sokola K
Zimní období je nejvytíženější z hledis-

Na Základní a mateřské
škole v Žabni se v pátek
21.
února
uskutečnil
šachový turnaj pro mládež
„O krále a královnu Regionu
Slezská brána“. Turnaje se
zúčastnilo celkem 40 dětí
základních a mateřských
škol z Vratimova, Sedlišť,
Paskova,
Václavovic,
Sviadnova a Žabně. Hrálo
se na 7 kol, kluci i holky
společně a bez ohledu na věk (4 - 14 let).
Naši obec zastupovalo 13 borců, kteří navštěvují, nebo navštěvovali
šachový kroužek v Žabni. V široké konkurenci se vůbec neztratili.
V jednotlivcích jsme obsadili první 3 místa a v soutěži družstev jsme také
zvítězili s 22 body, druhý byl Vratimov s 19,5 body a třetí Sedliště se 14,5
body.
První místo mezi děvčaty si vybojovala Terezka Muroňová (4. tř.) s krásným
ziskem 3,5 bodů a druhé místo obsadila Kristýna Klegová (3. tř.) také se
3,5 body, jen horším pomocným hodnocením. Dále se zúčastnila Adéla
Kolková (4. tř.) se 3 body, Valentýna Sabo (4. tř.) se 2,5 body.
Mezi hochy nenašel přemožitele Radek Halamíček (5. tř.) se 7 body
a velkým překvapením byl na druhém místě Filip Halamíček (MŠ) s 5,5
body. Třetí místo obsadil Vítek Brož (5. tř.) s 5 body a soutěž družstev nám
ještě pomohl vybojovat Ríša Glötzer (2. tř.) se 4,5 body. Dále se zúčastnili
Viktor Hejneš (5. tř.) se 4 body, Jakub Brož z mateřské školy se 4 body
a Honza Čermák (3. tř.) se 3 body. Mateřskou školu nám ještě zastupovali
Adam Mutina se 2 body a Eda Nytra s 1 bodem, kteří v turnaji získávali své
první zkušenosti na šachových stolech.
Jménem organizátora turnaje bych chtěl tímto poděkovat Regionu Slezská
brána, obci Žabeň, ZŠ a MŠ Žabeň, díky jejichž podpoře se akce mohla
uskutečnit. Dále také patří díky panu Surmovi a slečně Zemkové, kteří
zajistili technické zabezpečení turnaje a působili jako rozhodčí.
Aby se úspěch mohl opakovat i v příštích letech, byl bych rád, kdyby náš
šachový kroužek navštěvovalo stále více dětí. Kdo byste se tedy k nám
chtěl přidat, rádi Vás uvidíme každé pondělí od 14:00 - 15:50 v budově
školy.

ka pravidelného cvičení. Kromě dívek,
chlapců, žen a zumby se podařilo rozjet
i cvičení pro nejmenší ratolesti s maminkami. Každou středu od 10hodin
se koná pohybová aktivita pro tuto kategorii. Podle ohlasů maminek si to dítka náramně
užívají.
Sokol pořádá i řadu akcí pro veřejnost. V prosinci
to byl živý betlém ve spolupráci s hasiči a obecním
úřadem. Mezi svátky jsme opět pořádali florbalový
turnaj smíšených dvojic, kterého se po letech půstu
a hrozby zániku zúčastnilo 9 dvojic, takže se vrátila vánoční nálada a po skončení bojů se posedělo.
Ještě nesmím opomenout vítěze, kterým byl David
Spěváček s Michaelou, druzí skončili manželé Krhovjaci a třetí Pavel Podracký s Terezkou. Turnaj zažil
i jednu raritku. Vítězové dostali během sedmi zápasů
jediný gól a to od Terky Podracké. Hned po Novém
roce se uskutečnil turnaj ve stolním tenise, který si
dlouhodobě drží své příznivce. Letos se přihlásilo 19
mužů a 6 žen. Překvapením byla i početná divácká kulisa. Jelikož jsme chtěli, aby si každý zahrál,
byl možná turnaj trochu dlouhý (trval 5hodin), přesto organizaci hráči chválili. Což jsem nečekal a je to
výzva do dalších let. Absolutně turnaj vyhrál Tomek
Pavel a jelikož vyhrál potřetí, zůstává mu pohár na
trvalo. Druhý skončil Maralík Milan a třetí Sedlařík
Leo. Mezi ženami zvítězila Sedláková Romana, druhá obhájkyně Štíhlová Jana a třetí Maralíková Jarka.
Dopoledne proběhl turnaj pro děti, kde si bohužel zahrály jen čtyři děcka a vyhrála Štíhlová Klára.
Na konci ledna proběhla valná hromada a po ní už
vše směřovalo k další významné sokolské akci a to
Pochování basy. Letošní pochování bylo po všech
stránkách vydařené. I s pořadateli se plesu zúčastnilo 204 lidí, což kulturák asi ještě nezažil. Přesto se
i dalo zatancovat. Peklo téměř vypité. Jídlo nezbylo
vůbec žádné. Celková cena tomboly i díky sponzorům, kteří se sami přihlásili se vyšplhala na 18000Kč.
Podle mne velmi přátelskou atmosféru navodilo první
vystoupení aqabel, které mělo neskutečný ohlas. Ani
jsem nečekal, že se podaří dát dohromady 10 chlapů, kteří se nebojí si udělat ze sebe legraci a našli si
čas na nácvik, což byl velký problém, aby to všem
vyhovovalo. Vlastní pochování začalo příjezdem autobusu Mimoňtour, který se ocitl na naší planetě.
Musím se zmínit i o chlapcích hrající Podbeskydskou
ligu ve florbale, kde jim zatím patří páté místo z devíti
startujících. Po loňském sedmém místě to je určitý
posun. Přesto kluci chtějí zakončit ligu na čtvrtém
místě, což je reálné. Mají na to ještě dva turnaje.
Závěrem bych chtěl pozvat všechny Žabeňáky na
fotbalový zápas svobodní – ženatí, který se bude
opět konat 1. května i jako oslava výročí 80 let sokola v Žabni, takže je jasné, že se nebude hrát jenom
fotbal.

Miroslav Halamíček, vedoucí kroužku

Pavel Krchňák, starosta sokola
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Komise pro občanské záležitosti při OÚ v Žabni informuje:
• V neděli 30. března 2014 jsme ve společenské místnosti obecního úřadu
uvítali nově narozené Žabeňáčky na každoroční společenské události VÍTÁNÍ
OBČÁNKŮ. Přivítali jsme mezi námi Koletku a Josefínku Válkovou, Jakoubka
Ječmenka, Klárku Fialovou, Alexe Valu, Erička Tajduše, Theodoreka
Sedlaczka a Elišku Václavíkovou
• Senioři ze spřátelené obce Žabokreky (SK) přijeli v rámci přeshraniční
spolupráce na návštěvu do naší obce ve středu 23. dubna 2014. Na
společném setkání v kulturním domě jsme pozvali všechny, kteří mají rádi
zpěv, dobrou zábavu a kamarádskou atmosféru. K dobré náladě nám
zazpíval slovenský Spevokol a žáci p. uč. Wojaczkové.
• Již třetím rokem společně oslaví občané naší obce své významné
životní jubileum. OSLAVA JUBILANTŮ 2014 se koná v sále KD v pátek
6. června 2014 od 16 hodin. Všichni oslavenci budou členkami komise pro
občanské záležitosti osobně pozváni v měsíci květnu.
• Na VODNICKOU SVATBU se mohou těšit všichni fandové vodníka Dohmírka
a jeho milé Olšinky v pátek 13. června 2014. Svatba se vším co k ní patří
a navíc se zábavnými úkoly pro děti i dospělé se koná na rybníce pana Sudra
od 16:30 hodin.
• V sobotu 14. června 2014 zve obec Žabeň všechny malé a velké Žabeňáky
do areálu Fa Ludma Trading na DEN RODINY, kde návštěvníci mohou
shlédnout výsledky ŘEZBÁŘSKÉHO SYMPÓSIA, jehož začátek bude
slavnostně vyhlášen v sobotu 7. 6. 2014. Informace o zábavném programu
DNE RODINY a podrobnosti k řezbářskému symposiu budou k vidění na
plakátech a internetových stránkách obce. Akce je pořádána z Operačního
programu přeshraniční spolupráce.
• V úschově KPOZ se k datu 1. 1. 2014 nachází dobrovolné příspěvky občanů
ze čtyř ročníků vánoční akce - ŽIVÝ BETLÉM ve výši 5235 Kč. Dobrovolný
dar bude použit na obnovu malé kapličky poblíž centra obce.

Jana Ondrušíková, předsedkyně KPOZ

ROK 2013 V MÍSTNÍ KNIHOVNĚ ŽABEŇ
V roce 2013 knihovnu navštívilo celkem
730 návštěvníků, kteří si vypůjčili 2.967
knih a časopisů. Měli možnost vybrat si
ze 4. 822 svazků knih, které má knihovna
ve stálém fondu.
Další nabídku tvořil tzv. výměnný fond,
na nákup kterého přispívá Krajský úřad.
V loňském roce prošlo knihovnou v Žabni 482 knih v hodnotě Kč 111.579,– Kč.
Registrováno je v knihovně 86 uživatelů
a z toho je 26 do 15 let.
Pro veřejnost jsme připravili 6 besed se
spisovateli Vlastimilem Vondruškou a Arnoštem Vašíčkem, ochráncem zvířat
a malířem Ludvíkem Kuncem, cestovatelem Františkem Mamulou a pracovníkem České televize Jaromírem Šlosarem.
Kdo měl zájem, mohl zkusit trénovat svou
paměť při besedě s kolegyní z třinecké
knihovny paní Dagmar Maroszovou.
Během celého roku mohli zájemci zhlédnout výstavy obrazů, akvarelů, exlibris
a fotografií (L. Kunz, Anna Grmelová,
Martin Mrkos, L. Culková). K putovním výstavám patřila výstava „Má vlast cestami
proměn“.
Dětské výtvarné práce tvořily výstavy

„Strašidla regionu Slezská brána“ a „Čekáme na Vánoce“. Z nich výstava se strašidly byla výstavou soutěžní. Odevzdané
hlasy nám určily vítěze a jejich strašidla
jsou součástí krásného pexesa. To vzniklo z vítězných prací shromážděných ze
všech knihoven dobrovolného svazku
obcí Region Slezská brána, který také celou soutěž finančně dotoval.
Pro žáky žabeňské školy jsme připravili tradiční besedy o knihách a jejich autorech, ale také jsme v knihovně během
tvůrčí dílny s nakladatelstvím ANAGRAM
tvořili zvířátka z papírových koulí, soutěžili
při pohádkové ruletě a stužkovali páťáky.
V rámci celostátního projektu „Už jsem
čtenář - Knížka pro prvňáčka“ se nám
podařilo i v loňském roce knihu získat
ZDARMA. Jedná se o projekt, který podpořil Svaz knihovníků a informačních pracovníků a charitativní projekt Čtení pomáhá. Každé dítě, které se do projektu zapojí
přes webovou stránku, získá po přečtení
některé ze seznamu vybraných knih kredit 50 korun, který může věnovat na jeden
z nominovaných dobročinných projektů.
Děti přes prázdniny knížku přečtou, a po-

KLUB DŮCHODCŮ

Pomaličku nám začíná léto a Klub důchodců opět pracuje. Každý měsíc už od
Nového roku jsme viděli jedno divadelní představení v Ostravě a další máme
v plánu. Našim zájmem je jít mezi lidi,
pohovořit, nebo aspoň posedět, jet do
divadla, udělat si procházku, jet na výlet,
nebo jen tak zajít společně na zahrádku.
Jsou mezi námi zapálení chovatelé, zahrádkáři, dobré kuchařky i milovnice ručních prací. Když Vám nohy dobře slouží
a srdce máte k přátelství otevřené, pojďte
mezi nás. Dobrých přátel není nikdy dost,
zvláště ve věku, kdy někteří z těch našich
odcházejí navždy. Přejeme Vám všem
hodně společných setkání, zdraví a spokojenosti.
Za výbor Klubu důchodců Žabeň

Ludmila Doudová, předsedkyně

kud prokážou, že si z ní i něco zapamatovali, jsou pasováni na ČTENÁŘE. Role
pasujícího se ujímá rytíř krále Václava II.
– náš spolupracovník Jaroslav Šimon.
Zprávu o naší činnosti jsme v loňském
roce prezentovali celkem dvakrát. Poprvé, když přijela celostátní komise hodnotící Žabeň v soutěži Vesnice roku a podruhé, jelikož jsme v krajském kole byli vítězi,
před celostátní komisí soutěže Knihovna
roku.
Za svou dlouholetou práci obdržel náš kolektiv pracovnic ve Zlaté kapli pražského
Klementina Diplom Ministerstva kultury.
Ještě bychom chtěli připomenout, že internet mohou děti i dospělí v knihovně
využívat ZDARMA a že prostřednictvím
webové stránky si můžete i doma knihy
rezervovat a prodlužovat výpůjční dobu.
Přijďte se do knihovny podívat. Jsme tu
pro Vás v pondělí a ve čtvrtek od 13.30
do 17.00 hodin, a virtuální návštěvníci
nás najdou 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce na adrese http://www.
zaben.knihovna.info/.

Za kolektiv pracovnic Městské knihovny VRATIMOV
Mgr. Hana Pščolková
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Z činnosti SDH Žabeň

Rok 2013 očima oddílu mladých hasičů
I loni pracoval při naši organizaci oddíl
Mladých hasičů. Pravidelné schůzky probíhaly vždy ve čtvrtky od 16-18 hodin. Od
ledna začala pomalu příprava na odborky
a na hadicovo – uzlovou štafetu na kterou
jsme nakonec nejeli, protože někteří byli
nemocní a kluci měli turnaj ve florbale.
Odborky se letos konaly ve Fryčovicích.
Děti si plnily odborku preventisty a preventisty junior. Po zkouškách jsme se přesunuli do Relax centra, kde měli fryčovičtí
hasiči připraveno již tradiční Fryčovické
čvachtání. Jde o odpoledne plné soutěží
v bazénu i tělocvičně. Děti obsadily stéjně
jako loni 3 místo. V dubnu jsme se zúčastnili branného závodu opět ve Fryčovicích.
Měli jsme 2 hlídky, jedna obsadila 6 místo
a ti malí byli poslední. Ale to vůbec nevadí, alespoň si to zkusili, byl to jejich první
závod. Jakmile začalo být pěkné počasí,
využívali jsme ho k tréninkům venku a nacvičovali štafety požárních dvojic,4x60 m
a štafetu CTIF, které jsou v druhém kole
hry Plamen. První část se konala na stadionu TJ Slezan ve Frýdku – Místku a pro
silný déšť byla soutěž nakonec zrušena
a všechny disciplíny pak proběhly za 14
dní v Nošovicích. Celkově jsme se umís-

SDH Žabeň v roce 2014

tili na 13 místě z 25 kolektivů. Měli jsme
trestné body za hadicovo – uzlovou štafetu, které jsme se nezúčastnili. Jinak
to nebylo vůbec špatné. V květnu jsme
s dětmi navštívili kino Vlast a zhlédli Pohádku Kovář z Podlesí. Zapojili jsme se
také do výtvarně- literární soutěže Požární ochrana očima dětí, do sběru papírů,
citronové a pomerančové kůry a víček
z PET lahví. Zhruba od května začaly
pohárové soutěže, které jsme se snažili
objíždět a získávat zkušenosti. Zúčastnili
jsme se pohárovky v Krmelíně, Fryčovicích, Oprechticích, Řepištích, v Paskově
a Janovicích. Ke dni dětí jsme společně
ve spolupráci se SRPŠ připravili pro děti
z mateřské a základní školy program na
školním hřišti. Děti si mohly vyzkoušet
džberovou stříkačku, hadicový kuželník,
zapojování a rozpojování hadic a na vše
dohlížel velký plyšový drak Hasík, který
se využívá při výuce preventivních programů pro děti na školách. V červnu jsme
na naši pohárovce předvedli ukázku požárního útoku víceméně pro rodiče, stejně jako v srpnu na setkání Žaboobcí. Na
konci června jsme měli i společnou schůzku s rodiči a sourozenci spojenou se sma-

Sbor dobrovolných hasičů v Žabni je stále tady a stále aktivní.
V lednu 2014 by pro nás ve znamení uspořádání výroční valné
hromady, kde jsme zhodnotili rok 2013, důstojně jsme se rozloučili s naším váženým členem Petrem Cábem, který loni náhle
zemřel.
Na začátku roku 2014 jsme přivítali v našich řadách nové členy
ve sboru dobrovolných hasičů v Žabni.
SDH Žabeň v tomto roce tradičně připravilo a připravuje pro
občany spoustu akcí. V dubnu proběhl sběr železného šrotu,
děkujeme všem, kteří nám vyšli vstříc a kovový šrot nachystali.
Máme za sebou tradiční akci STAVĚNÍ MÁJE a už chystáme
také KÁCENÍ MÁJE, dále nás čeká nás slavnostní 40. ročník
POHÁROVÉ SOUTĚŽE o pohár Starosty obce Žabně v požárním útoku. V létě uspořádáme opět LETNÍ KINO, které se
loni setkalo s velkým úspěchem a také BABÍ LETO. Budeme se
snažit pobavit občany Žabně a postarat se o nevšední zážitky.
Team SDH Žabeň se také vydá na pohárovou soutěž do Žabokrek, kdo bude chtít podpořit náš team, přijeďte autobusem za
námi fandit.
SDH Žabeň se snaží pracovat s dětmi s mládeží, rozvíjet spor-

ŽA BEŇÁK

žením vaječiny a hrami. Přes léto schůzky nebyly, děti si užívaly prázdnin a sešli
jsme se zase až v září. Hned zkraje jsme
se začali připravovat na Závod požárnické všestrannosti. Trénovali jsme střelbu
ze vzduchovky, šplh po laně, topografické značky, hod granátem a vázaní uzlů.
V říjnu jsme byli v kině Vlast na muzikál
Růženka. Pohádku hrál brněnský divadelní soubor Slunečnice, bylo to moc hezké
a děti vydržely i v klidu hodinu a půl sedět.
Na podzim jsme na dvou schůzkách hrabali listí před hasičárnou, v prosinci k nám
přišel Mikuláš a pak jsme pekli a zdobili perníčky. Vyrobili jsme i drobný dárek
na vánoce perníkový svícen. Plánovanou
vánoční schůzku jsme tentokrát neměli,
protože náhle zemřel jeden z vedoucích
Petr Cáb. Od ledna se již zase pravidelně
scházíme a nyní trénujeme na hadicovo-uzlovou štafetu a odborky, které se budou konat v březnu. Společně s dětma
sbíráme víčka s PET lahví pro postiženou
holčičku na rehabilitační pobyt v Klimkovicích. Pokud by nám chtěl někdo ve sběru
pomoci, byli bychom velice rádi. Víčka je
možno donést na hasičárnu každý čtvrtek
od 16 -18 hod.

Martina Cábová

tovní aktivity. V tomto roce je naším cílem postavit stabilní team
mužů a žen, který by se pravidelně účastnil v sezóně víkendových soutěží v okrese a kraji naší republiky. Kdo by měl z mládeže zájem o sportovní aktivity v našem sboru, můžete zaslat
dotaz na email: sdh@zaben.cz, nebo kontaktovat starostu SDH
Žabeň na tel. 776235711. Na soutěže je se nutno připravovat
pravidelným tréninkem. Věřte, že to obnáší spoustu času, fyzických sil, ale i také hodně zábavy, sportovních zážitku, adrenalinu, naučení souhry, teamové práce, důvěry. Náš sbor je dobře
vybaven, máme k dispozici nové vozidlo, které nás bezpečně
dopraví na soutěž a zpět, hasičskou sportovní stříkačku, dalo
by se říci, že technicky jsme připraveni konkurovat těm nejlepším. Záleží jen na nás, jakých výsledků budeme dosahovat.
V dnešní době internetu, PC, herních konzolí, je velmi těžké se
odpoutat od tepla příbytku, pro některé z nás se za venku okny
skrývá úplně jiný svět, který nabízí spoustu možností jak strávit
volný čas lépe. Poznat se s novými lidmi, získat zajímavé kamarády, nebo poznávat naší republiku a něco udělat pro své tělo
a zdraví. Jednou z těch cest, je stát se členem dobrovolných
hasičů v Žabni, my Vás mezi námi rádi uvítáme.

Za SDH Žabeň, starosta Petr Mynář
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