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OHLÉDNUTÍ STAROSTY ZA VOLEBNÍM
OBDOBÍM 2010 AŽ 2014 V ŽABNI
Před čtyřmi lety jsme se začali potkávat
nejen jako přátelé, sousedé či známí,
ale také jako „občan a starosta“. Po
této době Vás chci naposledy v tomto
volebním období oslovit v našem
Žabeňákovi s krátkým hodnocením a
výčtem některých projektů a aktivit, které
pod mým vedením obec Žabeň obohatily
a staly se už každodenní samozřejmostí.
V prvních dvou letech, bylo nejvíce práce
provedeno na proměně žabeňské školy,
došlo ke strategickému rozhodnutí využití
podkroví, to se dnes jeví jako samozřejmost.
Když si chodíme pro děti do krásné družiny
je jasné, že rozhodnutí to bylo dobré.
Dlouhé a nelehké jednání mě čekalo i při
rozšíření školky, bylo nutné se dohodnout
s nájemníky obecního bytu, což byl velký
a dlouhá léta bezvýsledně řešený problém,
dnes děti druhý rok chodí do krásné a
rozšířené školky. Byly provedeny parkové
úpravy před školou.
První rok mi obrovské starosti vyplynuly
z blízkosti sousedního Biocelu a změny

technologie výroby. Naopak radost přineslo
vybudování cyklostezky kolem Ostravice,
která se stala opravdu obohacením celého
regionu.
V roce 2013 jsem přihlásil Žabeň do soutěže
Vesnice roku a po úspěšné prezentaci, na
které jste se podíleli mnozí z Vás, jsme
skončili na bronzovém místě. Uspěla i naše
knihovna, která v kraji vyhrála a v celostátní
konkurenci získala druhé místo.
V tomto roce se naplno rozběhla spolupráce
s partnerskými Žabokrekami i díky dotaci
z Evropské unie jsme mohli zorganizovat
setkání Žaboobcí, to se velice povedlo a
v hornickém duchu jsme představili naši
vesnici a region.
Vedení obce vždy využívalo finančních
prostředků účelným způsobem a hledalo
zdroje i mimo naše daňové příjmy. To se
podařilo získáním 8 milionů korun ve formě
darů, dotací a další podpory. Chci Vám
poděkovat za dosavadní podporu a popřát
Vám pevné zdraví a úspěch ve Vašem
profesním i osobním životě.

Největší úspěchy Žabně v uplynulém volebním období
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Rekonstrukce budovy ZŠ a MŠ, dohoda o odchodu nájemníků z obecního bytu a
rozšíření mateřské školy, Žabeň má moderní a atraktivní školu s možností zvýšení
kapacity, podařilo se získat 3.500.000 Kč
Neústupný postoj vůči Biocelu Paskov při změně technologie v závodě a „vybojování“
smlouvy na pět let s obcí Žabeň. Zajišťuje každoroční posuzování vlivu na životní
prostředí a přináší 2.500.000 Kč
Bronzové umístění v krajském kole soutěže Vesnice roku 2013, stříbrné umístění
v celostátní soutěži Knihovna roku 2013 přineslo prestiž a 125.000 Kč
„U Čápů“, nový provozovatel, modernizovaná restaurace, výborná kuchyně, na opravu
se podařilo získat 350.000 Kč
Nad rámec daňových příjmů a v době ukončených dotačních výzev obec získala na
8.000.000 Kč (dary, dotace, finanční podpora)
Partnerství a spolupráce Žabně se slovenskými Žabokrekami přineslo bezmála
1.000.000 Kč z evropských fondů (škola v přírodě, Den rodiny, žabí obce, Zemiakový
den, hasičské soutěže, setkání seniorů a další)
Organizace11. mezinárodního setkání žabích obcí aneb hornické tradice v Žabni
Podpora spolků: nové automobily pro zájmové organizace ( 500.000 ČEPS), nová
klubovna pro seniory aj.
MHD do Žabně zdarma
Nákup strategických pozemků u školy např. vybudování tělocvičny, obecní bydlení pro
seniory a mladé rodiny, a za kulturním domem (odpočinková zóna a centrum obce)
Hospodaření obce skončilo vždy s výraznými přebytky, v minulém roce 7.500.000 Kč,
letos očekáváme 6.500.000 Kč
Mgr. David Hejneš, starosta obce

SLOVO MÁ…
Několik slov architekta k průběhu
modernizace restaurace “U Čápů”
Naše firma HUTNÍ
PROJEKT
Frýdek –
Místek jako generální
projektant se společně
se zástupci obce Žabně
podílela na přípravě a
průběhu rekonstrukce
restaurace.
Projektu rekonstrukce
předcházela
studie
– koncepční rozvaha
jakým směrem se při opravěvydat. Ve studii
jsme hledali příhodnější rozvržení místností
a efektivnější uspořádání provozunež tomu
bylo dřív. Oddělili jsme salonek od výčepu a
toalet tak, aby zde mohly probíhat akce pro
uzavřenou společnost aniž bytím byl omezen
provoz ve zbytku restaurace. Toto řešení nás
vedlo k přemístění schodiště a hlavního vstupu
z rohové polohy u kulturního domu do těžiště
objektu. Dále bylo nutné upravit proporce mezi
plochou restaurace, kuchyní a hygienickým
zázemím. Tento koncept jsme pak naplnili
v samotném projektu, podle kterého se začalo
stavět. Zde přišly ke slovu profese se svými
požadavky navýměnu čerstvého vzduchu, na
statiku objektu, na technologii kuchyně, nároky
na energie a v neposlední řadě očekávaný
nový design interiéru, který je dnes z celé
restaurace nejvíce vidět. Hlavním motivem
interiéru je skloubení původních prostor s novou
technickou vybaveností a povýšení tohoto
kontrastu na výtvarný záměr. Velká pozornost
byla dále věnována rozsáhlé strojovně
vzduchotechniky v suterénu, statickému
zajištění otvorů mezi suterénem a restaurací,
elektrorozvodům, řešení tukových odpadních
vod a technicky vyspělému vybavení kuchyně
– „srdci“ každé dobré restaurace. Pro Žabeňto
bylaprvní komplexní oprava vnitřních prostor
obecní restaurace po několika desítkách
let provozu. Našim záměrem bylo společně
s vedením obce, provozovatelem a stavební
firmou vytvořit nově prostředí, které budesloužit
co nejlépe svému účelu – jako místu setkávaní
nad dobrým jídlem v dobré společnosti. A soudě
podle toho co se ke mně za tu krátkou dobu
od otevření doneslo od známých a přátel, jak
si pochutnali na tom či onom výborném jídle,
má tímto směrem Restaurace „U Čápů“ dobře
našlápnuto :-)

Ing. arch. Rostislav Čajánek,
autorizovaný architekt, vedoucí projektant
opravy restaurace
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Rozhovor s novými provozovateli obecní restaurace U Čápů

Jelikož je velká část zpravodaje věnována naší modernizované restauraci, bylo by zvláštní, kdyby v něm nedostali prostor jedni
z nejpovolanějších, tedy noví provozovatelé restaurace. Požádal jsem tedy manžely Romanu a Josefa Sabovy o krátký rozhovor a
jsem rád, že si udělali čas na zodpovězení několika otázek. Jejich odpovědi byly nejenom zajímavé, ale v některých ohledech dokonce
překvapivé, tak pojďme na to.
profík a jsme rádi, že ho tady mezi sebou od začátku máme. Dříve
pracoval v hotelu Silesia na frýdeckém náměstí, a pokud mohu, tak chci
říci (Romana), že spolu s manželem jsou bezesporu ti nejlepší kuchaři na
Severní Moravě.

Romano, Josefe, můžete nám říct něco o sobě, odkud pocházíte a
jak se stalo, že jste nakonec zakotvili v Žabni?
To je jednoduché,
oba dva jsme před časem hledali nějaký rodinný dům, který bychom tady
v okolí koupili. Než jsme ten pravý našli a trvalo nám to zhruba tři roky,
vyhlédli jsme si dům tady kousek ve Staříči, ale ten nám příliš nevyhovoval,
byl už dost starý, postavený ještě z vepřovic, dokonce přes pozemek tekl
nějaký potok, to se nám už vůbec nelíbilo a tak jsme zklamaní a naštvaní
jeli pryč. Romča pak ale říkala, že tady blízko má vyhlídnutý ještě jeden
dům, někde prý v Žabni. Tak jsem jí odpověděl – KDE JAKO? Měli jsme v
té době malé děti a nechtěli už jsme zůstat v Porubě. Jeli jsme tedy kolem,
dům se nám celkem líbil, pozemek taky a tak jsme to za dobrou cenu.

Všichni jsme museli zaznamenat změnu pivní značky. Místo Radegastu
nyní čepujete Staropramen. Co Vás k tomu rozhodnutí vedlo?
Existuje několik důvodů, které nás k tomu rozhodnutí vedly. Jedním z nich
je ten fakt, že my již se Staropramenem spolupracujeme delší dobu a
máme vybudovány velmi dobré obchodní vztahy, které nám oboustranně
vyhovují. Servis, který nám Staropramen nabízí je na daleko vyšší úrovni,
než ten, který nám byl schopen nabídnout Radegast, to je prostě fakt. Ze
strany Radegastu nám nebylo vycházeno vstříc, jak co se týče poskytnutí
běžného restauračního vybavení tak například v otázce vývěsního štítu,
kde nám byla nabízena pouze základní verze a tu jsme my nechtěli.
Staropramen nám dodal vše na míru prakticky s těmi parametry, které jsme
poptávali. Nicméně jsme přesvědčeni o tom, že značka Staropramen a její
nabídka piv je srovnatelná s nabídkou piv značek Radegast či Plzeňského
Prazdroje například nefiltrovaná 12% nebo 11% jsou opravdu velmi kvalitní
piva.

V oblasti kvality a nabídky jídel došlo opravdu k výraznému zlepšení.
Chtěl bych se Vás zeptat, projevuje se to i tím, že do restaurace
začínají chodit i jiné skupiny občanů než tomu tak bylo dříve?
To se teprve uvidí, ovšem už nyní můžeme říct, že zde opakovaně vidíme
například důchodce, manželské páry, dokonce rodiny s dětmi ať již přijdou
jen tak posedět u sklenky vína či piva nebo na večeři, oběd nebo třeba
zákusek. Jsme za to opravdu rádi a doufáme, že se nám podaří tento
trend udržet. Ale nechtěli jsme se omezit pouze na samotné Žabeňáky.
Restaurace má podle našeho názoru velmi výhodnou polohu a chceme
Jak se Vám tady u nás líbí a žije a naopak s čím tady nejste spokojeni? nabídnout naše služby i lidem v okolí nebo turistům, kteří se vracejí
Zvykli jsme si tady prakticky okamžitě, máme dobré sousedy, takže se tady z Beskyd.
cítíme spokojeně. Trošku nespokojeni jsme s úrovní obchodu v Žabni, i O tom asi také svědčí vysoká návštěvnost po dobu obědů, je tomu
když musíme říct, že se ta situace zlepšuje. Hlavně pak v dostatečné tak?
nabídce pečiva, to je podle nás velký problém.
Ano, na obsazenost při obědech si nemůžeme stěžovat, ale ještě to není
Když jste se dozvěděli o tom, že obec Žabeň hledá nového to, co bychom si představovali. Ještě by to chtělo kousíček přidat, prozatím
provozovatele restaurace, bylo Vám hned jasné, že se do výběrového se pohybujeme na hranici stovky obědů, náš cíl je dostat se v průměru na
takovou stopadesátku. To bychom pak byli opravdu spokojeni.
řízení přihlásíte?
Ne, nechtělo se nám, vůbec. My jsme tady do Čápa chodili, viděli jsme jaká
je to hospoda, vlastně taková pivnice a do toho se nám jít nechtělo. V té
době se ještě nemluvilo o nějaké rekonstrukci, my jsme navíc už měli v tom
čase restaurace dvě, takže jsme si dokázali představit ty náklady, které by
byly zapotřebí k tomu, abychom tu restauraci mohli otevřít tak, jak bychom
sami chtěli. Od začátku nám bylo jasné, že na pivu se dneska nedá vydělat,
to by byla prostě ztráta času a peněz.
Co Vás nakonec přesvědčilo?
Vlastně až ten záměr restauraci modernizovat. Najednou jsme si dokázali
představit, že tady může vzniknout něco lepšího, ne jenom ta černá díra,
ale pěkná restaurace, kde se může dobře vařit a to se teď snažíme.
Jaká byla vaše prvotní představa o vzhledu restaurace?
Naše představa byla spíše taková, aby interiér připomínal spíše ten typický
cihlový útulný pub (překl. z AJ - hospoda, krčma). Asi bychom si dokázali
představit stoly z tmavšího dřeva a podobně. Ten současný vzhled není
špatný, ale ještě bychom rádi interiér více zútulnili. Na tom ještě budeme
pracovat. Na druhou stranu musíme vyzdvihnout modernizaci prostoru
kuchyně, která se povedla velmi dobře.
Pro mě osobně bylo velké překvapení, když jsem se dozvěděl, kolik
zaměstnanců dokážete zaměstnat. Takže kolik jich tedy je?
Na hlavní pracovní poměr zaměstnáváme šest lidí na vedlejší pracovní
poměr a brigádně dalších pět. Celkem tady u nás pracuje na jedenáct
lidí a musíme dodat, že to jsou většinou žabeňáci a holky z Paskova.
Mimochodem zaměstnat co nejvíce místních lidí byl náš záměr od samého
počátku.
A prozradíte nám, kterého svého zaměstnance si ceníte nejvíce?
Se všemi jsme doposud nadmíru spokojeni, ale pokud máme tu šanci tak
bychom rádi uvedli našeho pana kuchaře Petra Imričku, který je opravdu

Neuvažovali jste například o rozvozu pizzy nebo obědů pro seniory?
Uvažovali jsme o rozvozu pizzy, ale myslíme si, že Žabeň není tak velká
obec, aby se tato věc ekonomicky vyplatila. Co se týče rozvozu jídel pro
seniory, o tom uvažujeme více a pokud by se našel způsob jak naše jídlo
rozvážet, pak velmi rádi tuto službu nabídneme.
Teď otázka na tělo kuchaře. Sledujete v televizi nějaké pořady o
vaření, co si o nich myslíte a jaký je případně Váš kuchařský vzor?
Odpovídá pan Sabo… Dívám se na pořad pana Pohlreicha, ale nemám ho
rád. Myslím si totiž, že pan Pohlreich těm restauratérům, kterým se snaží
pomáhat, spíše škodí. Neznám jedinou restauraci v tom pořadu, kromě té,
kde pěstují vlastní býky, které by opravdu kvalifikovaně poradil a pomohl
se dostat na lepší úroveň. Ostatně celý ten pořad převzal pan Pohlreich
od mnohem známějšího britského šéfkuchaře Gordona Ramsayho a dá se
říct, že to je takový můj kuchařský vzor, to je pro mě guru. Ostatní pořady
o vaření v televizi nesleduji.
Nakonec se nemohu nezeptat na nějakou specialitu, na kterou byste
rád pozvali naše spoluobčany do Vaší restaurace třeba na večeři nebo
oběd?
To je ale špatně položená otázka. Každý z nás má své oblíbené jídla a
budeme rádi, když si k nám přijdou tu svoji specialitu najít. Vše se snažíme,
a je to naše zásada, dělat z vlastních domácích zdrojů, od knedlíků
bramborových, karlovarských, tvarových a tak dále. Vůbec nepoužíváme
žádné polotovary. Budeme se snažit nabízet sezónní jídla například
myslivecké hody na podzim, nebo degustační vícechodové menu například
ve stylu francouzské kuchyně a podobně.
Nezbývá než poděkovat Romaně a Josefovi za jejich čas, který si
na rozhovor vyhradili a popřát hodně štěstí, mnoho spokojených
zákazníků a pevné nervy při jejich další práci. A nám ostatním snad je
tolik, aby nám U Čápů opět chutnalo.
Martin Válek
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Průběh modernizace restaurace U Čápů
Dalo by se říci, že proměna restaurace „U Čápů“ vlastně začíná v roce
2009, kdy za podpory Evropské unie prochází objekt kulturního domu
a restaurace venkovní rekonstrukcí. Je položena nová střecha a v
prvním patře nad restaurací vzniká knihovna, která je přemístěna z
nevyhovujících prostor obecního úřadu. Objekt však není zateplen (mimo
střechu) a okna se měnila při jiné akci. Celkové náklady na rekonstrukci
dosáhly částky 6,5 mil. Kč. Samotné restaurace se však rekonstrukce
objektu Kulturního domu příliš nedotýká. Interiér a vybavení restaurace
zůstávají rekonstrukcí nedotčeny. V průběhu roku 2013 však rada obce
zaznamenává časté stížnosti občanů na úroveň a kvalitu poskytovaných
služeb v obecní restauraci. Jelikož se tyto stížnosti neustále opakují,
rada obce rozhoduje o přesném dodržení délky nájemní smlouvy se
stávající nájemkyní obecní restaurace, která vypršela ke konci roku
2013 a jejím dalším, neprodloužení. To vše již za účelem modernizování
celého vnitřního objektu restaurace, od kuchyně, sociálního zařízení,
až po samotné místnosti pro hosty. A začínají téměř nekonečné
diskuse o budoucí podobě restaurace. Bude kuřácká či nekuřácká?
I za pomoci hlasování občanů v anketě je rozhodnuto, že se kuřácká
část v restauraci zachová. Ve dne 3. října 2013 vyhlašuje rada obce
výběrové řízení na nového pronajímatele obecní restaurace. Přihlásí
se do něj tři uchazeči. Na základě výběrového řízení byl v listopadu
vybrán, jako vítěz, pan Josef Sabo, jenž se se svým záměrem nejvíce
přiblížil představám o budoucím provozu obecní restaurace. Následně
začínají konzultace se společností HUTNÍ PROJEKT Frýdek-Místek na
úpravách dispozičního řešení restaurace. Na základě těchto konzultací
je 23. ledna vyhlášeno výběrové řízení na zpracování projektové
dokumentace na opravu restaurace „U Čápů“. Ve výběrovém řízení

uspěje společnost HUTNÍ PROJEKT a rozbíhá se kolotoč projektování,
každá profese má své požadavky, přicházejí i požadavky hasičů,
hygieny, stavebního úřadu, konzultuje se i s budoucím provozovatelem
panem Sabem. V březnu je doprojektováno a 25. rada obce schvaluje
projektovou dokumentaci a vyhlašuje výběrové řízení na zhotovitele
opravy a modernizace restaurace „U Čápů“. 9. dubna získává zakázku
na provedení modernizace restaurace společnost Fichna – Hudeczek,
a. s. s nabídkovou cenou 4.935.590Kč. Výběrové řízení je opravdu
velmi těsné, rozdíly mezi uchazeči jsou naprosto minimální. Nicméně
stav objektu je po více než 40 letech provozu natolik problematický,
že dochází k pochopitelným a neovlivnitelným zdržením. Problémy
jsou především spojeny se statikou objektu, několikrát je vyžadována
konzultace se statikem v závislosti na skutečném stavu objektu, dále
potom s neutěšeným stavem podlah a rozvodných sítí vody a elektřiny.
Problém nastal ve sklepních prostorách, kde se měly pouze umístit
vzduchotechnické jednotky a lapač tuků. Po kontrole revizním technikem
bylo nutné provést výměnu elektroinstalace i v těchto prostorách, aby
mohlo dojít k následné kolaudaci. Je třeba doladit interiér a řeší se i
osvětlení jednotlivých stolů. Vypořádání se s těmito problémy znamená
několikatýdenní zdržení od plánovaného harmonogramu modernizace
a navýšení ceny o 960 tis. V současné době se podařilo získat na
modernizaci restaurace 350 000 korun ze společnosti OKD a ČEPS.
17. července 2014 prochází objekt restaurace „U Čápů“ kolaudací a
postupně je předáván do rukou nového pronajímatele, který okamžitě
začíná připravovat restauraci na slavnostní otevření, které probíhá o
týden později 24. července 2014.

Martin Válek

Co se skrývá pod modernizací restaurace „U Čápů“?
Projekční práce
Stavební práce (podlahy, malba, omítky, soc. zázemí, schodiště, vstupní dveře, topná tělesa, osvětlení aj.)

270.000 Kč
2.880.000 Kč

Nová elektroinstalace

550.000 Kč

Vybavení kuchyně novými technologiemi

920.000 Kč

Instalace výkonné vzduchotechnické jednotky

950.000 Kč

Moderní interiér restaurace

580.000 Kč

INVESTOVANÁ ČÁSTKA

6.150.000 Kč

Co možná nevíte o restauraci U Čápů
Ve kterém roce byla vlastně
restaurace U Čápů otevřena a při
jaké příležitosti to bylo? A proč
nese název podle nádherných
ptáků, po kterých není v naší
obci ani vidu a slechu? Kdo
byl starostou obce v době
jejího otevření a byla restaurace postavena dříve než místní
samoobslužná prodejna? Pokud Vás zajímají odpovědi na tyto
otázky, pokusím se Vám na ně krátce odpovědět.
Troufám si odhadnout, že většina z nás si slavnostní otevření
restaurace „U Čápů“ nebude pamatovat. Tato historická událost se
odehrála hluboko v režimu, o kterém jsme si zvykli říkat komunistický
a samotná politika, v té době jedné strany, hrála při jejím slavnostním
uvedení do provozu svoji nezastupitelnou roli. Pojďme si připomenout
několik slov z naší obecní kroniky, která tuto událost popisuje takto:
… Druhým významným bodem v roce 1971 se staly volby do všech
stupňů národních výborů. MNV v Žabni po dohodě se všemi složkami
NF vyhlašuje celoobecní závazek „50 konkrétních činů k 50. výročí
založení KSČ“. Hlavním úkolem a cílem bylo dokončení stavby
víceúčelového společenského zařízení, jehož část restaurace „U Čápů“
má být ukončena ke dni voleb do národních výborů. Nastala tvrdá
zkouška nejen pro MNV, ale pro všechny občany! Žabeňští občané
ještě nikdy nezklamali a také i tento úkol splnili! … Ano, byla to zvláštní
doba. Dnes se mohou tato slova zdá úsměvná, nám to však poodhaluje
zajímavou okolnost spojenou s otevřením naší obecní restaurace,

která se i po těch 43 letech stále nese název „U Čápů“. …V pátek 26.
11. 1971ve 14 hodin odpoledne otevírají se dveře volební místnosti
v nové zbudované restauraci. Přicházejí první voliči, kteří volí veřejně
kandidáty do všech stupňů MNV, ONV, KNV a výše. Celý víceúčelový
objekt, který zahrnoval kulturní dům s restaurací, byl postaven v akci
Z. To znamenalo, že stavba byla postavena dobrovolníky bez nároku
na odměnu. Dnes představa téměř fantastická. Předsedou MNV, dalo
by se říci tehdejším starostou, byl nakonec zvolen pan Josef Bednařík.
Celý víceúčelový objekt kulturního domu a restaurace byl otevřen o půl
roku později přesně 19. 5. 1972 v 16 hodin slavnostním představením
operety Slovácká princezna. Pro naši obec to byla bezesporu velmi
významná událost, otevřely se tak zcela nové možnosti jak pro kulturní
vyžití, přednášky, taneční kurzy tak i pro sport. Ještě v roce 1972 se
zahajují práce na výstavbě samoobslužné prodejny, takže odpověď na
otázku, zdali je starší obchod či restaurace je tím pádem daná. Pro
pořádek dodám, že samoobslužná prodejna byla slavnostně otevřena
27. 5. 1974 v 8 hodin ráno a byla taktéž postavena v akci Z. A jak to
tedy bylo s těmi Čápy. Čápi k naší obci patřili odnepaměti, doufám,
že se nepletu. Ano, nedaleko od restaurace, v areálu tehdejšího JZD,
se na vrcholku kmene stromu nacházelo čapí hnízdo, kde rok co rok
přilétali a žili s námi – Čápi! Bylo doslova symbolem celé naší obce,
vždyť všichni kolemjdoucí či cestující projížděli několik metrů od
stromu s hnízdem. Postupem času se však Čápi z naší obce vytráceli
a dnes jsou již jenom pouhou vzpomínkou. Názory na to co bylo pravou
příčinou odchodu těchto krásných ptáků z naší obce, se různí. Někteří
říkají, že to byla výstavba chemické celulózky a negativního vlivu, který
sebou provoz této továrny sebou přinesl, jiní razantní zvýšení dopravy
po hlavní silnici.

Martin Válek
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Jakým směrem se může rozvíjet naše obec?Pomohli jste nám s tím…
Vyhodnocení dotazníkového šetření

V minulém roce proběhlo v rámci přípravy rozvojového dokumentu Plán rozvoje obce Žabeň 2014 – 2020 dotazníkové šetření, jehož
výsledky slouží jako jeden z pilířů pro postavení správného rozvojového rámce naší obce. Do dotazníkového šetření se zapojilo více než
150 občanů, což je dostatečný počet pro relevantní zpracování odpovědí. Právě na tomto místě bych vás rád seznámil s vyhodnocením
celého šetření a upozornil na nejdůležitější skutečnosti, které z něj vyplývají.

Jak již bylo výše zmíněno, dotazníkového šetření se zúčastnilo 157
respondentů, kteří odevzdali či jinak vyplnili dotazníkový formulář. Největší skupinou občanů, kteří se do šetření zapojili, náležela do věkové
skupiny 36 – 55 let, následovaná skupinou 59 – 69 let, 21 – 35 let, 70 a
více let a na závěr 15 až 20 let. Dalo by se tedy říci, že věrně kopíruje
věkovou pyramidu obyvatel naší obce a může tak sloužit jako potvrzení relevantnosti vyhodnocení šetření. Poměr mužů a žen byl v šetření prakticky vyrovnaný, v otázce vzdělání převažovalo středoškolské
vzdělání s maturitou, následováno středoškolským a vysokoškolským.
Většina respondentů šetření byla zaměstnána v soukromém sektoru,
následována důchodci, zaměstnanci ve státním sektoru, podnikateli,
studenty a nezaměstnanými. Na otázku jak dlouho v obci bydlíte, většina z nás odpověděla variantou od narození, následovaná skupinami
osob, kteří v naší obci bydlí více než 20 let a 5 až 20 let. Lokalita bydliště respondentů byla vyrovnána mezi části obce Nový Žabeň a Starý Žabeň, následovaný Hradčany, nicméně do šetření se zapojili také
občané bydlící v části Za hrází. Bylo tak pokryto celé území naší obce.
Dle vyhodnocení odpovědí z pohledu občanů nejvíce ovlivňuje kvalitu
života v obci hezké prostředí v obci, kvalita dopravního spojení, otázky
bezpečnosti a dobrých sousedských vztahů. Tyto odpovědi uvedlo více
než 45% ze všech respondentů šetření.
V otázkách bezpečnosti trápí občany obce Žabeň, a to s velkým náskokem, nedodržování povoleného limitu rychlosti jízdy, následováno
nebezpečím při přechodu silnic na přechodech pro chodce, volně pobíhajícími psy a nedostatečným pouličním osvětlením. Zajímavostí,
která z vyhodnocení této otázky plyne, je skutečnost, že občané obce
nevnímají nebezpečí z dlouhodobě špatného životního prostředí a riziko ekologické havárie v souvislosti s blízkostí průmyslového podniku
Biocel Paskov až tak silně jak by se dalo předpokládat. Na druhou stranu si však většina obyvatel myslí, že přítomnost průmyslových podniků
v okolí obce nejvíce ovlivňuje kvalitu životního prostředí v obci, následována vlivy spalováním domovního odpadu, automobilovou dopravou
a hlukem.
Na otázku co by nemělo v obci chybět za 10 let je i zde přítomna
otázka dobrého životního prostředí, která se umístila hned za zdravotními a sociálními službami. Důležitá je pro občany také přítomnost
samoobslužné prodejny a dobrého sportovního vyžití. Umístění důležitosti zdravotních a sociálních služeb na prvním místě je pravděpodobně spojeno s dostupností těchto služeb. Obec Žabeň by měla tedy do
budoucna dbát na to, aby sociální a zdravotní služby byly pro občany
obce co nejvíce dostupné. Samotná povaha a velikost obce nedovoluje
vybudování vlastního sociálního a zdravotnického zařízení.
Nejvyšší prioritu pro okamžité řešení spatřují občané v otázkách
oprav a budování komunikací, kterou si jako svoji odpověď zvolilo více
než 60% všech respondentů šetření. Na druhém místě se umístila
otázka výstavby tělocvičny a řešení revitalizace centra obce. Zajímavá
je skutečnost, že významným problém pro občany bydlící v části obce
Za hrází se stává možnost rozšíření kanalizace.

K dopravě do zaměstnání používají občané obce především osobní
automobily (60%) následované veřejnou hromadnou dopravou (30%)
a jízdními koly. Četnost spojů autobusové dopravy je dle občanů obce
dostatečná. Dotazníkové šetření bylo prováděno ještě před zavedením
MHD Frýdek–Místek na území obce Žabeň, lze tedy předpokládat, že
v této oblasti bylo dosaženo zlepšení stavu a občané obce budou se
stavem dopravních spojů z a do obce spokojeni.
Obec Žabeň jednou z několika obcí, která na svém území uplatňuji
nejvyšší koeficient pro výpočet daně z nemovitosti. Vyhodnocení
otázky, která směřovala právě na zjištění, jak občané obce tuto konkrétní věc hodnotí, bylo tím pádem velmi zajímavé. Drtivá většina občanů se současnou úrovní daně z nemovitosti souhlasí za situace, že
ostatní služby v obci již dále zpoplatněny nejsou. To se týče především
zpoplatnění svozu odpadů, poplatky za psy a podobně.
Pro vedení obce bude bezesporu zajímavé vyhodnocení otázky o tom,
jak občané nejčastěji získávají informace z obecního úřadu. Dle
vyhodnocení odpovědí, je i v době všudypřítomného internetu pro občany nejdůležitější obecní zpravodaj, který uvedlo více než 60% všech
respondentů následováno internetovými stránkami a úřední deskou.
Občané obce nejčastěji postrádají na poli služeb poštu, která se tak
stala nejčastější odpovědí na otázku, kterou službu v obci postrádáte. Za ním následují zdravotnické služby, cukrárna a bankovní služby.
Vzhledem k nové politice České pošty, která je spojena s rušení poštovních úřadů na tradičních místech a jejich přechod do soukromých
rukou, je možné uvažovat o zřízení poštovních služeb také na obecním
úřadě nebo případně v prodejně potravin. Zdali by se však jednalo o
ekonomicky výhodný provoz, je nutné velmi dobře zvážit. Velmi zajímavé je umístění cukrárny v odpovědích respondentů. Vzhledem k právě
dokončené modernizaci restaurace „U Čápů“ je možné předpokládat,
že občanům obce scházela právě ta možnost klidného a kulturního
prostředí, kde by bylo možné zajít na kávu, čaj případně zákusek, takovou jakou nabízí nové prostředí obecní restaurace. Umístění bankomatu v obci je bohužel pro svou ekonomickou náročnost téměř nemožné o čem dokládá skutečnost, že v sousední obci Paskov byl z důvodu
nevytíženosti již poslední bankomat odstraněn.
Občané obce mají za to, že obec poskytuje dostatečné množství kulturních akcí pro svoje vyžití. Pro občany obce jsou nejvíce důležité
kulturní akce zaměřené na děti a mládež, slavnosti, koncerty a představení známých osob. Svůj volný čas nejčastěji tráví občané se svou
rodinou a svými koníčky. Na poli sportovního vyžití je situace o něco
horší, spokojeno se stávajícím stavem sportovního vyžití je jen o něco
větší polovina všech respondentů. Ostatně vybudování víceúčelové
sportovní haly se stalo vůbec nejčastější odpovědí na otázku, které
zařízení pro volný čas vám v obci schází. Následováno chybějící klubovnou pro volný čas především pro matky s dětmi, seniory a mládež. I
v této otázce mnoho občanů zvolilo za svou odpověď cukrárnu a kavárnu. Na závěr vyhodnocení dotazníkového šetření jsem zvolil otázku,
která si kladla za cíl zjistit, do jaké oblasti by se měl udílet rozvoj naší
obce. Nejčastější odpovědí se stalo udržení tradic a identity venkova následováno rozšiřováním a zkvalitňováním poskytovaných služeb
následováno kvalitní dopravní dostupností a růstem počtu obyvatel.
Je jasné, že většina z nás považuje zachování tradičního vesnického
prostoru za velmi důležité a to i za situace, že dochází k nárůstu počtu
obyvatel a budování nových domů.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem občanům, kteří se do dotazníkového šetření zapojili a významně tak pomohli ke vzniku rozvojové strategie, která je pro každou obec velmi důležitá. V následujících týdnech
si budeme volit nové obecní zastupitelstvo, které bude zajišťovat chod
naší obce po další čtyřleté období. Správně zvolená a specifikovaná
strategie rozvoje obce by měla sloužit k cílenému naplňování strategických cílů v delším časovém období, aniž by byla v rozporu se střídajícími se představiteli vedení obce. Přejme si, aby se Žabeň rozvíjel ku
prospěchu nás všech a aby se nám zde žilo co nejlépe.

Martin Válek

4

exteriér 01

www.zaben.cz

léto 2014

zdarma

Architektonická studie přístavby hasičské zbrojnice
a revitalizace hasičského hřiště „Visalaje“

Ve spolupráci s panem architektem Tomášem Kozlem, vedením sboru dobrovolných
hasičů v Žabni a zástupci obce Žabeň byla dokončena architektonická studie na
přístavbu hasičské zbrojnice a revitalizace hasičského hřiště „Visalaje“. Během
několika jednání pracovní skupiny bylo nakonec dosaženo výsledku, se kterým
bychom Vás nyní rádi chtěli seznámit.
Zadání pro hasičskou zbrojnici bylo následující. Do budoucna umožnit parkování
nového vozidla, které bude splňovat moderní parametry zásahového vozu a to včetně
se zázemím pro výjezdovou jednotku. Ve druhém patře studie počítá s dispozičními
úpravami schodiště a předsálí, modernizaci sálu včetně vybudování zázemí pro
konání malých kulturních nebo společenských akcí, vznik kanceláře pro starostu
sboru, malého pódia a klubovny pro mladé hasiče. Hasičské hřiště by se mělo
proměnit pro příjemné místo pro pořádání nejrůznějších sportovních, kulturních a
jiných společenských akcí. Stávající, již nevyhovující objekt by měl být nahrazen moderní stavbou, která by měla respektovat původní
charakter objektu. Vzniknout by tak mělo moderní zázemí pro obsluhu a pořádání tradičních společenských akcí, zastřešené místo
pro posezení a pódium. Součástí revitalizace je také vybudování sportovního hřiště (nohejbal, volejbal aj.), které by umožnilo pořádání
dalších sportovních akcí. Věříme, že realizací tohoto záměru můžeme pomoci sboru dobrovolných hasičů k jejímu dalšímu rozvoji a
prostřednictvím revitalizace hasičského hřiště může obec získat kvalitní zázemí pro pořádání nejrůznějších akcí.
Martin Válek

Navrhované řešení přístavby Hasičské zbrojnice

Navrhovaná přístavba reaguje na potřeby zvětšení kapacity hasičské
zbrojnice. Přistavovaná hmota má tvar hranolu a stranách 5x12,5x7,2
m. Kompozičně je přístavba pojata tak, že se stávající budovou tvoří
jednotný celek. Uliční fasáda přístavby je narušena pouze vjezdem do
garáže s roletovými vraty. Severní fasáda je pojata jasně geometricky
čtveřicí obdélníkových oken doplněnou malým větracím okénkem. V
západní fasádě je osazeno pouze jedno obdélníkové okno. Stávající
objekt zbrojnice nebude zasažen zásadními stavebními zásahy do
nosných konstrukcí. Dispozičně dojde k propojení současného vstupu
se šatnou, čímž dojde ke zvětšení a otevření vstupního prostoru.
Díky posunutí příčky nad schodištěm, bude dosaženo jeho potřebné
průchodné a podchodné výšky. V 1. np se díky přístavbě zvětší garáž
o kýžené 1 parkovací místo o rozměrech 4,6x9,2m. Toto parkovací
místo od zbylé části garáže odděleno uzamykatelnou mříží. Do nové
přístavby se rovněž přesunou šatny pro výjezdovou jednotku. Šatny
budou od parkovacího místa odděleny pevnou příčkou a budou
odvětrávány oknem. Z původních šaten se stane skladovací prostor.
Celá garáž bude příčně větraná. V 2.np dojde ke zrušení příčky mezi
schodištěm a současnou kuchyní. V tomto otevřeném prostoru vznikne
záchod s předsíňkou a úklidová komora a malé předsálí. Z něj je vstup
do kuchyně (bývalé kanceláře), která je z provozních důvodů spojená
dveřmi se sálem. Ten se díky přístavbě zvětšil o podium, klubovnu pro
děti, kancelář a úložné prostory. Všechny tyto nově navržené místnosti
jsou o 475 mm nad úrovní podlahy stávajícího sálu, z důvodů dosažení
potřebné světlé výšky v garáži. Výškový rozdíl je vyrovnán třemi stupni

schodiště, jdoucí přes celou
šířku sálu. Konstrukčně je
přístavba zamýšlena jako
zděný stěnový systém se
založením na základových
pasech. Stropy mohou být
monolitické či betonové
skládané. Přesný typ a
dimenze budou určeny
v
následujících
fázích
projektu. Tam se rovněž
ukáže, zda je současný
plynový kotel vyhovující
nebo jestli bude muset být
osazen výkonnější typ. Rozvody tepla zůstanou nezměněny, budou jen
doplněny o radiátory v nově vzniklých prostorách. Okna ve stávající
budově zůstanou z finančních důvodů zachována, až na okno v bývalé
kuchyni, které bude zazděno. Vybourány budou vstupní dveře, otvor
bude rozšířen a osazen novými dřevěnými dvoukřídlými dveřmi.
Stávající šedá břízolitová omítka bude po správném technologickém
ošetření natřená (stejně jako přístavba) červeně kolorovaným fasádním
nátěrem. Odstín nátěru bude vybrán autorem popř. investorem na
fyzických vzorcích u dodavatele fasády. Volné místo nad novými
garážovými vraty přístavby bude opatřeno znakem žabeňských hasičů.

Ing. arch. Tomáš Kozel

Navržená revitalizace hasičského hřiště - VISALAJE
1.

2.

3.

4.
5.
6.

objekt zázemí - Zásadním krokem je asanace
stávajícího zázemí výčepu, WC a podia. Ty budou
nahrazeny (de facto ve stejné poloze) jednou
zastřešenou multifunkční stavbou.
víceúčelové hřiště - Tato sportovní plocha by měla
umožňovat hraní tenisu, volejbalu, nohejbalu, malé
kopané apod. Zároveň plocha může díky své orientaci
před podiem sloužit jako taneční parket.
komunikace - navržené propojení objektu zázemí s
hřištěm, s přístupovou cestou a prostorem ohniště je
uvažováno jako zpevněná plocha z dřevěných tlakově
impregnovaných pražců ve štěrkovém trávníku.
terénní úpravy - možná úprava části břehu řeky Olešné
je navržena jako dřevěné schodiště - molo.
tréninková dráha - v těsné blízkosti areálu by měla
vzniknout tréninková dráha se zpevněnou plochou
(betonová dlažba, asfalt,…)
oplocení areálu - stávající oplocení z živého plotu
bude zachováno.
VIZUALIZACE / exteriér 01

29
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Představení projektu „Přírodní zahrady“ MŠ v Žabni

Základní a mateřská škola je jistě jednou z nejvýznamnějších institucí každé obce a o
její rozvoj by měl být důležitý nejenom pro rodiče a děti, ale i pro každého žabeňáka.
Základní a mateřská škola prošla v uplynulém období velkými změnami. Byla
dokončena rekonstrukce budovy, vybudovány nové podkrovní vyučovací prostory
včetně dětské družiny a PC učebny. Mateřská školka se konečně dočkala svého
rozšíření, před budovou Základní školy byl revitalizován parčík, je toho opravdu
hodně, co se poslední dobu změnilo. Přesto to ještě není vše, co by mohlo a mělo být
opraveno, postaveno, modernizováno. Samostatnou kapitolou je výstavba tělocvičny,
která si zaslouží velkou pozornost. My se však zaměříme na část základní školy,
kterou využívají především děti naší mateřské školy a to dětské hřiště. V průběhu
tohoto roku se za účasti zástupců Základní a mateřské školy, paní architektky Petry
Liškové a vedení obce vytvořila pracovní skupina, která se právě tomuto tématu věnovala. Výsledkem její činnosti je zpracovaná
studie a projektová dokumentace ke vzniku přírodní zahrady mateřské školy v Žabni. Co vše taková zahrada v sobě obsahuje, k jakým
účelům by měla sloužit, pro koho je určena již necháme hovořit paní Ing. Petru Ličkovou.
Podle odborníků se dnešním dětem možnost volné, spontánní hry v
přírodním prostředí nedostává. Nedostatek spontánní hry přitom může
podle odborníků mít na děti poměrně významný dopad.
Málo příležitostí k volné hře působí ale i jiné nedostatky, například
neschopnost spolupráce a komunikace v kolektivu, řečové vady a
podobně.
Řešením je poskytnout dnešním dětem to, co mnozí dospělí ve
svém dětství považovali za samozřejmé: prostor, který bude lákat ke
spontánní hře, nabídne dětem, aby si po svém osahaly tento svět a
získaly zkušenosti s jeho živly a ročními dobami. V prostředí měst
formou přírodních hřišť.
Přírodní hřiště v Žabni bylo navrhováno jako miniaturní krajina v
dětských dimenzích, kterými se děti mohou ‚prohrát‛ od jednoho kouta
do druhého.“ Kouzlo hřiště je, že vypadají každý den i v každém ročním
období jinak. Děti v něm naleznou vrbové stavby jako úkryt, i volné
plochy a možnost tvořit a měnit prostředí hřiště. Budou mít možnost
probíhat zahradou po překážkách, schovávat se v úkrytech i poznávat
přírodu v environmentálním koutku.
Nevhodné dřeviny budou odstraněny. Posunutím plotu bude hřiště
zvětšeno, bude využit kopec s e skluzavkou. V jednom koutě zahrady
bude umístěna divočinka, broukoviště, kmeny a duté pařezy. Tento
environmentální koutek bude oddělen vrbovým plůtkem.
Na zahradu budou usazeny herní prvky a mobiliář v přírodním stylu.
Pod altán bude vytvořena terénní modelace do 50 ti cm, staré poklopy
nepotřebných žump budou zavezeny zeminou do výšky 30 ti cm.
Přírodní zahrada bude rozdělena a oddělena vrbovým plůtkem na dvě

části. Část pouze pro MŠ a část pro veřejnost s využitím MŠ. Ve druhé
části se bude nacházet travnaté hřiště, asfaltové hřiště a kopec se
skluzavkou a lanovkou. Toto oddělení zjednoduší hlídání školních dětí
v odpoledních hodinách, kdy na hřiště již bude moci veřejnost z obce.
1. opičí dráha
Jedná se o ztrasování okruhu dráhy vedoucím okolo celé zahrady.
Jedná se o pohybové herní prvky. Akátové kmeny, lanové centrum
mezi stromy, kladiny, mostky tunel z vrb, přeskakovací tyče atd.
2. herní prvky
V zahradě budou rozmístěny dřevěné herní prvky, houpadlo, lanovka,
dřevěný kolotoč, šplhací totem, pískové hry, bagr, pískoviště, dubové
špalky a pocitový chodník atd. Dále je zde navržen mobiliář:
Stromová lavice pod lípou pro klidový režim a setkání ve stínu, vrbové
iglů pro hry i polední odpočinek dětí, dřevěná bouda na nářadí.
3. přírodní učebna
Dřevěný altán se špalíčkovou dlažbou pro učení a hry i za nepříznivého
počasí, bylinková spirála, lesní koutek, broukoviště, duté pařezy, hmyzí
hotel, krmítka, budky a zahradnický kout: zvýšené záhony, ovocné
keře, květinové záhony venkovských květin, jahodiště, muchovníky…
4. sadové úpravy
V rámci sadových úprav budou v zahradě školky vysazeny stromy:
několik druhů alejových stromů i pro poznávání dětmi, muchovníky,
okrasná jabloň, dále jahodiště, květinové záhony, ovocné keře, velké
keře k boudě na nářadí svahu a pokryvné keře na prudkou stranu svahu.
Trávník bude založen na 70% zahrady pro MŠ, kde bude poničen
výstavbou prvků, nebo po bourání starého pískoviště a herních prvků.

Martin Válek, Ing. Petra Ličková

ilustrační foto
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KRÁTCE
ZAČALA
OPRAVA
MOSTU
U
KAPLIČKY
Dne 10. září byla zahájena oprava mostu
u kaple sv. Floriána a sv. Šebestiána.
Termín dokončení stavebních prací
je plánován na polovinu listopadu.
Vítězem výběrového řízení na opravu
obou mostů v obci se stala společnost
STAVBY a STATIKA s. r. o. z Třince a
vysoutěžená částka dosáhla výše 823
439 Kč. Cena opravy mostu u kaple je
342 367 Kč a společnost OKD podpoří
opravu částkou 258 171 Kč. Oprava
mostu za bývalým JZD je plánována na
příští rok.
POČET A ROZSAH SPOJŮ MHD
FRÝDEK-MÍSTEK JE ZACHOVÁN I
V NOVÉM ŠKOLNÍM ROCE
S potěšením jsme přijali zprávu, že
počet i četnost spojů MHD FrýdekMístek, které zajíždějí do naší obce,
bude zachován i pro nový školní rok
2014/2015. Naopak může paradoxně
dojít k posílení spojů z důvodu možného
napojení obce Krmelín na síť MHD
Frýdek-Místek.
OBEC ŽABEŇ ZÍSKALA DALŠÍCH
600.000 KČ
V rámci podpory Žabně byla uzavřena
smlouva se společností OKD o
poskytnutí finančních prostředků ve výši
bezmála 400.000 Kč. Se společností
OKD bylo domluveno, že část bude
směrováno do opravy mostu u kapličky
(258 171 Kč) a další část (141 791
Kč) bude poskytnuta na modernizaci
restaurace „U Čápů“. 200 000 korun
obdrží obec jako podporu od společnosti
ČEPS a.s. Příspěvek je také směrován
na pokrytí nákladu modernizaci „Čápů“.
OBEC
ZÍSKALA
DOTACI
60.000
KČ
Z
ROZPOČTU
MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Rada obce v měsíci srpnu schválila
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu
Moravskoslezského kraje na přestavbu
vozidla VW Transporter pro potřeby
SDH Žabeň ve výši 60.000 Kč. Vozidlo
je používáno především pro účely
přepravy hasičského družstva v rámci
jejich sportovních soutěží, ale slouží i
ostatním spolkům v obci.
NOVÁ MAPA ŽABNĚ JE SOUČÁSTÍ
ZPRAVODAJE
Obec Žabeň vydala tématickou mapu
obce Žabeň. Mapa obsahuje mimo jiné
důležité kontaktní údaje na organizace
v obci a jeho okolí, čísla popisné
jednotlivých domů a další užitečné
informace. Na jejím vydání se podíli Bc.
Martin Válek, Ing. Miroslav Lysek a Petr
Chovanec. Mapa Žabně bude k dostání
zdarma na obecním úřadě.
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Ohlédnutí za dětským letním táborem v Rakousku

Ve spolupráci se společností Biocel Paskov,
rakouským Červeným křížem a pod patronací
Domu dětí a mládeže Vratimov byl uspořádán
dětský letní tábor v rakouském Litzlbergu
u jezera Attersee jehož součástí byla také
výuka anglického jazyka. Tábor probíhal
v měsíci srpnu a zúčastnilo se jej 17 dětí ze
Žabně a 13 dětí z rakouského Lenzingu.
Děti na táboře, kromě výuky anglického
jazyka čekala spousta zážitků jako například
stavění raftu na jezeře Attersee, výlet do
jeskyně ve Werfenu, horolezecké a plavecké
kurzy, výlet na Schafberg a do Salzburgu
a mnoho dalších aktivit. Podle ohlasu
jednotlivých zúčastněných si celý pobyt užili, a pokud by měli příležitost si tento tábor někdy
příště zopakovat, tak s přihláškou by neváhali ani na chviličku. Celkový rozpočet letního tábora
dosahoval částky téměř 10.000€ (cca 280.000 Kč) přičemž na jeho financování se podílela
společnost Biocel Paskov 40%, o zbylých 60% se podělili rodiče dětí a obec Žabeň. Velké
poděkování za zorganizování tohoto společného česko-rakouského tábora si zaslouží pan
starosta obce Mgr. David Hejneš, který přišel s prvotní myšlenkou a pomohl z organizací,
výběrem dětí a koordinací s DDM Vratimov a předseda představenstva společnosti Biocel
Paskov pan Ing. Ivo Klimša, který zaštítil projekt na rakouské straně.
Martin Válek

Nové upomínkové předměty s motivy naší obce
V minulých dnech byla doplněna nabídka
upomínkových a dárkových předmětů s motivy naší
obce. Pozornost si zaslouží především nová sada
kolorovaných hrníčků a také nabídka dětských trik
s motivy žabáčků. V nabídce si dále můžete zakoupit
trika, polokošile a fleecové mikiny se znakem obce,
kšiltové čepice, deštníky a další. Všechny výše
uvedené předměty je možné zakoupit na obecním
úřadě.

Ceník upomínkových předmětů s motivy
obce Žabeň určených k prodeji od 13. 8.
2014
Tričko zelené

130 Kč

Tričko bílé

115 Kč

Polokošile zel.

390 Kč

Kšiltovka

110 Kč

Mikina

510 Kč

Pláštěnka

130 Kč

Sada 2 hrníčků

360 Kč

Dětské tričko 86-94 cm

140 Kč

Dětské trička ostatní

170 Kč

Oprava jezu Štolberk

Povodí Odry s.p. závod Frýdek-Místek provádí v letošním roce opravu pevného jezu Štolberk,
který leží na vodním toku Ostravice v km 18,645. Přepadová hrana pevného stupně je tvořena
štětovnicemi typu Larsen IIIn vyztuženými kolejnicemi a vzájemně propojený táhly. Šikmá
přelivná plocha je tvořena žulovou dlažbou, část přelivné plochy je vybetonována. Spodní část
stupně – vývar, je tvořen kamenným záhozem, který je částečně prolit betonem pro stabilizaci
celé konstrukce.
Stavební práce, které byly zahájeny letos v srpnu, spočívají v pomístných opravách šikmé
přelivné plochy a kompletní výměně přelivné hrany, obnově kamenného záhozu ve vývaru jezu
a obnově opěrné zdi, která je v havarijním stavu. Stavbu provádí firma Lesostavby FrýdekMístek a.s. Předpokládaný termín ukončená stavebních prací je prosinec 2014.

Za hrází, za tratí - je to pořád Žabeň nebo už Sviadnov? Jak je to…

Kde vlastně začíná nebo naopak končí území naší obce. Pro někoho z nás otázka na kterou
nemá jednoznačnou odpověď. Mnoho z nás si ještě pamatuje dobu, kdy kolem celé naší obce
ještě nebyla postavena železniční vlečka na Biocel Paskov a bylo tak možné dojít cestou od
kapličky, kolem bývalého mlýna, domu pana Brože až ke kamennému kříži u šachty Staříč 1.
Vybudováním železniční vlečky byla tato cesta zrušena a část naší obce se tak rázem ocitla za
vysokou bariérou, prakticky oddělena od okolní zástavby. A tím vlastně odpovídám i na otázku
v nadpise příspěvku, pokud snad na ní někdo neznal odpověď, že místní část obce, které se
právě od vybudování železniční vlečky, začalo říkat „Za tratí“ nebo „Za hrází“ se nachází na
území naší obce Žabeň. A proto bychom neměli zapomínat na skutečnost, že i zde žijí občané
naší obce, kteří mají obdobné potřeby jako všichni ostatní a zasluhují si stejnou míru pozornosti
při řešení rozvoje obce. Mnozí z vás třeba netuší, že v těchto místech není vedeno kanalizační
vedení nebo plynofikace a bylo by dobré se zamyslet, jestli do budoucna usilovat o napojení
na stávající inženýrské sítě i v této části obce. Součástí tohoto území je i soustava čtyř rybníků,
která se mohou v budoucnu stát příjemným místem pro odpočinek… měli bychom se zamyslet
nad tím, zdali by nebylo dobré se pokusit odlehlou část naší obce vhodným způsobem opět o
něco přiblížit nám ostatním.
Vladan Válek
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Škola v přírodě na chatě Kopřivná pod Pradědem

V květnu 2014 jsme se účastnili školy v přírodě v Jeseníkách na chatě
Kopřivná. Jeli jsme spolu se Základní školou Žabokreky ze Slovenska.
Akce byla organizována obcí Žabeň a financována z projektu
„Spolupráce mezi obcemi Žabeň a Žabokreky.“ Jsme velmi vděční,
že měli všichni celou akci zadarmo. Celý týden jsme trávili v krásné
přírodě jesenických hor a v příjemném prostředí moderního hotelu.
V dopoledních hodinách se žáci většinou učili, odpoledne a večer měli
zajímavý program. Vedle chaty bylo hřiště s horolezeckou stěnou,
s lanovými a jinými prolézačkami. Byly tam také dvě hřiště na fotbal
a florbal. Bud jsme hráli hry, nebo jsme chodili na procházky. Jeden
den jsme se účastnili celodenní exkurze do nejstarší ruční papírny ve
střední Evropě ve Velkých Losinách. V muzeu jsme si prohlédli, jak se
papír po staletí vyráběl a v pracovní dílně si žáci vyrobili ruční papír,
obálku a pečeť. Velký úspěch sklidila návštěva vířivky, kde si všichni
rádi odpočinuli po náročném dni. Největší radost dětem udělala večerní
dětská diskotéka. Domů jsme si odváželi spoustu nezapomenutelných
zážitků a krásných vzpomínek na nové kamarády.

léto 2014

Zorganizování školy v přírodě na chatě Kopřivná
pod Pradědem pro děti ze základních škol v Žabni a
Žabokrekách podpořila Evropská Unie
Škola v přírodě, které se účastnily Základní školy v Žabni a
Žabokrekách nám může sloužit jako jeden z nejlepších příkladů
dosavadní spolupráce s naší partnerskou obcí Žabokreky. Celý
projekt byl financován díky získané dotaci z Evropské Unie na
projekt „Spolupráce mezi obcemi Žabeň a Žabokreky“ a to v rámci
Operačního programu přeshraniční spolupráce Slovenská republika
– Česká republika 2007 – 2013, kterou se nám podařilo získat již
v roce 2012. Mimojiné byly z tohoto projektu podpořeny i jiné kulturní
a společenské akce, především pak organizace velmi úspěšného
11. Mezinárodního setkání Žabích obcí v Žabni. Celkové náklady na
uspořádání Školy v přírodě přesáhly částku 200.000 Kč. Doufáme,
že se nám v budoucnu takovou akci podaří zopakovat.

Martin Válek

Mgr. Petra Rafajová

Klub rodičů a přátel školy Vás srdečně zve do místního
Kulturního domu v Žabni na

ŽABEŇSKÉ VINOBRANÍ
Ochutnávka ze 7 druhů vín z jižní Moravy z Pálavské vinařské oblasti.
Akce se koná 4. 10. 2014 od 19.00 hodin, vstupné je stanoveno na 50
Kč. K dobré zábavě zahrají cimbálová muzika Poštár a Vrzuška ze ZUŠ
Vratimov. Také můžeme se těšit na vystoupení tanečního souboru Ostravička.
Občerstvení a teplá kuchyně je zajištěna. Vstupenky s místenkou si prosím
rezervujte u paní Petry Nytrové na telefonu 736 603 328.

Klub rodičů a přátel školy také připravuje následující akce:
•
•
•

29. 11. 2014 Mikulášská v 16:30 hod v KD v Žabni
17. 01. 2015 Dětský Karneval v 15:00 hod v KD v Žabni
29. 05. 2015 Den dětí 16:00 na školní zahradě

ŽA BEŇÁK

Zpravodaj obce Žabeň „Žabeňák“, Žabeň 62, 738 01 Frýdek-Místek
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