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Vánoční pozdrav
Vážení spoluobčané,
doba na konci každého roku nás, ať už chceme či nechceme, nutí k jistému
ohlédnutí a bilancování. V tomto roce jsme navíc v komunálních volbách
hodnotili a bilancovali práci vedení obce v uplynulých čtyřech letech.
Chtěl bych především poděkovat za projevenou důvěru, za to, že jste k volbám přišli ve velkém počtu. Zdejší volební účast byla jednou z nejvyšších
v Moravskoslezském kraji. Toto je samozřejmě velký závazek pro všechny
zastupitele, a proto doufám, že nevraživost a osobní neshody z předvolebního období půjdou
stranou a všichni zastupitelé budou vykonávat svou funkci ku prospěchu Žabně.
V tomto předvánočním čase bych Vás všechny rád pozdravil a popřál Vám k Vánocům a do nového roku. Přeji Vám, aby se vánoční období stalo dobou, která Vám dodá světlo, sílu a radost
do dalšího konání. Aby se Vám při vzpomínce na Vánoce, vybavil obraz šťastného období,
krásných chvil, které Vás budou provázet ve Vašem srdci nezměrným labyrintem života.
Přeji Vám do dalšího života zdraví, pohodu a štěstí při důležitých rozhodnutích.

David Hejneš, starosta Žabně

Vzpomínka na první ročník Vinobraní
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Co říká kronika o žabeňské pouti
V den sv. Šebestiána chodívá se s procesím do Paskova na děkovnou mši, jelikož obec byla před lety
postižena morovou ranou.
V této obci je kaple zasvěcena sv. Fabiánovi a Šebestiánovi (20. 1. ) V ten den jde odtud procesí s hudbou
na mši do Paskova. Tato pobožnost se koná v ten
den, na který připadne toto datum, ne až v neděli.
Nebývá v ten u nás poutního ruchu. Aby děti přece
jenom věděly, že mají pouť, chodí sem v ten den ze
Sviadnova babka, rozloží svůj stan a prodává bonbóny a cukroví.

KPOZ V ROCE 2015

Komise pro občanské záležitosti při OÚ v Žabni otvírá
novou stránku v zápisníku obecních akcí již známých
a nyní aktuálně i staronových. Je nám tedy potěšením
pozvat všechny občany naší obce na ŽABEŇSKOU
POUŤ se zabijačkou a OBECNÍM BÁLEM. V kronikách je poslední zmínka týkající se pouti k termínu
20. ledna, proto i organizátoři zvolili sobotu nejbližší
tomuto termínu tj. 17. ledna 2015. Vrátit se v čase, zavzpomínat na své dětství či mládí je přání snad každého z nás, a proto se k této tradici vracíme a věříme,
že se bude líbit.
V únoru přivítáme nové občánky, rodiče budou včas
pozváni členkami KPOZ. Na velikonoční veselici
zveme do KD 4. 4. 2015. Tradičně v měsíci červnu
oslavíme s jubilanty jejich životní výročí a zorganizujeme návštěvy akcí partnerské obce Žabokreky. Během roku bude KPOZ opět spolupracovat s Klubem
důchodců při organizaci kulturních představení v sále
KD a v měsíci září ocení všechny občany, kteří se ve
svém volném čase věnují dětem naší obce. Ke konci
roku připravíme adventní zájezd do některého z blízkých evropských měst.

Jana Ondrušíková, předsedkyně KPOZ

Klub důchodců v Žabni

Blíží se konec roku, a tak bych se ráda ohlédla za tím, co jsme v tomto
roce podnikli. Stalo se již tradicí, že náš desetičlenný výbor sestaví plán
činnosti na celý rok a společně se na organizaci podílíme. Na konci měsíce máme schůzku, která je tak přátelská, skoro rodinná. Již dlouhá
léta jezdíme do ostravských divadel, vybereme pěkné představení pro
seniory za poloviční vstupné. Další velmi oblíbené jsou autobusové zájezdy do přírody, na výstavy květin, do Beskyd, na zámky v okolí a další
zajímavé lokality. Autobus je vždy plně obsazen, lidé jsou spokojeni. Dopravu nám finančně zajišťuje Obecní úřad. Za to velmi děkujeme. A ještě
jednou díky za rekonstrukci naší klubovny, která je moc pěkná. Partnerství a spolupráce Žabně se slovenskými Žabokrekami pokračovalo,
v březnu nás navštívili senioři této obce a jejich Spevokol. Senioři shlédli
Baziliku Navštívení Panny Marie ve Frýdku, pamětní místo v Hájku a po
dobrém obědě nám v sále KD zazpívali a přátelsky poseděli. Také KPOZ
uspořádala pro jubilanty oslavu a na Den seniorů zajistila kulturní program a pohoštění. Ve spolupráci s OÚ jsme uskutečnili jarní a podzimní
sbírku ošacení pro Diakonii Broumov. Byli jsme pozváni do naší krásné
školy na Den matek a vánoční besídku. Mezi školáky, kteří nás svým
vystoupením vždy mile potěší, přijdeme rádi v hojném počtu. No a nesmím zapomenout na oblíbené koncerty Chrámového sboru z Paskova.
Spokojeni jsou pokaždé nejen diváci, ale i účinkující.
Za náš výbor Klubu důchodců přeji všem pokojné Vánoce a šťastný nový
rok 2015, plný zdraví a spokojenosti.

Ludmila Doudová, předsedkyně KD

Přijďte se pozdravit se
sousedy, zazpívat koledy
a odnést si Betlémské
světlo.
Zveme všechny lidi dobré
vůle na tradiční
ŽIVÝ BETLÉM
Koná
se
v
neděli
21. 12. 2014 od 15.00
hodin u kaple sv. Fabiána
a sv. Šebestiána v Žabni.
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Dům dětí mládeže Vratimov

Výlet Dětí - ZŠ Řepiště

Dům dětí a mládeže Vratimov připravil pro děti základní školy
Řepiště poznávací výlet do obce Žabeň. Výletu se zúčastnily
děti 4. a 5. třídy. Na děti čekal autobus ve čtvrtek 23. října. Počasí nám nepřálo. Mrholilo a zima byla pořádná. Všichni vzpomínali na slunečné počasí v předchozím týdnu. Přesto měly
děti a paní učitelky dobrou náladu a těšily se na program.
Po příjezdu do obce Žabeň se děti rozdělily na dvě skupiny.
Čtvrťáci vyrazili do místní knihovny, kde si pro ně pracovnice
připravila povídání o historii obce, hry, soutěže.
Na páťáky čekal „ŽABEŇSKÝ HRAD“ a prostory družiny základní školy, kde slepovali puzzle znaku obce Žabeň.
Pracovní skupiny se během dopoledne vyměnily. Průvodcem
nám byl starosta David Hejneš a tím mu patří velký dík za strá-

vený čas s dětmi. Děti byly překvapeny ze „žabeňského hradu“
a z herních prvků družiny. Na závěr výletu jsme navštívili místní obecní úřad, bývalou budovu školy, kde probíhal rozhovor
a soutěž se starostou obce.
Zahřáli jsme se a dodali energii v restauraci „U ČÁPŮ“, kde na
děti čekal oběd a příjemná obsluha.
Na závěr můžeme říci, že pro děti to byla jedinečná příležitost
poznat z blízka obec Žabeň a těšíme se na další poznávací
výlet v roce 2015.
Velké poděkování patří obci Řepiště za finanční podporu, Davidu Hejnešovi za spolupráci a pracovníkům školy Žabeň za
zpřístupnění prostor školy.

Renáta Míčková, pedagog volného času

Klub Rodičů a Přátel Školy při MŠ a ZŠ v Žabni
4.10.2014 jsme spolu s několika rodiči poprvé zorganizovali Žabeňské VINOBRANÍ, na které dorazila více než stovka návštěvníků. Byli jsme všichni mile překvapeni účastí. Velký ohlas mělo
vystoupení folklórního souboru Ostravička. Výkony dětí jsme
všichni náležitě ocenili řádným potleskem. K tanci a poslechu
nám hrála cimbálová muzika Poštár, která dodala celé akci tu
správnou atmosféru. Chci touto cestou znovu poděkovat svému muži, který dokonce dvakrát dojel pro víno, jinak bychom
nemohli pokračovat v zábavě a především ochutnávce, která
trvala až do brzkých ranních hodin. Již nyní se těšíme na další
ročník. V předvánočním adventním čase jsme pořádali pro naše
děti 30.11.2014 Mikuláškou nadílku s čertovským rejděním. Začátek patřil z důvodu nemoci dětí v MŠ jen dětem ze školy, které
vánočními koledami, písničkami a také básničkami dýchly této
akci správný ráz a moc se jim to povedlo. Také Hopsalínovo vystoupení spolu s ježibabou děti nadchlo a zapojovaly se nejen
děti, ale také rodiče, z čehož máme velkou radost.

ŠACHY
Šachový kroužek pokračuje v dalším školním roce. Opět jsme
se zúčastnili okresního přeboru škol, který proběhl 3. 12. 2014
ve Frýdku-Místku v Domě dětí a mládeže. Družstvo bylo značně omlazeno, z předešlého družstva zůstal pouze Ríša Glotzer 3. třída. Nováčci Filip Halamíček, Adam Mutina 1. třída,
Eda Nytra MŠ, Jan Čermák, Filip Klega 4. třída. Kluky musím
pochválit za bojovnost. Nejlépe se dařilo Filipovi Halamíčkovi,
který uhrál krásných 6 bodů, Ríša 2 body a Jan 1,5 bodu ze
7 možných. Připravujeme druhý ročník šachového turnaje O
KRÁLE A KRÁLOVNU REGIONU SLEZSKÁ BRÁNA, který se
uskuteční v únoru u nás v ZŠ a MŠ v Žabni.

Všem děkuji za přízeň a hlavně rodičům, kteří pomohli tyto akce
zorganizovat.
V závěru chci pozvat děti a jejich rodinné příslušníky v sobotu
24.1.2015 v 15:00 hodin do KD v Žabni na tradiční Dětský Karneval.
Přeji hezké prožití vánočních svátků a v novém roce hodně
štěstí a zdraví.

M.Halamíček

Marcela Brožová, předseda KRPŠ
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Z činnosti Mladých hasičů

O prázdninách schůzky mladých hasičů neprobíhaly, děti si
užívaly sluníčka a zasloužilého volna. Sešli jsme se ale předposlední čtvrtek v srpnu na malý trénink, protože děti předvedly
malou ukázku požárního útoku na Setkání žaboobcí. Pravidelné schůzky začaly zase od září.Přišly mezi nás i noví kluci
a holky, ale ne všichni zůstali. Nabídka různých kroužků je velká, a tak někdy nejde skloubit všechny zájmy. Přesto máme 3
nové členy. Pěkné počasí v září jsme využili ke hrám venku, ale
také jsme se začali pomalu připravovat na 1. kolo hry Plamen
– Závod požárnické všestrannosti. Trénovali jsme běh, šplh po
laně, hod granátem na cíl, střelbu ze vzduchovky, vázání uzlů.
Zopakovali jsme také hasicí přístroje a topografické značky.
Starší děti toto všechno zvládly bez větších problémů, ty menší
musely trochu zalovit v paměti a nabyté vědomosti oprášit a ti
noví se to prostě museli naučit. Od nového školního roku došlo
dle směrnic ke změně v rozdělení do kategorii podle věku. Část
družstva tak bude mladší a část starší. Na braňák nám o tak ne-
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vadilo, ale v disciplínách, kde bude třeba 7 lidí budeme muset
startovat za starší. V říjnu jsme navštívili muzikálové představení Růženka v kině Vlast. Zpívanou pohádku zahrál divadelní
soubor Slunečnice z Brna. Dětem se to moc líbilo a dokonce
vydržely hodinu a půl sedět v klidu a poslouchat. Dále jsme
na pravidelných schůzkách probrali i praktické věci jako jsou
dopravní značky, základy první pomoci, a to nejen ošetření zranění, která musejí umět ošetřit na branných závodech. Povídali
jsme si také o prevenci vzniku požárů, hlavně nyní v topné sezoně doma či na zahradě při pálení listí a jak se zachovat, pokud se něco takového stane. Začátkem listopadu jsme odpracovali pár brigádnických hodin při hrabání listí před hasičárnou.
Do konce roku jěště plánujeme Mikulášskou nadílku, vánoční
besídku, pečení a zdobení perníčků, výrobu drobných dárečků
na vánoce. Možná stihneme i zajímavou besedu s p. Emilkou
Kozubíkovou o nevidomých a o vzniku Brailova písma.

Mgr. Martina Cábová

PODĚKOVÁNÍ
Využívám této příležitosti k možnosti poděkovat za spolupráci,
za Váš podíl na tom, že v Žabni máme tak krásnou školu a tak
šikovné děti.
Děkuji za dobrou spolupráci našim partnerům: především zřizovateli školy – Obci Žabeň, TJ Sokol, místní knihovně, hasičům, seniorům a KRPŠ.
Děkuji zaměstnancům školy za jejich práci a rodičům za spolupráci. Chtěla bych Vám v souvislosti s nastávajícími svátky
popřát, abyste je strávili v pohodě na duši, abyste je prožili v rodinném kruhu se svými nejbližšími. Do nového roku Vám všem
přeji splnění i těch nejtajnějších přání, hodně radostí, málo
smutku, kopec lásky, pevné zdraví a rodinnou pohodu.

Mgr. Eva Juřicová, ředitelka školy

Je zimní období a blíží se konec roku 2014. SDH Žabeň nezahalí a je stále aktivní, mám na mysli výjezdovou jednotku, která
se pravidelně každý měsíc schází a provádí údržbu techniky,
aby vždy byla připravena k zásahu. Za tuto činnost děkujeme
veliteli Olinu Čajkovi a členům výjezdové jednotky. Členové
provedli podzimní úklid kolem hasičárny a hasičského hřiště, za
to děkujeme především panu Martinovi Mynářovi a dalším kdo
byli nápomoci. Rok 2014 byl to rokem aktivním a plný zajímavých událostí. Na začátku roku jsme mohli sledovat v hasičárně
Olympijské hry, později MS v ledním hokeji. Z našich akcí bych
rád vyzvihnul tradiční „Stavění máje“, kde nám však moc počasí nepřálo, ale nakonec se vše v dobré obrátilo a májka stála
celý měsíc, tak jak velí tradice. Následující akce „Kácení máje“
proběhla za velké účasti hostů, k poslechu hrála živá hudba.
Hlavní úkol akce byl splněn a májka byla skácena. V předletním období byla uspořádána naše pohárová soutěž „O pohár
starosty Obce Žabeň“. Jednalo se o jubilejní 40. ročník, na který
jsme se řádně připravili a předvedli kvalitní sportovní výsledky.
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Přes léto proběhla obecní akce se zabezpečením SDH Žabeň
„Letní KINO“ s filmem Revival. Na podzim jsme uspořádali akci
pro děti a poté pro dospělé „Babí léto“ kde nás tradičně poctila
svou návštěvou „bábuška Libuška“. Nesmím hlavně zapomenout na naše hasiče, co nás reprezentují na hasičských soutěžích, které se konají v našem severomoravském kraji. Máme již
dva týmy a to mužský a ženský. Mužský tým se zúčastnil třicetidvou pohárových soutěží. Ženský tým se teprve rozběhává, ale
již v letošním roce se povedlo absolvovat čtyři soutěže.
Naše týmy se také účastnili pohárové soutěže v Žabokrekách,
kde si to všichni řádně užili. Do nového roku připravujeme pro
oba týmy překvapení v podobě nového závodního stroje. Na
závěr bych chtěl poděkovat všem členům a příznivcům hasičů
v Žabni, za jejich odvedenou práci na akcích, za jejich pomoc
pří přípravách a za reprezentování našeho SDH na soutěžích.
Všem bych chtěl popřát hodně zdraví, štěstí, sílu a mnoho
sportovních úspěchů.

Petr Mynář, starosta SDH Žabeň
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