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Staronové tradice v Žabni
Uprostřed ledna se u příležitosti 555 let od první písemné
zmínky o Žabni uskutečnila obnovená Žabeňská pouť
.Celá událost se nesla v duchu tradiční pouti s dřevěným
kolotočem, stánky s občerstvením, projížďky v kočáře a
dechovou hudbou. Měla však i duchovní rozměr v podobě
procesí s obecním a hasičským praporem. Procesí vyšlo
od malé kapličky pod lípami k velké Kapli sv. Fabiána a
Šebestiána. V té byla sloužena Mše svatá paskovským
panem farářem Lucjanem Janem Lasońem. Žabeňská pouť se velmi
vydařila a jsem rád, že se jí účastnily celé rodiny od nejmenších dětí po
babičky a dědečky. Přálo nám i počasí, které bylo na leden poměrně
teplé, bez sněhu a deště. Večer na pouť navázal Obecní bál, který doplnil
plesovou sezónu v Žabni.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na přípravách, organizaci a průběhu
celého dne podíleli. Doufám, že se nám po mnoha letech podařilo
znovuobnovit tradici, která se objevovala jen v kronikách a ve vzpomínkách
pamětníků.

Nové chodníky podél hlavní cesty
Bylo ukončeno výběrové řízení na Opravu chodníků podél komunikace
II. 484. Do soutěže o zhotovitele se přihlásilo celkem devět společností.
Vítězem se stala společnost HOCHTIEF CZ a.s. s nejnižší nabídkovou
cenou 5 623 576 Kč bez DPH. Dále následovaly společnosti Lesostavby
Frýdek-Místek a.s. a JANKOSTAV s.r.o. , jejichž ceny se také vešly do 6
mil. Kč bez DPH. Projekt oprav je rozdělen na čtyři části, první od bývalého
JZD k restauraci UČápů, druhý od zastávky Žabeň střed k budově
Obecního úřadu v Žabni, třetí nejdelší od úřadu k odbočce na rozvodnu a
čtvrtý nejmenší u zastávky u šachty. Ještě není rozhodnuto, která z nich se
bude provádět letos. Dokončení oprav je naplánováno nejpozději na rok
2017. Bude záležet, zda a kdy se podaří získat finanční prostředky.
Mgr David Hejneš,
starosta

jaro 2015

Most přes Olešnou je
znovu otevřen
Oprava mostu u společnosti Ludma
Trading se chýlí ke konci, opravu prováděla
společnost Stavby a statika, spol. s r.o.
Stavba byla provedena poměrně rychle, díky
příznivým klimatickým podmínkám a změnám
v postupu prací. Na mostě je především
udělána nová izolace a odvodnění, která
má zajistit větší životnost konstrukce mostu.
Z dvaceti polí zábradlí, bylo 12 vyměněno.
Celý most je ošetřen speciálními nátěry.
Je položen nový asfaltový povrch. Cena za
práce na mostě dosáhnou bezmála 400 tis.
bez DPH. V současné době jednám o výši
finanční podpory ze strany OKD.

Úklid cyklostezky
Už třetí rok jsme se sešli u dobrovolného
úklidu Žabně. Tradičně jsme sbírali odpadky
kolem cyklostezky. Jsem rád, že nás
letos přišlo více a podařilo se uklidit i úsek
kolem Olešné a pole od kulturního domu
k sokolskému hřišti. Těší mě, že se v Žabni
najdou lidé, kterým není lhostejné, jak vypadá
jejich okolí a jsou ochotni ve svém volném
čase udělat něco k jeho zkrášlení.
Ještě jednou všem děkuji!

Místní akční skupina Slezská brána

Místní akční skupina (MAS) je organizace místního partnerství zastupující veřejné
a soukromé zájmy, skupiny občanů, neziskové organizace, spolky, podnikatele,
obce a svazky obcí. V ČR je 170 místních akčních skupin a pokrývají 95% území
republiky. MAS Slezká brána je jednou z nich a na území regionu, které tvoří města
Vratimov, Šenov, Paskov a obce Řepiště, Sedliště, Sviadnov, Žabeň, Václavovice a
Kaňovice, je jejím hlavním cílem zlepšování kvality život ve venkovských oblastech
a propojení veřejného a soukromého sektoru. Partnerem, tedy budoucím žadatelem
o dotaci, pro MAS Slezkou bránu jsou různé zájmové skupiny– starostové měst
a obcí, školská zařízení, živnostníci, zemědělští a nezemědělští podnikatelé,
sportovní, hasičské, myslivecké a další zájmové spolky, profesní svazy, církve
atd. Cílem činnosti MAS je tedy podpora realizace smysluplných projektů těchto
subjektů, které vycházejí z reálných potřeb našeho regionu a co nejlépe do
financování zapojují prostředky evropských fondů i národních dotačních programů.
V současné době MAS Slezká brána připravuje prostory pro svoji činnost v Paskově
na adrese Nádražní 38 (areál zámku) a dokončuje přípravu strategického plánu,
aby po schválení evropských a národních fondů mohla zahájit vypisování dotačních
výzev pro partnery v území a jejich realizaci. O aktuálních možnostech spolupráce
a výzvách budeme města, obce a jejich veřejnost včas informovat. Podrobnější
informace rovněž naleznete na webu MAS: www.masslezskabrana.czll

Mgr. David Novák, ředitel MAS Slezská brána, z.s.

Nová kniha o okolí Žabně
V těchto dnech vyšla knížka zabývající se
přírodou v našem okolí. Kniha se jmenuje
Příroda Regionu Slezská brána. Zájemci si
jí mohou koupit na Obecním úřadě v Žabni
v úředních hodinách za cenu sto korun.
Případně bude k dispozici k zapůjčení
v Místní knihovně Žabeň.
Mgr. David Hejneš,
starosta
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Obec Žabeň se stala majitelem budovy prodejny potravin.
Již v minulém roce začala jednání s majitelem objektu prodejny
potravin a přilehlých pozemků, panem Vladimírem Hájkem, o možném
prodeji objektu do vlastnictví obce Žabeň. Jednání s majitelem
objektu postupně dospěla do bodu, kdy mohlo zastupitelstvo obce,
na svém 2. zasedání, schválit kupní smlouvu na odkup výše zmíněné
nemovitosti, a to za velmi výhodnou částku 2.990.000 Kč.
Prodejna smíšeného zboží byla v naší obci slavnostně otevřena 20.
dubna 1974. Budova prodejny byla postavena v akci „Z“ samotnými
občany naší obce a je symbolické, že po téměř 41 letech opět přechází
do vlastnictví naší obce. Mnoho z Vás si nyní bude klást otázku, co
se bude nyní dít s prodejnou potravin, kterou provozuje společnost
Řeznictví H + H. Bude vůbec obchod s potravinami jako takový v
Žabni nadále zachován? Nebo se místo obchodu pronajme nějakému zajímavějšímu a movitějšímu nájemci, který bude třeba
v daném místě provozovat autoservis. Na všechny tyto otázky existuje velmi stručná odpověď. Obchod v obci bude zachován
a stávající vedení obce neuvažuje o tom, že by byla jakkoli vypovězena smlouva se společností Řeznictví H + H. Zachování
možnosti prodeje základních potravin a jiného zboží v obci považujeme za velmi důležitý faktor pro komfort našich občanů a
budeme se spíše snažit, abychom stávajícím nájemcům vycházeli vstříc. Naším cílem totiž není pouhá maximalizace zisku
v podobě výběru měsíčního nájemného, ale maximalizace užitku všech občanů a návštěvníků obce. V následujícím období
se jistě se zástupci Řeznictví H+H sejdeme a upravíme právní prostředí, aby odpovídalo nové legislativě, a vyslechneme si
jejich názory na další fungování prodejny potravin. Tím, že se obec Žabeň opět stává vlastníkem budovy a okolních pozemků
v centru obce, se nám otevírá příležitost začít plánovat celkovou modernizaci, chcete-li revitalizaci centra obce, a to tak, aby
se stalo skutečným místem, kde se budou moci lidé potkávat, diskutovat nebo odpočívat. S plánováním těchto aktivit bychom
rádi začali ještě v letošním roce a budeme chtít o tom s Vámi mluvit.

Strategické plánování rozvoje obce vstupuje do své závěrečné fáze
Strategický dokument Program rozvoje obce Žabeň je jedním
ze základních rozvojových dokumentů, který by měla každá
obec mít k dispozici stejně jako dobrý územní plán. Pracovní
skupina, která byla k tomuto účelu sestavena, se v minulých
dnech sešla, aby diskutovala nad strategickými vizemi, rozvojovými aktivitami a cíli nebo akčním plánem, který bude v
několika následujících letech takovou kuchařkou, kam rozvoj naší obce směrovat. Důležitým podkladem pro správné
pochopení situace a sestavení správných aktivit bylo vyhodnocení dotazníkového šetření, které před časem proběhlo v
naší obci. Celé vyhodnocení dotazníkového šetření, by se
dalo krátce shrnout do několika slov:
• Zlepšení životního prostředí v obci v rámci daných
možností
• Co nejvíce zpříjemnit a zlepšit prostředí v obci
• Zvýšení bezpečnosti, a to především na místních
komunikacích
• Oprava a rozvoj místních komunikací
• Zlepšení sportovní infrastruktury v obci (tělocvična a
jiné vybavení)
• Péče o seniory a rodiny s dětmi
• Velkou část svého jednání věnovala pracovní skupina
k Programu rozvoje obce diskusí nad vyhodnocením
silných a slabých stránek naší obce. Mezi silné stránky
rozhodně patří její dobrá dostupnost do okolních
měst, které zajišťují drtivou většinu služeb, ať v oblasti
sociální či ekonomické. Mezi silné stránky obce také
patří velká ochota občanů se aktivně zapojit do života v
obci, to ve všech obcích opravdu není pravidlem, dále

•

•

pak bezprostřední blízkost při důležité cykloturistické
trase Ostrava - Beskydy či bezproblémové a přebytkové
hospodaření obce. Mezi slabé stránky určitě patří blízkost
průmyslového komplexu Biocelu Paskov, který negativně
ovlivňuje životní prostředí v obci, především v oblasti
nadměrného hluku a prašnosti. Dále také nedostatek
rozvojových ploch ve vlastnictví obce či neexistence
obecních bytů. Správné vyhodnocení silných a slabých
stránek je velmi důležité pro nastavení takových cílů a
aktivit, aby mohlo dojít k rozvoji, který bude znamenat
zlepšení života občanů v naší obci.
Mezi navrhovanými cíli a aktivitami pro následující období
se tak mimo jiné objevují plány na vybudování tělocvičny,
výstavbu nových a opravu stávajících komunikací,
vybudování ochranného pasů zeleně kolem průmyslových
podniků a železniční vlečky, modernizace centra obce ale
například i pokus o znovu zahnízdění čápa bílého v naší
obci.
Závěrečné jednání pracovní skupiny k Programu rozvoje
obce v Žabni se uskuteční v následujících dnech. Bude
se jednat o veřejné jednání za přítomnosti veřejnosti a
já budu velmi rád, když si najdete čas na to se seznámit
s navrhovaným plánem rozvoje naší obce a diskusí
nad možnými rozvojovými aktivitami. O bližším termínu
jednání vás budu informovat prostřednictvím rozhlasu
a internetových stránek. Na závěr si dovolím uveřejnit
návrh strategické vize pro naši obec: Je to teze, která by
měla odrážet představy o tom, jak by naše obec měla
vypadat za několik desítek let.

Obec Žabeň je KLIDNÝM MÍSTEM PRO ŽIVOT, s bydlením v blízkosti přírody, v zázemí měst nabízejících dostupnost služeb
pro obyvatele obce Žabeň, relativně nízkou nezaměstnaností, s příznivým demografickým vývojem, fungující mateřskou a
základní školou, kde obyvatelé cítí sounáležitost se svou obcí. Žabeň nabízí dostatečné společenské, sportovní a kulturní
vyžití pro všechny věkové kategorie obyvatel. Obec průběžně zajišťuje obnovu infrastruktury a dbá na udržení okolní přírody
pro další generace.
Bc. Martin Válek, místostarosta
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Komise pro občanské záležitosti informuje:
U příležitosti 70. výročí osvobození Žabně zveme občany ke
slavnostnímu kladení věnců, které se uskuteční v pondělí 4.
května v 17 hodin u památníku padlých.
Dne 8. května 2015 se opět vypravíme do obce Žabokreky na
přátelské fotbalové utkání v rámci našich republik. Do českého
fotbalového týmu se může přihlásit každý, kdo má k tomuto
sportu vřelý vztah, rád se pobaví a je připraven na vše. Přihlášky přijímá pan Z. Brož. Odjezd autobusu je v pátek po 8
hodině od KD. Hrají se 2 utkání – chlapecké a muži.
Již po 4. se sejdou JUBILANTI naší obce, kteří letos oslaví
své významné životní 70., 75.,80,85.,90.-96. výročí. Již nyní se
všichni můžou těšit na společnou oslavu, která se uskuteční v
měsíci červnu v sále KD. Na tuto akci budou všichni oslavenci
osobně pozváni členkami KPOZ.
Obec Žabeň opět přivítá díky členství v DSO Olešná projekci LETNÍHO KINA. Promítání proběhne na hasičském hřišti.
Termín a název filmu bude znám měsíc před akcí.
Jak je již známo, každým rokem mají naši občané možnost
zúčastnit se mezinárodního setkání ŽABOOBCÍ. Letos je naplánován 13. ročník v obci ŽABOKREKY u Nitry. Pravděpodobný termín akce je určen na 29. – 30. 8. 2015. Srdečně jsou
zváni všichni, kteří mají rádi přátelskou atmosféru, nebojí
se recese a chtějí poznat nová místa, jejich krásu i historii.

V neděli 15. března 2015 byli přivítáni
noví občánci Žabně:
• Lea Pohludková
• Sofie Stýskalová
• Matyáš Potocký
• Barbora Dvořáková
• Viktorie Hronová
• Daniela Jungová
• Anežka Pinkasová
V roce 2014 jsme se rozloučili s našimi
spoluobčany:
• Jaroslava Krejčí
• František Podracký
• Stanislav Nytra
• Bohumila Kleknerová
• Jarmila Pavlásková
• Silvestr Hrčka
• Antonie Klegová
• Božena Hranická

Jana Ondrušíková,
předsedkyně KPOZ

Tříkrálová sbírka 2015
I letos na začátku ledna vyrazili 3 dobrovolnické Tříkrálové skupinky do ulic Žabně, aby vybrali dárcovské
příspěvky pro Charitu Frýdek-Místek. Ta tyto vybrané prostředky použije na nakoupení vybavení a
dofinancování některých středisek jako jsou např. Charitní ošetřovatelská služba, Dům pokojného stáří u
Panny Marie Frýdecké, Charitní ošetřovatelská služba, a.j. Více na www.charitafm.cz.
Celkem se vybralo 13.768,-Kč, což je o 639,-Kč více než loni. Tímto bych chtěla poděkovat především dětem a
jejich doprovodům za jejich obětavost a všem dárcům za příspěvek, který pomůže jiným.
Kateřina Hajnešová

Obecní Úřad s Klubem důchodců vyhlašuje sbírku použitého ošacení
Sbírka se uskuteční:
•
•
•

Úterý 14. 4. a středa 15. 4. 2015
od 15.00 do 17.00
V kulturním domě

Občanské sdružení Diakonie Broumov, pro kterou je sbírka organizována, žádá všechny dárce o zabalení věcí
do igelitových pytlů,či krabic.
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Plán akcí Klubu důchodců
v roce 2015

Podbeskydská florbalová
liga mládeže

•

Leden:

•

Únor:

Družstvo Sokola
Žabeň se opět zúčastnilo Podbeskydské florbalové ligy
mládeže, která je určená pro amatérské
týmy. Po loňském
pátém místě jsme se
opět posunuli a zkončili na čtvrtém místě. Přesto to pro nás nebyl úspěch,
protože v posledním zápase nám k udržení třetího místa
stačila remíza. My jsme, ale prohráli v přímém souboji
o třetí místo s Frenštátem B 3:2. Byla to velká škoda a
došlo i na slzičky zklamání. Po opadnutí emocí nakonec
zavládla spokojenost. Náš tým měl tento ročník trochu
nevyrovnané výkony. Na jednom turnaji vyhrají všechny
zápasy a vzápětí na dalším téměř všechno projedou. To
si myslím, že byl hlavní důvod našeho i když nakonec
pěkného čtvrtého místa ze sedmi týmů.
Pavel Krchňák
a Zdeňek Brož

• Březen:
		
		
• Duben:
•

Květen:

•

Červen:

•

Září:

•

Říjen:

•

Listopad:

•

Prosinec:

Divadlo ,,Bratránek z Batávie“
Účast na přípravě pouti v Žabni
Divadlo ,,Prodaná nevěsta“
Zájezd
Jubilejní členská schůze
Klubu důchodců
Velikonoční výstavka
Divadlo ,,Jak je důležité míti Filipa“
Charita
Divadlo v Ostravě
Zájezd (dle výběru členů)
Smažení vaječiny
Oslava jubilantů v obci
Zájez do Žabokrek
Tvarůžkové hody
Zájezd dle výběru
Divadlo v Ostravě
Charitativní sbírka
Předvánoční koncert
Divadlo
Besídka v žabeňské škole
Živý betlém

Tento plán je bez záruky– změna je možná
Ludmila Doudová,
předsedkyně KD

Z činnosti sokola
I když už máme rok 2015, musím začít prosincovou zlatou nedělí, kdy se žabeňský sokol významně podílel na předvánoční
akci Živý betlém. Byli jsme velice rádi, že se opět přišlo podívat,
nasát vánoční atmosféru a popřát si k Vánocům více jak 100
Žabeňáků. Výtěžek z finančních darů jsme opět věnovali na
fond obnovy kapličky pod lípami, který činil 1624 Kč, za což
všem, kteří věnovali drobný obnos, touto cestou děkujeme.
Mezi vánočními svátky se konal turnaj ve florbalu pro smíšené dvojice, kterého se zúčastnilo jenom pět párů, a tak jsme
usoudili, že nemá význam v této akci pokračovat a po třech
letech živoření a třinácti ročnících to byl bohužel turnaj poslední. Posledními vítězi se stal Vojta Krhovjak se Sabinou. Na
začátku ledna se uskutečnil Novoroční turnaj ve stolním tenise
pro amatéry. Tato akce si naštěstí své příznivce stále drží, i
když jich nenápadně ubývá. Dopoledne se turnaje pro mládež
zúčastnilo 5 dětí, z nichž vyhrál Dominik Taxa. Odpoledne si
přišlo zahrát 10 mužů a 5 žen. Mezi muži poprvé vyhrál David
Stachovec a po druhé mezi ženami Romana Sedláková, kteří
dostali putovní pohár Sokola Žabeň na rok do držení.
V únoru bylo naše úsilí zaměřeno na jeden z nejdůležitějších
bodů celoročního kalendáře, a to plesu Pochování basy. Po
loňské zkušenosti, kdy sál i peklo praskalo ve švech, jsme se
domluvili s restaurací U Čápů, která nám bezplatně pronajala
salónek. Byla to obrovská pomoc. Prostor sálu se nám zvětšil
o 32 míst a vzniklo druhé peklo. Na tanečním parketu se dalo
dobře tancovat a při doplňování tekutin nebylo nutné se tlačit
u jednoho baru. Tuto novinku velice přivítali jak hosté plesu,
tak i obsluhující personál, který stíhal všechny obsloužit bez
dlouhého čekání.

Pavel Krchňák,
starosta sokola

Turistický výlet na Dunajec
Po loňském velmi úspěšném zájezdu si dovoluje Sokol
Žabeň pozvat všechny nadšence hor na turistický zájezd do
Vysokých Tater a na plavbu na pltích po řece Dunajec.
Zájezd se uskuteční v termínu 18 – 20. září 2015
Odjezd ze Žabně autobusem 18.9. v 15hod. od restaurace U
čápů do penzionu Šafrán ve Ždiaru. Předpokládaný příjezd
okolo 19hod. Následuje ubytování, večeře.
Polopenze začíná páteční večeří a končí snídaní v neděli.
Snídaně formou švédských stolů.
Cena zájezdu je 1 800Kč zahr nuje: dopravu, ubytování,
polopenzi. Nezahrnuje: pojištění, lanovku na Hriebenok,
plavbu na plťích. Nevratná záloha 800Kč je nutná zaplatit do
neděle 31. května u Pavla Krchňáka. Kontakt 776 251 705.
PROGRAM
Sobota 19.9. Odjezd autobusem do Starého Smokovce.
Odsud pozemní lanovkou nebo pěšky na Hrebienok. Dále
pro zdatné na Slavskovský štít 2452 m.n.m. a zpět. Délka
tůry 12km s převýšením 1190m. Pro pohodlné turisty
: z Hrebienku na Starolesnianskú Polanu a dále kolem
Obrovského vodopádu na Zámkovského chatu a zpět na
Polanu. Kde je možné odbočit po modré na Rainerovu chatu
a dále po zelené k Studenovodským vodopádům a přes
Bílikovou chatu na Hrebienok. Délka tůry 6km s převýšením
265m.
Neděle 20.9. Odjezd do Červeného Kláštera na přístaviště pltí
Majera, kde musíme být okolo 10hodiny. Z Majerů splavení
Dunajce na pltích do Lesnice. Délka plavby 2,5hodiny.
Cena za osobu 8 euro. Kdo se bude bát splavení, může
jet autobusem do Lesnice a zde se projít kolem Dunajce.
Z Lesnice se pojede přímo do Žabně, kde je předpokládaný
návrat asi v 8hod. večer.

Pavel Krchňák,
starosta sokola
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Zprávy od malých hasičů
Zimní období je pro hasiče odpočinkové. Nejsou žádné soutěže ani závody, tak jsme většinu schůzek trávili na hasičárně a schůzky byly hravé
a volnější. Ale nezaháleli jsme úplně.
V lednu jsme s dětmi nacvičili kulturní program na výroční valnou hromadu, zapojili jsme se do sběru léčivých rostlin a nasbírali jsme 9,5
kg pomerančové a mandarinkové kůry.Také dále sbíráme plastová víčka z PET lahví pro Marušku Kučerovou, holčičku nemocnou dětskou
mozkovou obrnou. Společně s mladými hasiči z Paskova jsme byli 2x
v Podmořském světě v Ostravě. Děti si mohly „zablbnout “ v bazénu,
na tobogánu a v podmořské jeskyni. Ve vodě vyhládne, a tak jsme se
cestou zpět zastavili na hamburgery. Dále jsme společně zažili exkurzi
u Městské policie ve Frýdku–Místku. Paní Bc. Lenka Biolková nám ukázala služebnu, dispečink, trezor se zbraněmi a vůbec všechny prostory, kde se obyčejný člověk nedostane. Popovídala nám
o náplni práce městských strážníků, o kritériích pro přijetí, o kriminalitě dětí a mládeže, ale také o tom, co má mít kolo a jak se
chovat na silnici. Dále jsme na schůzkách průběžně trénovali vázání uzlů a spojování hadic.
V únoru jsme se zúčastnili hadicovo – uzlové štafety v Místku na ul. Pavlíkova, kde děti mohly předvést, co se naučily. Pro malé
nováčky to byla vůbec první soutěž. Pak jsme si byli prohlédnout garáž se všemi auty a polygon, kde trénují hasiči profesionálové. Tam si to děti mohly i vyzkoušet, což bylo pro ně opravdu zajímavé. Na konci března nás čekají odborky ve Fryčovicích
a následně pak hasičské čvachtání. No a potom budeme pomalu trénovat na okresní kolo hry Plamen, tak snad nám bude
počasí přát.
Mgr. Martina Cábová,
za kolektiv mladách hasičů

Co SDH Žabeň pro občany Žabně v tomto roce připravuje?
Na jaře tradičně bude Stavění Máje. Stavění máje se bude
konat v sobotu 2. května. Informace pro naše místní chlapce
a chlapy. Sraz v sobotu 2. května v 8:00 u hasičské zbrojnice. Jedeme pro strom do lesa, vhodné oblečení a ochranné
pracovní pomůcky s sebou. Dovezeme strom na hasičské
hřiště, ze kterého se po přípravě stane náš „žabeňský máj“.
Tak a nyní zdůrazňuji přípravu. Jak je tradicí, máj by měly
zdobit všechny svobodné slečny, takže stačí donést nějakou
tu stužku a pomoct se zdobením smrčku. Stavění máje proběhne během odpoledne, kdo chce přijít pomoci přijďte, rádi
budeme za každou pomocnou ruku a diváci jsou vítáni. Jídlo
a občerstvení bude zajištěno. Další naše akce bude Kácení
Máje 30. května, akce bude doprovázená živou hudbou.
Z hasičského sportu se bude konat 41. ročník pohárové soutěže O pohár starosty obce Žabeň. Akce proběhne 6. června
od 13:00 na hasičském hřišti. V polovině léta budeme slavit
90 let založení Sboru dobrovolných hasičů v Žabni.
Plán oslav je následující– proběhne výstava požární techniky
na parkovišti před restaurací U Čápů, bude k vidění
i několik historických kusů, dále slavnostní mše u kapličky,
poté slavnostní valná hromada SDH Žabeň v sále kulturního
domu, a na závěr dne bude zábava na hasičském hřišti s
živou hudbou.
Letos v létě opět plánujeme letní kino, necháme se překvapit,
jaký film nám bude přidělen.
V září budeme připravovat akci pro děti „Babí léto“, kde se
již tradičně na všechny děti a dospělé těší Bábuška Libuška.
Na všechny akce Vás občany srdečně zveme a budeme potěšení z Vaší účasti. Jídlo a pití bude vždy zajištěno, a také
ten tekutý mok bude z Nošovic. Obzvláště se nechte překvapit
specialitami našeho kulturního referenta, kuchaře
Martina Mynáře.

Petr Mynář,
starosta SDH
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Z Místní knihovny Žabeň
Od začátku roku jsme v knihovně opět připravili spoustu akcí pro děti
ze základní a mateřské školy, ale také besedy a výstavy pro veřejnost.
Vždy první čtvrtek v měsíci chodíme číst dětem do mateřské školy před
spaním, akci jsme nazvali Poledníček. Čtvrteční odpoledne patří skupince dětí (Klubíkům) ze základní školy, které chodí do knihovny na
výtvarné činnosti.
Pro děti ze základní školy proběhla v lednu beseda k 50. narozeninám
Večerníčka, pro veřejnost beseda s panem Romanem Pernickým z
Dobré čajovny s názvem Příběh čaje. K této besedě byla uskutečněna
výstava Káva a čaje, která trvala do konce února. V únoru na besedu s
Večerníčkem přišly děti z mateřské školy a pro veřejnost byla připravena
beseda„Co nám odkázali Keltové a jejich předchůdci ve Stonehenge“,
kterou připravil RNDr. Pavel Kalenda, CSc. Na besedu s panem Ladislavem Holbou a jeho vodícím psem Pedrem, přišly děti ze základní školy.
Vyprávěl o životě s vodícím psem a životě vodícího psa. Beseda byla
velmi zajímavá a poučná a dětem se ohromně líbila. Po skončení besedy
v knihovně zanechal pan Holba výstavu hraček a maňásků z chráněné dílny Charity sv. Alexandra, kde pracuje. Vystavené
hračky a maňásky si můžete zakoupit do konce dubna, informace naleznete na webových stránkách knihovny.
V měsíci březnu– měsíci čtenářů, byly připraveny tyto akce:
• pro děti– soutěž ,,Jak znáte večerníčky?“, 27.– 28.3. Noc s Andersenem, Dotazník pro děti a mládeš– KNIHOVNA
• pro veřejnost– Beseda se spisovatelem A. Vašíčkem ,,Tajuplné objevy“. Od 9.3– 30.4. výstava fotografií Fedora Gabčana
,,Indie“, Dotazník– PRŮZKUM SPOKOJENOSTI KNIHOVNY.
V měsíci dubnu připravujeme pro děti ze ZŠ besedu k výročí Pavla Šruta ,,Od veršování k lichožroutům“. Pro veřejnost bude
13.4. beseda s Mgr. Ivanou Blablovou ,, Sebevědomí– sebeláska– sebeúcta– sebehodnota“.
V květnu se mužete tešit na výstavu fotografií Táni Baštinské ,,Zapomenutá a opuštěná místa“.
Knihovna se opět zapojila do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka (7. ročník projektu Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR). Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky.Pro školní rok
2014/2015 je připravena kniha spisovatele Jiřího Žáčka a ilustrátora Vojtěcha Juríka – Housličky pro medvěda. Prvňáčkům
bude rozdána v měsíci červnu v knihovně.V říjnu, po zodpovězení otázek na knihu proběhne pasování na čtenáře. V červnu
bude k vidění výstava plakátů a knih pražského Goethe-Institutu „Pěkně od začátku“. Výstava plakátů a knih pražského Goethe-Institutu představuje aktuální německy psané knihy pro děti a mládež. Výběr vychází z rozsáhlejšího přehledu, vypracovaného
Mezinárodní knihovnou pro děti a mládež v Mnichově (Internationale Jugendbibliothek München).
INFORMUJEME: V měsíci srpnu bude v knihovně zavřeno
Markéta Bradáčová

Klub rodičů a přátel školy
Dětský karneval
Dne 24. ledna 2015 jsme pořádali Dětský karneval, který je
vždy přehlídkou nápaditosti, vynalézavosti a především tvořivosti rodičů. Kdy jindy se předvést, než na reji masek a udělat
radost svým ratolestem a splnit jim možnost stát se Mimoněm,
Masožravou kytkou, Mlékem, Machem a Šebestovou, Pravěkým mužíčkem, či Tahiťankou. Ty nejpovedenější vždy vybírá
porota, která nemá vůbec snadný úkol, 10 finalistů si prohlédněte na fotografii. Celý karneval ale není jen o maskách, jeho
součástí jsou i soutěže, tancování a vyzkoušení zručnosti i
některých rodičů, zda jsou kouzelní. Vyzkoušel si to i tatínek
Jakuba Brože a opravdu se mu to v kouzelnickém plášti za
pomocí kouzelné hůlky povedlo. Naučil se zastavovat kostku
na provázku. Celým programem provázeli Klauni z Balonkova
klaun Bambula a jeho kamarádka. Děti byly za soutěže odměněny sladkostí, nebo balonkem ve tvaru myšky, kytky, pejska a za
velkou snahu i chobotnicí. I když bylo mnoho dětí nemocných a účast nižší než v jiných letech, přesto se všichni dobře bavili
a dočkali se i vytoužené bohaté tomboly.
Zveme vás na Oslavu Dne dětí, která se uskuteční v pátek 29. května 2015 na školní zahradě.
Marcela Brožová,
předsedkyně KRPŠ
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ZŠ Žabeň opět vítězí.
Druhého ročníku šachového turnaje O šachového krále a královnu se zúčastnilo 54 dětí z 8 škol. Turnaj se uskutečnil za podpory obce Žabeň, ZŠ a MŠ Žabeň, DDO Olešna, DM Vratimov a technické podpory pana Surmy.
Naši žáci v turnaji družstev zvítězili s počtem 18 bodů. Družstvo bylo složeno ze 4 žáků Filip Halamíček, Richard Glotzer, Jan
Čermák, Jakub Brož. V turnaji jednotlivců se na krásnem druhém místě se umístil Filip Halamíček, 5 bodů, žák 1. třídy, na pátém
místě Richard Glotzer, 4,5 b. 3. tř., na osmém místě Jan Čermák, 4,5 b.4.tř., desátý skončil Jakub Brož. 4. b. 1.tř.
Mezi dívkami skončila druhá Tereza Muroňová 3. b. 5.tř. Dále se zúčastnili Eduard Nytra MŠ, 3. b. nejmladší účastník turnaje
(Eda se 21.3. zúčastnil školkového turnaje O šachové království v Národním domě v Místku za účastí 95 dětí a obsadíl výborné 10. místo se ztrátou jediného bodu), Valentina Szabo 2,5 b., Filip Klega 2,5 b., Kristýna Klegová 2 b., Adéla Kolková 2
b. Michal Hirka 1. b.
Děkuji všem dětem za skvěle předvedenou hru.
Miroslav Halamíček

Zprávičky ze školní družiny:
První prázdninový den jsme se ve školní družině proměnili ve výrobnu domácí plastelíny a
piňaty pro radost. Domů si děti odnesly krásné chobotničky a bonbónky ukryté v papírové kouli. Trošku jsme si i pohráli naše
oblíbené hry. Čas od 8.00 do 14.00 h. nám utekl jako voda. V měsíci březnu jsme se bavili o různých profesích. Čím by Vaše
děti chtěly být? O čem sní? Jaká je jejich fantazie?
Sledujte naše webové stránky, kde ty hodně zajímavé projekty zveřejníme.

Družinové reportérky Amálka aMagdalenka se ptaly dětí:
1. Jak se ti naše družina líbí?
Kristýna: „Má hezké barvy.“
Marek: „Je to tu pěkné, není tu nuda a jsou tu dobří kamarádi.“
2. Co se ti na ní nelíbí?
Sára: „Nic, líbí se mi všechno.“
3. Máš radost, že tu máme andulky?
Kristýna : „Mám z nich radost,
protože jsou super.“
4. Jaká je paní vychovatelka?
Ríša: „Hodná a úžasná.“
Kristýna: „Je dobrá a vyrábí s námi výrobky.“
Marek: „Je hodná, hraje s námi hry a chodí ven .“

5. Co děláš v družině nejraději?
Ríša: „Hrajeme vybíjenou.“
Kristýna: „Hraju si, vyrábíme.“
Sára: „Maluji podle notebooku.“
6. Jsi rád, že chodíš do družiny?
Sára: „Ano, strašně“
Marek: „Ano, protože se pobavím,
když prohraju, tak to neva.“
Ríša: „Ano.“
7. Co říkáš na naše hračky a vybavení?
Kristýna: „Jsou dobré a každá družina to nemá.“
Marek: „Je tu patro a je tam pěkný výhled.“
Sára: „Jsou tu žíněnky a my z nich stavíme domečky.“
Hana Smolánová,
vychovatelka ŠD
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Fotografie z uplynulých akcí

Průvod ke kapli sv. Šebestiána a sv. Flabiána

Žabeňská pouť

Žabeňská pouť

Obecní bál

Ochotnické divadlo Žabokreky v KD

Velikonoční výstavka KD
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