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Přírodní zahrada MŠ a Odpočinková zóna

Osmset korun jako loni

Letošní největší investicí obce bude vybudování nového dětského hřiště u školy a
místa pro odpočinek veřejnosti. Oba projekty jsou realizované ve „školní“ zahradě.
Na oba projekty se podařilo získat dotaci a dále
jsem požádal o finanční dar společnost ČEPS.
Přírodní zahrada MŠ v Žabni byla podpořena
Evropskou unií, konkrétně Operačním programem životní prostředí a výše dotace dosáhne 90 procent
z vysoutěžené částky 2 906 774 korun. Na odpočinkovou zónu
máme schváleno 310 000 krajské dotace z celkové částky
701 000 korun. Opravu oplocení budeme realizovat z vlastních
zdrojů a bude stát kolem 650 000 korun. Do výběrového řízení
se přihlásilo celkem šest firem. Vítězem a realizátorem přírodní
zahrady a odpočinkové zóny se stala společnost Ivánek-Zeman v.o.s. Nejnižší nabídkovou cenu podala a opravu oplocení
provádí společnost SPOLSTAV KONSTRUKT s.r.o.
Práce započaly na začátku srpna a měly by být dokončeny
nejpozději v listopadu. Projektantka ctila zachování zdravé a
esteticky funkční zeleně, některé keře a stromy se však musely
pokácet z důvodu bezpečnosti. Mnohé se zachovají a přibudou
nové. Nejproblematičtější byly topoly v blízkosti hřiště a hrozilo
bezprostřední nebezpečí poranění dětí při pádu stromu nebo
jejich větví. Oplocení se opraví ze tří stran a budou v ní celkem
tři brány pro vjezd techniky a dvě branky pro pěší a cyklisty.
Čtvrtá strana „severní“ zůstane prozatím v původním stavu, zde
se uvažuje s napojením tělocvičny a venkovních sportovišť.

Informujeme občany, že budeme jako
v předchozích letech vyplácet 800 korun.
Peníze budou vyplaceny majitelům nemovitostí s číslem popisným v katastru obce
Žabeň, kteří řádně zaplatili daň z nemovitosti. Podmínky k vyplacení a smlouvu
naleznete ve svých schránkách v měsíci
září. Smlouvy se budou uzavírat následně
v měsíci

Věřím, že výsledek se bude líbit všem a ocení ho především
naše děti.

Mgr David Hejneš
starosta obce

Oprava chodníků se odkládá
Jak jsme Vás informovali v jarním zpravodaji, obec plánuje rozsáhlou opravu chodníků
kolem hlavní cesty. Rada obce rozhodla
o posunutí začátku prací na příští rok.
Hlavním důvodem je možnost získat na tuto
stavbu dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury. Pokud by se podařilo dotaci
získat, opravily by se všechny plánované
úseky najednou v příštím roce.

Kotlíková dotace
Potřebujete vyměnit kotel na tuhá paliva a chcete zlepšit životní prostředí v
Žabni?
Můžete získat dotaci! Moravskoslezský kraj
na podzim vypíše dotační titul tzv. kotlíkové
dotace pro domácnosti. Žadatelé mohou
získat nemalé finanční prostředky namoderenizaci svého topení. Sledujte proto
webové stránky kraje případně www.lokalnitopeniste.cz. Vedení obce zvažuje finanční
podporu žadatelů kotlíkových dotací.
Mgr David Hejneš
starosta obce
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Prožili jsme nejteplejší a nejsušší léto v Žabni. Je tomu opravdu tak?
Když jsem zvažoval, na jaké téma zaměřím svůj příspěvek do letního vydání obecního zpravodaje, měl jsem v mysli několik témat, o kterých bych
mohl napsat něco zajímavého. Ovšem nakonec jsem dal přednost tématu,
které nás tak trochu všechny překvapilo, unavilo, nebo i potěšilo, tedy letnímu počasí.
A letošní léto se opravdu povedlo, jen co je pravda. Tohle si alespoň určitě
mohou říkat děti, které tak mohly dosyta skotačit v bazénku na zahradě, na
koupališti nebo někde jinde u vody, například u řeky. Horké dny, ale daleko
hůře snášejí lidé starší, kteří nejednou hovořili o nejteplejším a nejsušším
létě co kdy vůbec zažili a pamatují. Ostatně tohle mi tvrdili oba mí rodiče,
narození na začátku padesátých let… Ať už je konečně podzim, bo tak
horké a hlavně suché léto nepamatuju. Aby tak dlouho nepršelo, to není normální. Vždycky se aspoň několikrát za
prázdniny přihnala bouřka, pořádně všechno pokropila, zalila, ale letos se nás ten déšť doslova bál… jak vykládal
můj táta.Nedalo mi to a pokusil jsem se toto tvrzení potvrdit srovnáním dat z meteorologické stanice v Ostravě,
která provádí pravidelné meteorologické měření od roku 1953.
Jako porovnávací hodnoty jsem si zvolil:
• Maximální teplotu
• Počet dnů v měsíci, kdy maximální teplota přesáhla hranici 30° C
• Celkový úhrn srážek v Moravskoslezském krajiTyto hodnoty jsem srovnával vždy ve dvou letních měsících, tedy
v červenci a srpnu. A mohu říci, že po vyhodnocení zjištěných dat, jsem dospěl k zajímavým výsledkům. Jako
malý kluk si pamatuji, že jsme doslova celé prázdninové dny prožili na stavidle u Biocelu, oblíbené to koupací
místo všech mých vrstevníků, jistě si budou pamatovat. Tehdy mi připadalo, že během mých prázdnin (přelom 90.
let 20. stol.) bylo horko pořád a sucho bylo také. Proto jsem tvrzením mých rodičů příliš nevěřil, a dalo by se říci,
že měli a zároveň i neměli pravdu… Srovnáme-li celkový počet dnů v měsících července a srpna, kdy maximální
denní naměřená teplota překročila hranici 30° C, tak zjistíme, že od roku 1953 až do roku 1987 došlo pouze jednou, aby celkový počet těchto dnů překonal číslici 10 a to v roce 1963. V tomto roce bylo zaznamenáno celkem
14 dnů s maximální naměřenou teplotou vyšší než 30° C v průběhu července a srpna (max. 34° C a 36° C).
Naproti tomu prázdniny po dobu celých sedmdesátých lét by se daly s klidem nazvat nelétem, jelikož počet dnů
s maximální naměřenou teplotou vyšší než 30 ° C byl v průměru 4 - 5. Dokonce v letech 1977 - 1980 byl tento
den, o prázdninách, zaznamenám pouze jeden nebo vůbec žádný. Od začátku devadesátých let, je ale možné
vypozorovat razantní změnu v počasí. Počet dnů s maximální teplotou vyšší než 30° C se pravidelně dostává
nad hodnotu 15, snad jen v letech 1996 - 2002 se dá hovořit o časovém úseku, kdy tato hodnota zůstává pod
10. O průběhu posledních 15 let si pak můžete udělat
červenec
rok
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obrázek, prostřednictvím níže uvedené tabulky, sami.
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letošním roce 2015 (26 dnů), který nám připadal tak
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takto horké léto, jako letos jsme již prožili. V roce 1992
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4
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0
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dosáhla maximální naměřená teplota v Ostravě v
2004
6
36
5
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11
červenci hranice 34° C, v srpnu 37° C. V letošním roce
2015 (41 mm/m2 červenec), které byly opravdu velmi
to bylo v červenci 35° C a v srpnu 36° C.
suché. Závěrem je tedy možné říci, že léto roku 1992
A jak je to tedy s tím suchem? Na pomoc si vezmeme
bylo opravdu velmi podobné tomu letošnímu. Mohl
srovnání celkových úhrnů srážek v Moravskoslezském
bych tedy nesouhlasit s tvrzením, že takový průběh
kraji v jednotlivých letních měsících. Kromě roku 1997,
léta si nepamatujeme. Na druhou stranu a s ohledem
který si jistě pamatujeme jako rok moravských povodní
na delší časový úsek, je možné opravdu říci, že letošní
(440 mm/m2), se průměrná hodnota celkových úhrnů
léto je opravdu v mnohých oblastech rekordní.
srážek v obou letních měsících zpravidla pohybuje v
Bc. Martin Válek
rozmezí od 150 - 200 mm/m2 až na roky 1992 (71 mm/
místostarosta
obce
m2), 1983 (77 mm/m2), 2013 (84 mm/m2) a rok letošní
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Všem novopečeným rodičům!

Za samé jedničky kopec zmrzliny

Vítání občánků se bude konat ve společenské místnosti OÚ v neděli 1.11.2015 v 10 hodin dopoledne.
Všichni naši noví občánci budou osobně pozváni
členkami KPOZ. Na žabeňské mrňousky a jejich
blízké se těší tým KPOZ v čele s p. starostou.

Poslední školní den, který je pro děti ten nejlepší,
protože začínají prázdniny, ale zároveň i ten, který
ukáže, jak se po celý rok snažily, ocenila Komise
pro občanské záležitosti výborné žáky a studenty.
Odměnou byla velká zmrzlina a osvěžující nápoj. Studenti a učni, kteří v letošním školním roce dosáhli na
vyznamenání si vyzvedli ocenění v podobě finanční
částky 500 Kč osobně na OÚ. Obec Žabeň přeje
všem školou povinným Žabeňákům, aby jim jejich
výsledky dělaly radost i v následujících letech školní
docházky.

Průzkum zájmu o místní
pečovatelskou službu
Vzhledem k vysokému počtu seniorů v naší obci a
dotazům veřejnosti týkajících se pečovatelské služby,
která by v Žabni poskytovala zdravotně postiženým
občanům a starým občanům, kteří nejsou schopni
si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další
životní potřeby, se KPOZ rozhodla prostřednictvím
dotazníku provést průzkum zájmu o tuto službu.
Dotazník je vložen do Žabeňáku, odstřihnutou část,
kterou vyplníte, prosíme vhodit do schránky v místním
obchodě.

13. ROČNÍK ŽABOOBCÍ – ŽABOKREKY U NITRY
Již popáté, tentokrát v předposledním srpnovém víkendu, se dobrodruzi naší obce zúčastnili mezinárodního
setkání Žaboobcí, které se tentokrát konalo na Slovensku v obci Žabokreky u Nitry. Se spřátelenými obcemi, ve
kterých jsou všichni občané naší vesnice vždy vítáni, se v „urputném“ zápolení utkalo čtyřčlenné družstvo Žabně
a získalo pěkné 4 místo. V okolí 2-tisícové vesnice účastníci akce navštívili secesní Mauzoleum z r. 1910, bio
farmu manželů Ďurkových, kulturní dům, obecní úřad a nový sportovní areál. Odměnou všem návštěvníkům
této tradiční akce byla samozřejmě skvělá večerní zábava. Příští rok se zájemci mohou těšit na srpnové setkání
všech obcí, jejichž název skrývá bezocasého obojživelníka, v obci Žabonosy u Kolína.

Jana Ondrušíková
předsedkyně KPOZ
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90 let od založení SDH
Dne 15. srpna SDH Žabeň oslavilo výročí 90let založení sboru. Akce
proběhala s programem pro občany Žabně, od ranních hodin probíhala na parkovišti u Restaurace U Čápů malá výstava historické techniky, v zadní části parkoviště bavila lidi vyhlídka z plošiny. Byly vidět
hasičské vozy a vybavení, nechyběla ukázka zásahu při havárii a tudíž
vystříhávání osobního automobilu, ukázka byla zakončena hasící pěnou
pro děti. V dopoledních hodinách v10:30 proběhla u kaple slavnostní
mše za hasiče v Žabni a patrona hasičů sv. Floriána. V odpoledních
hodinách se konala zábava na hasičském hřišti, k poslechu byla živá
hudba, až na to počasí k večeru, se akce za celý den podařila. Chtěl
bych poděkovat všem, co se účastnili příprav a práce na oslavách, a
hostům za účast.

Připomenutí z historie Obce Žabeň, hasičstva i samotné SDH
První požární řád pro města a obce Olomouckého arcibiskupství byl vydán v roce 1554. Roku 1781 byl vydán řád k hašení ohně pro města zemská, městečka a
dědiny markrabství moravského, a v roce 1787 Požární
řád pro města na Moravě a ve Slezsku.
První zprávy o vybavení obce nejprimitivnějšími
protipožárními pomůckami pocházejí z roku 1874, kdy
na listině obecního příjmu je uvedeno:
Filip Štefek má povinnost tesárskou prácu dostat
k postavení sloupu a přidašku k fajer hakům. Tento
přidašek stál pravděpodobně nad mlýnskou strouhou.
V pozdějším zdokonalení protipožární ochrany bylo
rozhodně založení dobrovolných hasičů v obci
Žabňa, které byly podepsány zakládajícími členy a
obecním výborem schváleny 5. září 1887. O tomto
založení sboru se dochovaly jen stanovy.
Na tomto podkladě mohl býti čerpán zemský příspěvek
a obec nemusela sama přispívat jako účastník Paskovského sboru. Příspěvek byl dosti značný, svědčí o
tom německy psaná listina pocházející z
20. ledna 1885, ve které hasičský sbor v Paskově žádá
obecní zastupitelstvo v Žabni o poskytnutí 600 zlatých
na zakoupení druhé stříkačky.
Takže k dnešnímu roku 2015 bychom měli 128let od
prvního založení hasičského sboru

Před založením sboru
Jak bylo postaráno v obci o požární bezpečnost do
založení hasičského sboru lze vyčíst ve staré pokladní
knize? Například obecní účty za rok 1904 : Bilance –
pohledávky:
1. Základní jmění (pozemky, školní budova, hasičské
skladiště a ostatní obligace) - atd. Toto skladiště pak
bylo uváděno až do roku 1917. První myšlenky ke
skutečnému založení hasičského sboru v naši obci
nutno dotovat již v roce 1914.
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Ze zápisu paskovského sboru je možné vyčíst:
Zápis ze dne 25. května 1914 uvádí – již 24. května
1914 podnikly sbory Paskov, Sviadnov, Staříč a
Brušperk pochodové cvičení do Žabna, kde po řeči
dozorce Skácela podepsalo obecní představenstvo
stanovy nového hasičského sboru pro Žabno, byli to
Ludvík Neuser, Josef Ryba, a členové výboru Tomáš
Zukal a František Pohludka. Škoda že válka ustavující
valnou hromadu překazila.
Dne 1. srpna byla vyhlášena mobilizace a brzy zasáhl
plamen války větší část Evropy. Již tehdy se utvořil
sbor a jak vidno, bylo již od c. k. hejtmanství v Místku ze dne 23. července 1914 povoleno konat první
hasičský výlet. Výlet měl býti konán v neděli 2 srpna
1914 a v čas nepříznivého počasí 9. srpna v olšině
pana A. Chlebovského.
Vše potřebné už bylo připraveno, ale vyhlášením
mobilizace již výlet nebyl konán. Po výletě mělo dojít
k utvoření has. sboru, ale k tomu již nedošlo. Dokladem, že sbor byl založen, je sborové razítko, jež mělo
letopočet 1914, a které sbor používal až do roku 1938.
Petr Mynář
starosta SDH Žabeň

Dějiny sboru
Jedenáct roků trval spánek hasičské myšlenky založit Sbor dobrovolných hasičů v Žabni. Spal dřímaje s otevřenýma
očima, neboť někteří místní občané pro něj pracovali a získávali pro něj půdu, chtějíc aby po založení byl silný
a schopen života. K tomu došlo v roce 1925 po dohodě několika málo žabeňských občanů, kteří se přičinili, aby
okolní sbory paskovský a sviadnovský uspořádali u nás v Žabni požárové cvičení. Taktéž aby jejich hlavní činitelé
žabeňským občanům vysvětlili poslání hasičského sboru a jeho význam k bližnímu. Tato myšlenka byla svěřena
tehdejšímu okrskovému náčelníku bratru Jindřichu Novosadovi z Místku.
Požárové cvičení bylo pořádáno dne 7. června 1925 u bývalé lávky, nynějšího mostu přes Olešnou. Po tomto
cvičení se konala přednáška v hostinci p. Ludvíka Stachy. Po této přednášce byli vybídnuti místní občané, aby
přistoupili do nově zakládajícího se sboru a potvrdili vstup svými podpisy. Tuto skvělou hasičskou myšlenku
pochopilo 26 přítomných občanů. Tuto skvělou hasičskou myšlenku pochopilo 26 přítomných občanů.
Přihlásili se následující:
Mikl Vladimír
Mynář Karel
Mynář František
Klega Alois
Kula František
Vitísek Rudolf
Pohludka Josef
Prorok Ferdinant
Manda Jan

Volný Ludvík
Stacha Ludvík
Tyleček Josef
Neuser Adolf
Mikl Josef
Pohludka Alois
Valenta Rudolf
Kot Antonín
Kula Bohumil

Fiják František
Fridrišek František
Mojžíšek Josef
Volný Vílém
Bednařík Jan
Lička Antonín
Sára Mojmír
Vitásek Alois

Těmito podpisy 26. žabeňských občanů byla již dostatečně
zajištěná existence hasičského sboru a ustavující valná hromada se konala o týden později, ve čtvrtek dne 11. června 1925
opět v hostinci p. Ludvíka Stachy. Ustavující valnou hromadu zahájil bratr Rudolf Pinkava, vzdělavatel a jednatel
paskovského sboru menší přednáškou, ve které nastínil postup práce ve sboru. Při této příležitosti se konaly také
volby výboru a aklamací byli zvolení: Starostou sboru byl jednohlasně zvolen bratr Alois Pohludka, který volbu
přijal a ujal se dalšího řízení valné hromady. Bratr Josef Tyleček navrhl za náčelníka bratra Mojmíra Sáru, který
byl také jednohlasně zvolen a taktéž volbu přijal. Dalšími členy výboru byli zvolení: Manda Jan, Mynář František,
Mojžíšek Josef, Mikl Vladimír,Vitásek Rudolf, Stacha Ludvík a Pohludka Josef.
Schůze konané dne 7. a 15. června 1928 jednaly o koupi stříkačky a největší zájem byl o koupi zbrojního vozu
z Místku za 6000 Kč. Rovněž je usneseno provést sbírku na stříkačku. Sbírkou je celkem získáno 3257,50 Kč za
což všem dárcům patří srdečný dík.
Na valné hromadě konané dne 1. ledna 1933 za účasti 18 bratří, bylo usneseno, aby zbrojírna byla postavena
dle náčrtku p. Františka Typovského ze Žabně, který plánek zhotovil zdarma za firmu Tyleček Alois, stavitel ve
Sviadnově. Členská schůze 12. března ustavila stavební výbor, jehož členy byli: Tyleček Josef, Vitásek Rudolf,
Tomek Jan a Lička Antonín. Tato stavební komise byla pověřená vedením stavby a dozorem. Hasičská zbrojírna
byla postavena p. Aloisem Tylečkem – stavitelem, za vedení vedoucího stavby p. Františka Typovského a dle účtu
ze dne 20.12.1933 činily náklady dle ujednání 20000 Kč, a za vícepráce betonářské, klempířské a
stolařské 960 Kč.
Členská schůze se dne 28.4.1934 usnesla na slavnostním převzetí zbrojírny a součastném konání výletu.
Tato slavnost se konala 3. června za velmi nepříznivého počasí. Přítomny byly sbory: Paskov, Sviadnov, Staříč,
Panské Nové Dvory, Řepiště, Bahno a za okrsek náčelník bratr Šlapeta a náčelník města Místku bratr Kratochvíl.
Stav členů v roce 1941 činil 38 mužů a 6 žen. Výborová schůze se 16. ledna zabývala sbírkou na agregát. Celkem
bylo vybráno 1945,50 a tímto celková částka sbírek na agregát dosáhla na 5945,50 korun. Bylo rozhodnuto, aby
jednatel bratr Ludvík Stacha definitivně objednal dvoutaktní motorovou sundavací dvoukolovou stříkačku se 100
m. B 75 a 100 m. C 52 hadicemi u Výrobního družstva hasičského v Čechách pod Kosířem u Prostějova za
cenu 27455 Kč. Výbor schůze 24.8.1943 se usnesl odprodat ruční čtyřkolovou stříkačku, neboť stroj je příliš
těžký. Stroj byl odprodán sboru v Zelinkovicích za částku 7000 Kč.Dne 24. května 1945 se konala mimořádná
valná hromada a bratr starosta se zmínil o tom, že je to první schůze v osvobozené republice. Dále ocenil velkých
zásluh a obětí spojených národů SSSR, Anglie a USA na našem osvobození. Povstáním byla uctěna památka
všech padlých v bojích za 2. světové války. V září bylo sboru doručeno, že odhadní komise provedla odhad
hasičského vozu značky Mercedes jako válečné kořisti, a dle přípisu Zemského národního výboru byl vůz oceněn
s ostatními poplatky na 32140 korun.
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Slavnostní 25. valná hromada koná se ve vyzdobeném sále bratra Weissmana Roberta za přítomnosti hostů velitele Okresní hasičské jednoty bratra Pastorka, předsedy MNV p. Dvořáka a 22 činných a 16 přispívajících členů.
Krátký popis slavnosti:
Přesně ve 14 hodin zazvoněním na signalizačním zvonu byl vyhlášen požár. Místo požáru – budova panského
dvora. Postupně přijížděly sbory: Žabeň s autostříkačkou, Frýdek rovněž s autostříkačkou, Sviadnov s agregátem
na vleku se svým vozem, Paskov, Řepiště. Dále sbory Lískovec, Staríč a Palkovice nestříkaly, ale byly připraveny
k zásahu. Na tomto příkladu je vidět, že sbory hasičů v té době již byly vybaveny moderní hasební technikou.
V roce 1951 bylo upuštěno od výstavby nové požární zbrojnice a byl podán návrh na rozšíření stávající budovy o
prostory garáže, kde by mohlo být umístěno požární vozidlo. Při této adaptaci bylo odpracováno 1550 hodin zdarma. Za svou práci v tomto roce byli vyznamenáni bratří: Bařina Rostislav, Konečný Jaromír, Klega Jiří, Lednický
Rudolf, Mojžíšek Josef, Rajnoch Jiří, Stacha Bohuslav, Typovský Oldřich a Tomek Jan odznakem Dokonalý hasič.
Jubilejní 40. výročí založení sboru v obci se konalo již v nově adaptované budově požární zbrojnice, jak ji
známe z dnešní doby. Slavnostní otevření proběhlo 2. října 1966 za přítomnosti předsedy MNV p. Chvostka,
tajemníka MNV p. Tomka, za OV SPO p. Kostky, okresního velitele p. Koniga a zástupce náčelníka požární inspekce p. Kantoše. Plánovaný počet 3500 hodin byl vysoko překročen. Nejvíce se na této akci podíleli: Lednický
Rudolf, Blahut Vladimír, Pavelka Jaromír, Lednická Anežka, Stacha Milan, Proroková Marta, Laník Jiří, Bednařík
Rostislav, Dobřanský Vladimír. Ocenění a uznání bylo vysloveno od všech přítomných členů.
V roce 1968 bylo započato s výstavbou areálu cvičiště, byly vykoupeny pozemky, navezena a srovnána zemina
a provedlo se oplacení pozemku. Tyto práce byly prováděny pod vedením předsedy bratra Rudolfa Lednického a
velitele bratra Josefa Kolesára.
Rok 1972 přináší změny ve vedení sboru, kde bratr
Lednický žádá o uvolnění z funkce předsedy. Výbor
zvážil důvody a žádosti bylo vyhověno. Do této funkce
byl navržen a zvolen bratr Vladimír Blahut, dlouholetý
člen sboru. Rovněž byl zvolen nový výbor. Po těchto
změnách ve vedení se činnost sboru zaměřila na pravidelné školení a výcvik. Rok 1973 přinesl rezignaci bratra Blahuta a starostou sboru se stal bratr Josef Kolesár
na funkci velitele byl zvolen Miloš Mojžíšek. Velice aktivní je i vedoucí mládeže bratr František Hanák. Pod
jeho vedením dosáhli mladí hasiči na poli sportovním
významných úspěchů. Další rok probíhá ve znamení
příprav na 50. výročí založení sboru. Dokončuje se
oplocení cvičiště a další úpravy terénu, aby mohlo být
cvičiště plně využíváno na přípravu družstev.
Rok 1975 je rokem, kdy náš sbor slaví 50. výročí
organizací u příležitosti 120 let trvání požární ochrany
založení sboru. Při této příležitosti byl pozván i čestný
v českých zemích udělena medaile Za příkladnou práčlen sboru bratr Bařina Rostislav, jenž byl dlouhoci. Je stále rozvíjena kulturní činnost, byl uspořádán
letým funkcionářem sboru. Pro nemoc se však nemohl
hasičský bál, kácení máje, pohárová soutěž, letní
zúčastnit. Slavnostní schůze byl přítomen předseda
slavnost, a vinobraní. V rámci zlepšení akceschopnosOV SPO p. Mašké, který velmi kladně hodnotil činnost
ti výjezdové jednotky bylo přiděleno nové požární vosboru. Za tuto činnost bylo sboru uděleno Čestné
zidlo AVIA 34/4, které slouží svému účelu dodnes. Při
uznání OV SPO. U této slavnostní příležitosti proběhl I.
zabezpečování úkolů, které jsou kladeny na naši ZO,
ročník pohárové soutěže O putovní pohár MNV Žabeň.
mají značný podíl i ženy, které v tomto roce odpracoV letošním roce pořádáme již 32. ročník o pohár stavaly 330 brigádnických hodin. Zúčastnily se i branného
rosty obce. V tomto roce dovezl bratr Josef Kolesár
závodu v Janovicích.
na naše cvičiště věž na cvičení, která slouží ke svému
Rok 1985 se vyznačoval úsilím o důstojnou oslavu
účelu dodnes.
šedesátiletého trvání požární ochrany v naší obci,
Starší vozidlo značky Robur bylo pro potřeby hasičů
která proběhla 15. června. Hlavním bodem jednání
zakoupeno v roce 1978. Na jeho přestavbě se hlavní
bylo hodnocení činnosti za uplynulé období. V závěru
měrou podíleli bratr Vladimír Dobřanský a Ivan Rajednání byla předána svazová vyznamenání. U této
jnoch. Rovněž byly zhotoveny skládací lavice a stoly
příležitosti byla vydána brožurka k 60. výročí založení
pro konání hasičských výletů na cvičišti. V roce 1983
našeho sboru, brožuru zpracoval bratr Ivan Rajnoch za
požádal starosta Josef Kolesár o uvolnění z funkce.
spolupráce ZO SPO.
Novým starostou je zvolen bratr Vladimír Dobřanský.
Začátkem roku 1986 se věnuje velká pozornost preV roce 1984 za dlouholetou dobrou činnost bylo naší
ventivní činnosti, byly provedeny prohlídky ve
6

197 obytných domech a 11 provozovnách NO. Školení
a výcviku se zúčastnili členové výjezdové jednotky i
ostatní členové ZO včetně dorostu.
V roce 1990 proběhly volby do všech státních zastupitelských orgánů včetně obecních zastupitelstev. Obec
Žabeň se osamostatnila a starostou obce byl zvolen
p. Radoslav Dvořák. Náš sbor zajišťoval branný závod
hlídek žen, který organizoval OV SPO. V prosinci se
konal sjezd hasičů Čech, Moravy a Slezska, kde byly
přijaty nové stanovy a změna názvu z požárníka na
hasič. Začátkem roku 1991 se konala VVH, kde byl
podle nových stanov zvolen sedmičlenný výbor.
Složení bylo následující:
Starosta
Mynář Petr
Místostarosta
Manda Milan
Hospodář
Cabová Jana
Velitel
Čajka Oldřich
Zástupce velitele
Lukšík Tomáš
Jednatel
Cabová Martina
Člen výboru
Rajnoch Tomáš

Petr Cáb. Práce s dětmi a mládeží byla jeho životem.
Roku 2014 jsme uspořádali 40. ročník pohárové
soutěže o pohár starosty obce. Předtím ještě akce
Stavění máje, Kácení máje, poté Letní kino ve spolupráci DSO Olešná a Babí léto.
Roku 2015 se konala VVH, byl volební rok a byl zvolen
desetičlenný výbor.
Složení bylo následující:

Za příkladnou práci za 10 let ve funkci starosty jsme
pogratulovali Daliboru Fridriškovi. Do majetku jsme
zakoupili druhý stan, který jsme hned použili na sjezdu žabích obcí, konaném v srpnu. S námi se bohužel
rozloučil v nedělí 15. prosince 2013 ve věku 44let bratr

Náš sbor má v současné době ke dni 15.8.2015 56
členů, z toho je 9 žen, 39 mužů a 8 MH.

Starosta
Místostarosta
Hospodář
Velitel
Zástupce velitele
Zástupce velitele
Jednatel
Kulturní refernt
Člen výboru
Člen výboru

Mynář Petr
Manda Milan
Cabová Jana
Čajka Oldřich
Lukšík Tomáš
Nytra Valdemar
Cabová Martina
Mynář Martin
Rajnoch Tomáš
Pohludková Karla

Petr Mynář
Starosta SDH Žabeň

Z ČINNOSTI SOKOLA
Jaro začíná pro sokoly brigádou. Rozhrabávání krtinců kolem Biocelu je už dlouholetá rutina. A i letos na to padlo
čtvrteční odpoledne a sobotní dopoledne. Jistě to všichni znáte z vlastních zahrádek, jací jsou krtci snaživci.
Hned prvního května se opět konal tradiční fotbalový zápas, svobodní – ženatí. Po zkušenostech z minulých let,
kdy ženáčů v Žabni nepřibývá a stávající stárnou, jsme museli tento celospolečenský trend zakotvit do pravidel
tohoto zápasu. A tak, kdo žije s partnerkou v Žabni déle než dva roky, přestoupil do tábora ženáčů. Aby bylo aspoň
trochu zohledněné pravidlo svobodných, mezi ženáče přecházeli účastníci zápasu od nejstarších. Tato inovace se
projevila na zvýšení atraktivity zápasu. I když výsledek 6 : 3 pro ženaté vypadá jako jednoznačná záležitost, opak
byl pravdou. Hlavně svobodní zahodili několik tutových gólových šancí. To nakonec nesnížilo pocit z pěkného
zápasu, který si všichni aktéři užili.
Ještě v květnu jsme pořádali cyklovýlet po nové cyklistické stezce do Ostravy a Antošovic. V plánu byla návštěva
rozhledny na Ostravské radnici a Slezskoostravského hradu, kde se konaly hradní slavnosti. Bohužel pro absolutní nezájem Žabeňáků akce neproběhla.
Pavel Krchňák
starosta TJ sokol Žabeň
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Jak Klub důchodců v Žabní pokračuje v akcích 2015
V dubnu jsme uspořádali sbírku ošacení, obuvi pro Charitu Broumov. Za dva dny sbírky přivezli občané až 50
pytlů do kulturního domu.
Také na divadlo nezapomínáme. V dubnu hráli ,,Jak je důležité míti Filipa” a v květnu velkolepý muzikál z
pařížského podsvětí.
V květnu jsme se zúčastnili vědomostní souteže pro seniory Slezská Brána. Soutěž se konala v kině Paskov a
naši tři stateční senioři se umístili na druhém místě. Soutežících družstev bylo sedm.
Zájezdy jsem uspořádali dva. První byl koncem dubna, viděli jsem Dolní oblast Vítkovic, Miniuni na Černé louce
a po dobrém obědě v restauraci ,, U Čápů” jsme náš výlet ukončili prohlídkou Arboreta ve Staříčí – japonská
zahrada a velmi profesionální výklad pana majitele. Naše tradiční smažení vaječiny se nám i přes nejisté počasí
vydařilo a byli spokojeni.
Těsně před prázdninami jsme jeli do Opavy navštívit firmu Slezská tvorba. Výrábějí tam foukané vánoční ozdoby,
figurky a jiné krásné výrobky. Byla možnost si nakoupit. Dalším cílem byl Štramberk, muzeum loutek a náš výlet
jsme zakončili v lázních Teplice na Bečvou.
Děkuji Všem členkám výboru za obětavou a laskavou spolupráci
Ludmila Doudová
předsedkyě klubu důchodců

Ohlédnutí za oslavou jubilantů
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Z místní knihovny
Po prvním pololetí tohoto roku máme za sebou
v knihovně spoustu akcí jak pro děti, tak pro
dospělé – besedy, výstavy, Noc s Andersenem,
předání Knížky pro prvňáčka a rozloučení s páťáky.
V MŠ dětem před spaním čteme stále první čtvrtek
v měsíci. Akci nazvanou Poledníček jsme před prázdninami zakončili 4. června s knihou Františkova velká
kniha pohádek a budeme se těšit zase od října.
Noc s Andersenem, která se konala 27. března
a zúčastnilo se jí 14 dětí, jsme zahájili povídáním
o H. Ch. Andersenovi a zdobením pohádkovníku.
Děti hledaly Andersenovy pohádky, vypracovaly
vědomostní testy, vyrobili jsme si mýdla a 3D přáníčka
na motivy Andersena, vybarvovali jsme zvířecí mandaly a samozřejmě jsme četli Andersenovy pohádky.
Díky sponzorskému daru manželů Sabových z Restaurace U Čápů jsme si pochutnali na 5 pizzách.
Součástí celostátního nocování bylo též hlasování
v anketě „SUK – čteme všichni“ o nejoblíbenější
knihu pro děti a mládež, vydanou v roce 2014. Hlas
jsme poslali knize Ducháčkovic rodina aneb Strašidla
mezi námi. Program byl natolik bohatý, že se usínalo
až k ránu. Během nocování dětí plnily různé úkoly, za
které si po ranní rozcvičce a snídani odnesly odměny
a drobné upomínkové předměty. Část odměn jsme
dostali od pana starosty.
K 75. narozeninám Pavla Šruta byla připravena
pro žáky ZŠ beseda Od veršování k Lichožroutům,
která se dětem líbila, a užili si při ní zábavu ve formě
hledání ponožek. Ve čtvrtek 25. června se pro děti
ze ZŠ konala beseda NEPOSEDNÁ PÍSMENKA, při
které jsme se rozloučili s páťáky, kteří po prázdninách
odcházejí do jiných škol. Prvňáčkům jsme předali
Knížku pro prvňáčka, kterou v letošním roce byla
kniha od Jiřího Žáčka ,,Odemyky”.
Pro veřejnost byla v březnu připravena beseda
se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem Tajuplné
objevy v dubnu s Mgr. Ivanou Blablovou beseda
Sebevědomí-sebeláska-sebeúcta-sebehodnota.

Od března byly v knihovně k vidění výstavy: Indie –
fotografie Fedora Gabčana, Zapomenutá a opuštěná
Místa – fotografie Tání Bloud Baštinské , Pěkně od
začátku – plakáty a knihy pražského Goethe-Institutu
a putovní výstava plakátů MÁ VLAST CESTAMI
PROMĚN. Měli jsme také dvě prodejní výstavy –
šité hračky z chráněné dílny Charity sv. Alexandra a
malované tašky Organizace S.T.O.P.
V měsíci březnu – měsíci čtenářů byl připraven
Průzkum spokojenosti uživatelů knihovny, jehož
součástí byl i Dotazník pro děti a mládež – KNIHOVNA. Z vyhodnocení vyplynulo, že čtenáři jsou se
službami v knihovně spokojeni, přáli by si větší knihovní fond a více půjčovních hodin týdně.

Budeme se na vás těšit opět v ZÁŘÍ a můžete se
těšit na tyto akce:
září – říjen:
•výstava fotografií Michaely Pauliny Petrošové
BAD JOKER´S CREAM LIVE
•výstava Řemesla a Jak se staví město
říjen:
•Pasování žáků druhé třídy na čtenáře
•beseda pro veřejnost „Zdravý životní styl“
listopad:
•beseda pro veřejnost Dřevěné kostely Těšínska a
severovýchodní Moravy

Markéta Brabáčová
knihovna Žabeň
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Střípky ze školní družiny:
V měsíci květnu se nám povedla soutěž o nejlepší básničku na téma:
“Mami, tati, děkuji”. Vyhlásili jsme ji jako už druhý ročník pro nás a
pro školní družiny škol Slezské brány. Za přispění obce z příspěvků
dětí vznikla krásná knížečka pro potěšení. Jako ukázku si přečtěte
básničku žákyně Hanky Stavinohové ze třetí třídy.
Ve středu 25.6. školní družina hledala svůj talent. Loňského vítěze
Ondru Vaníčka sesadil z trůnu talent Marek Fiják se svým vystoupením
Gangnam style. Druhé místo patřilo judistům Patriku Kučerovi a Adamu Mutinovi, třetí místo pak patří Janu Čermákovi, coby výbornému
cyklistovi.
V týdnu od 29.6. do 3.7. se vydaly děti za dobrodružstvím Pinocchia. Už potřetí se pod hlavičkou DDM Vratimov v Žabni uskutečnil příměstský tábor s italštinou. Počasí nám přálo, a tak jsme zvládli aquapark na Olešné,
návštěvu Skalického dvora, kde jsme se projeli na koních a ve čtvrtek jsme dojeli po cyklostezce na minigolf do
Místku. V pátek jsme sladkou tečkou ukončili týden plný zážitků– vyrobili jsme si tiramisu.

Hana Smolánová
vychovtelka ZŠ

Den dětí v Žabni
Dne 29. května 2015 se konal u příležitosti oslav MDD
Den dětí v Žabni na hřišti za školou. Celý týden jsme
s okna vyhlíželi sluníčko a ono se stále schovávalo za
mraky, ale v pátek se ukázalo a dětem připravilo skvělé
odpoledne plné zábavných her, tanečků, písniček,
malování na obličej a dokonce vyšly i bublinky. Z Klaun
Family k nám přijely na návštěvu dvě klauní slečny.
Olina, která vše moderovala a dohlížela na suprovou
narozeninovou párty její kamarádky Jožiny. Skvěle se
k této oslavě připojily nejen děti z MŠ a ZŠ v Žabni, ale
také i rodiče, kteří si to někdy užívali mnohem více než
děti a vrátili se tak do svých dětských let. Vždyť kdy
jindy nás netrápily každodenní starosti než v dětství,
na které každý vzpomíná velmi rád. Je to znát i z fotografií a hojné účasti.
Naskýtá se mi možnost poděkovat všem rodičům a
přátelům, kteří se celý rok podíleli na přípravách a
organizaci všech akcí konaných KRPŠ. Mnohokrát
děkuji a moc si vážím vaši pomoci, protože bez Vás
milí rodičové a přátelé bych to nezvládla a nebyla bych
schopna to vše dát dohromady.
Díky za náměty, nápady a hlavně podporu.
Marcela Brožová
předsedkyně KRPŠ Žabeň
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Den Slezské brány

V sobotu dne 3.října 2015 v době od 14.00 do 20.00
hodin se uskuteční první ročník akce pod názvem
„DEN SLEZSKÉ BRÁNY“ v prostorách paskovského
zámku a jeho přilehlém areálu. V budově zámku se
Vám představí všech devět měst a obcí Regionu
a jejich regionální výrobci a dodavatelé, kteří Vám
nabídnou své regionální potraviny a produkty. Rovněž
nebudou chybět propagační předměty a materiály
jednotlivých měst, obcí, svazků obcí a MAS Slezské
brány, které podporují aktivity našeho regionu.
Pro návštěvníky akce bude připraven také doprovodný program s možností prohlídky zámku, galerie
a výstavy modelů dřevěných kostelů v regionu. Ve
venkovním areálu zámku budou probíhat vystoupení
pěveckých sborů a pro děti bude připravena nafukovací skluzavka a vození na koni. Občerstvení a
posezení bude zajištěno ve velkoprostorovém stanu.
Přijďte se přesvědčit, že náš region, ve kterém žijete,
má svým občanům co nabídnout a zároveň můžete
strávit příjemné sobotní odpoledne.
Na tuto akci Vás srdečně zvou představitelé regionu,
měst a obcí Regionu Slezské brána.

TENISOVÝ KURT V ŽABNI V PROVOZU
Provoz tenisového kurtu za obecním úřadem byl zahájen v sobotu 22.8. 2015
Provozní doba je od 8:00 do 20:00 hodin.
Kurt si můžete objednat na tel. čísle: 725 818 224.
Cena je 50 Kč za hodinu hry
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Pozvánky na nejbližší akce

JSTE PRO KAŽDOU LEGRACI?
MÁTE ŠIKOVNÉ RUCE A PŘEDSTAVIVOST?
….POKUD ANO! TAK PRÁVĚ NA
VÁS ČEKÁ ODMĚNA A OCENĚNÍ
V 1. ROČNÍKU

KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI A KLUB
DŮCHODCŮ PŘI OBECNÍM UŘADU ŽABEŇ
SI DOVOLUJE POZVAT VŠECHNY PŘÍZNIVCE DOBRÉ
NÁLADY, GURMÁNY A ZPĚVÁKY ZÁROVEŇ
NA

„ HEJKALOVÝCH PLAVIDEL“

TVARŮŽKOVÉ HODY

AKCE SE USKUTEČNÍ V SOBOTU 12. ZÁŘÍ 2015 NA
SUDROVĚ RYBNÍCE
VYROBTE JAKÉKOLIV FUNKČNÍ NETRADIČNÍ PLAVIDLO
A PŘIHLASTE SE DO PŘEHLÍDKY!!!!!
ZÁPIS PLAVIDEL JE V SOBOTU OD 9 HODIN U
RYBNÍKA.
ÚČASTNÍCI PŘEHLÍDKY OBDRŽÍ OBČERSTVENÍ A
OCENĚNÍ, VÍTĚZ ZAJÍMAVOU ODMĚNU.

AKCE SE KONÁ V SOBOTU 10. ŘÍJNA 2015 OD 13
HODIN V PROSTORÁCH ZA RESTAURACÍ U ČÁPŮ
PROGRAMU:
• VYSTOUPÍ MILÍ HOSTÉ – SBOROVÉ USKUPENÍ ZE SPŘÁTELENÉ OBCE ŽABOKREKY (SK)
A Z BLÍZKÝCH OBCÍ PASKOV A ŘEPIŠTĚ.
• DECHOVKA POD TAKTOVKOU J. STUCHLÍKA
•KAPELA MANATEES FRIENDS

PROGRAMU:
•13 HODIN - ZAHÁJENÍ
•SEZNÁMENÍ S HEJKALEM
•PŘEHLÍDKA PLAVIDEL
•VYHLÁŠENÍ VÍTĚZŮ

K POSLECHU I TANCI HRAJE COUNTRY KAPELA.
O OBČERSTVENÍ POSTARÁNO.
AKCI POŘÁDÁ KOMISE PRO OBČANSKÉ ZÁLEŽITOSTI
OÚ ŽABEŇ
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ.

ŽABEŇÁK
zpravodaj obce Žabeň
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SOUČÁSTÍ AKCE BUDE:
• TVARŮŽKOVÁ TOMBOLA
• OBČERSTVENÍ
•TVARŮŽKOVÝ OBCHŮDEK
•PIVO Z OBLASTNÍCH DOMÁCÍCH PIVOVÁRKŮ
• V RESTAURACI MENU SPECIALITY S OLOMOUCKÝMI
TVARŮŽKY

NA VŠECHNY SE TĚŠÍ ORGANIZÁTOŘI AKCE.
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