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Anglický tábor v Polsku
Tak jako v loňském roce se i letos uskutečnil
tábor s výukou angličtiny za finanční podpory
Biocelu Paskov a Obce Žabeň. Tentokrát se
žabeňské děti podívaly do Polska a společně
se svými polskými vrstevníky prohloubily své
komunikační dovednosti v anglickém jazyce.
Šestnáct dětí ve věku 12-15 let se v pátek
23. října vypravilo na týdenní „English camp“
organizovaný Obcí Žabeň a DDM Vratimov. Doprovázeli je dva
lektoři angličtiny a dva mediální lektoři, kteří měli za úkol připravit
videoreportáž celého setkání. Program a organizace v Polsku byla
zajištěna našimi přáteli z Źabi Woly, se kterými jsme navázali spolupráci při Mezinárodním setkání žabích obcí v Žabni v roce 2013.
V sobotu proběhlo seznámení s polským prostředím a polskými
dětmi a jejich lektory. V neděli všichni účastníci navštívili hlavní
město Polska Varšavu. A vytvořili anglickou videopohlednici z turistických zajímavostí. Program v dalších dnech byl doslova nabitý,
byl naplněn netradiční výukou angličtiny, zaměřenou na konverzaci. Děti viděly muzea Chopina, vlaků, navštívily dva skanzeny
venkovských staveb, prohlédly si a zahrály si na lidové hudební
nástroje. Diskutovaly anglicky s polskými diplomaty působícími
v Austrálii, Vietnamu a Iráku. Celý týden provázela i sportovní zápolení a návštěva bazénu. Polští a čeští účastníci hledali společnou
řeč a navazovali nová kamarádství. Závěrečný slavnostní taneční
večer v polských lidových krojích podtrhl přátelskou atmosféru
celého týdne.
Děkuji na polské straně paní ředitelce Gimnazja Chelmońskiego
Krystyně Pietrzak, která měla na starosti organizaci setkání, paní
Zofii Owczarek z úřadu gminy Źabia Wola a panu Andrzeji Jendrychovi, emeritnímu diplomatu a zakladateli Minimuzea Žáby.
Na české straně děkuji lektorům manželům Bělohlavým, Petru
Sedláčkovi a Petru Macurovi. Děkuji za finanční podporu vedení
společnosti Biocel Paskov, jmenovitě generálnímu řediteli
Ing. Ivo Klimšovi.
V příštím roce bychom podobné setkání s angličtinou chtěli zorganizovat v Žabni a přizvat i účastníky z dalších zemí, kde mají žábu
v názvu.

Žabeňský kalendář 2016
Připravujeme pro Vás čtrnáctidenní stolní kalendář s tematickými
fotografiemi a přehledem významných akcí na další rok. Kalendář
bude k dispozici zdarma pro každou domácnost. Pokud byste měli
zájem o další exemplář, bude možné si ho zakoupit. V tom případě
kontaktujte OÚ v Žabni.

podzim 2015

Slavností otevření přírodní zahrady
a odpočinkové zóny u školy
Informujeme veřejnost, že slavností otevření
venkovního hracího areálu proběhne na
jaře 2016. Je nutné pro bezproblémový
provoz v dalších letech počkat na dostatečné
zakořenění trávníků na všech plochách.
Celý areál včetně kopce bude celou zimu
uzavřen.

Úspěšná výstava Žabně na
Paskovském zámku
Dne 3. října se uskutečnil Den Regionu
Slezská brána. V Paskově se prezentovaly
jednotlivé obce svazku, svazek sám a místní
akční skupina Slezská brána.
Každá obec dostala k dispozici jednu místnost, ve které dle svého uvážení mohla
prezentovat společenský život v obci,
výrobce a firmy působící na jejím území.
Žabeň měla vyčleněnu místnost v závěru
„putování“ po jednotlivých vesnicích a
městech. Celým zámkem voněla ochutnávka
klobásek a dalších specialit z produkce
společnosti H+H provozující žabeňský obchod. V naší místnosti byly umístěny dřevěné
sochy vzniklé na Žabeňském řezu v rámci
Dne rodiny. Návštěvníci mohli ochutnat a
koupit si zeleninové lupínky od společnosti
Ludma trading, prohlédnout si výstavní
panely zachycující náš společenský a kulturní život. Účinnost vystavených výrobků
prezentovala nádherným muškátem v okně
společnost Abex substráty. Mé poděkování
patří všem, kteří se na úspěšné prezentaci
Žabně podíleli. Jmenovitě chci poděkovat
paní Ludmile Doudové, paní Anně Žúrkové
a paní Marii Hirkové, které celé odpoledne
plnily roli „žabeňských“ hostitelek.
Mgr. David Hejneš
starosta obce
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Dlouhý proces územního plánování v Žabni začíná
Projektovat se bude také modernizace soustavy veřejného osvětlení. Územní plán je jeden z nejdůležitějších
rozvojových dokumentů a každá obec by měla územnímu plánování věnovat patřičnou pozornost.
Územní plán by měl adekvátně a odpovědně vymezit rozvojové zóny území obce, ať už se jedná o prostor
pro výstavbu nových rodinných domů, zónu pro rozvoj podnikatelské činnosti, nebo vymezení prostoru pro
odpočinek, pro výsadbu zeleně a podobně.
Zastupitelstvo obce, ještě ve svém minulém složení, přijalo záměr na pořízení nového územního plánu. Nyní se tento
proces posouvá o krůček kupředu. Rada obce na svém 22. zasedání, které se konalo 13. října, schválila zadávací
podmínky pro veřejnou zakázku na “Zpracování územního plánu obce Žabeň”. Za účelem podání nabídky oslovila
několik významných urbanistických studií a kanceláří z celé České republiky. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky, tedy pořízení nového územního plánu pro naši obec, je stanovena na částku 450.000,- Kč.
Hlavním hodnotícím kritériem pro posouzení veřejné zakázky je navržená celková cena a termín dodání. Lhůta
pro podání nabídek vypršela 19. listopadu, kdy hodnotící komise začala posuzovat jednotlivé nabídky a následně
doporučila radě obce pověřit zpracováním územního plánu obce zhotovitele s nejvýhodnější nabídkou. Na základě
doporučení hodnotící komise poté rada obce pověří starostu obce k podpisu smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.
V další fázi plánování budou mít občané možnost předložit své připomínky, požadavky či změny na územní plán obce
a také proběhne několik veřejných projednávání o návrzích řešení. Novou podobu územního plánu pak bude opět
schvalovat zastupitelstvo obce. Průměrná doba zpracovávání územního plánu se, pro obec naší velikosti, zpravidla
odhaduje na 2 roky. Je tedy předpoklad, že do konce funkčního období stávajícího zastupitelstva, by měl být tento
proces zdárně dokončen.
Současně s územním plánem rada obce schválila také zadávací podmínky veřejné zakázky na zpracování dokumentace o veřejném osvětlení v obci. Systém veřejného osvětlení (VO) v Žabni potřebuje nejenom opravit stávající
zařízení, ale potřebuje také projekčně připravit modernizaci celé soustavy VO.
Veřejná zakázka je proto rozdělena na několik částí. První částí veřejné zakázky je zpracování pasportu veřejného
osvětlení v Žabni, a to jak do databázové části, tak i do mapového podkladu. Tato část by měla přinést detailní
představu o současném stavu systému veřejného osvětlení, včetně GPS zaměření jednotlivých světelných bodů,
odběrných míst, propojovacích skříní a přidělení jednotného identifikačního kódu pro všechny prvky VO.
Druhou částí veřejné zakázky je zpracování energeticko-provozní optimalizace systému veřejného osvětlení v obci.
Tato část je zaměřena na zpracování celkového ekonomického zhodnocení stávajícího provozu, včetně návrhu na
optimalizaci celé sítě s ohledem na předpokládaný vývoj ceny elektrické energie do budoucna.
Třetí a poslední část veřejné zakázky je věnována zpracování generelu veřejného osvětlení. Tento dokument bude
sloužit pro plánovaný rozvoj VO, jeho rekonstrukci či novou výstavbu. Základními výstupy generelu soustavy je studie o stavu veřejného osvětlení a plánu obnovy v časové ose = zadávací dokumentace pro možná výběrová řízení na
dodavatele, dále studie pro možnost žádosti dotačního titulu na obnovu VO (bez energetického auditu) a návrh nebo
doporučení možnosti financovat obnovu VO splátkově z úspor např. formou EPC (Energy Performance Contracting).
Na základě zpracované studie o veřejném osvětlení v obci je možné přistoupit k celkové modernizaci a opravě
celé soustavy VO v obci, která se může uskutečnit v následujících dvou letech a to i s ohledem na možnost získání
finanční podpory z národních či evropských programů.

Kotlíková dotace II

Bc. Martin Válek
místostarosta obce

Potřebujete vyměnit kotel na tuhá paliva a chcete zlepšit životní prostředí v Žabni?
Moravskoslezský kraj 18. 12. 2015 vypíše výzvu Kotlíkové dotace. Příjem žádostí bude probíhat v měsíci únoru
příštího roku. Dotace se vztahuje na výměnu starého nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za nový. Staré zařízení
můžete vyměnit za kotel na pevná paliva emisní třídy 5 nebo plynový kotel či tepelné čerpadlo. Obec Žabeň se rozhodla ve spolupráci s MSK podpořit příjemce dotace tak, že mohou získat sto procent z celkové částky 150 000 korun na výměnu jednoho zařízení. Informace k dotaci naleznete na stránkách www.lokalni-topeniste.cz, na stánkách
MSK. Pro zájemce uspořádáme konzultační schůzku s pracovníky krajského úřadu. Pokud o ni máte zájem, kontaktujte paní Blahutovou z OÚ v Žabni, tel. 558 655 466 nebo e-mail: obec@zaben.cz.

Dalších 500 000 od společnosti ČEPS

Energetická společnost, která provozuje rozvodnu na našem katastru, poskytla obci finanční dar půl miliónu korun.
Finanční prostředky byly použity na opravu oplocení areálu školy a některé herní prvky nové odpočinkové zóny.

Mgr. David Hejneš
starosta obce
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Komise pro občenské záležitosti sděluje a srdečně zve…
V letním Žabeňáku jsme informovali občany o plánovaném průzkumu týkající se zřízení pečovatelské služby
v naší obci. Pro malý zájem se tato služba obcí nebude zřizovat.
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU V ŽABNI
Pro všechny děti a jejich blízké je připraveno v pátek 27.
listopadu 2015 v 18 hodin rozsvícení vánočního stromu.
Setkání všech, kteří se již nyní těší na dobu adventu a
očekávané svátky vánoční se uskuteční před základní
a mateřskou školou. Tuto akci připravil tým KPOZ jako
novinku, jelikož borovice v zahradě školy dostala nový
světelný kabát. Pro všechny, kteří se přijdou podívat,
bude připraven teplý nápoj a děti si mohou přinést
dopis pro ježíška! Kouzelná schránka na dopisy bude
umístěna pod stromem. Občerstvení zajištěno.
ADVENTNÍ KRAKOW
Ve druhém adventním víkendu – v sobotu 12. 12. 2015
bude přistaven autobus u KD pro všechny zájemce
zájezdu do Krakowa na vánoční trhy. Jednodenní výlet
s průvodcem si již nelze zakoupit, kapacita autobusu je
zcela vyprodána. V příštím roce plánuje KPOZ návštěvu
adventních trhů v některém z českých měst.
ŽIVÝ BETLÉM
Poslední adventní neděli 20. prosince 2015
zvou všechny složky v obci občany na již tradiční ŽIVÝ
BETLÉM s programem. Setkání všech lidí dobré vůle
se koná jako každý rok v 15 hodin před kaplí svatého
Šebestiána a svatého Fabiána.
VÁNOČNÍ KONCERT
V pondělí 28. prosince 2015 se uskuteční v sále KD
Vánoční koncert. V programu vystoupí žabeňská
rodačka Lenka Jarolímková Shȕtzová (Strakošová) v du-

etu s p. učitelem Adamem Grygarem. Čas představení
bude upřesněn na plakátech a webových stránkách
obce. Srdečně zveme na krásný kulturní zážitek.
ŽABEŇSKÁ POUŤ
Stejně jako letos, tak i příští rok se všichni Žabeňáci mohou těšit na ŽABEŇSKOU POUŤ, která se koná v
sobotu 16. ledna 2015 od 9 hodin. Opět si budeme moci
nakoupit a občerstvit se u starodávných stánků.
Pro děti bude přivezen kolotoč a nově i ruské kolo. Procesí od malé kapličky ke kapli sv. Šebestiána a sv. Fabiána půjde opět od 10 hodin. Mši svatou bude sloužit
farář p. ThLic. L. J. Lasoń.
K dobré náladě nám bude hrát dechovka z Fryčovic.
OBECNÍ BÁL
Pro milovníky tance a společenské zábavy bude v den
pouti od 20 hodin v sále kulturního domu
připraven OBECNÍ BÁL. KPOZ srdečně zve všechny
občany na ples, kde k tanci zahraje známá poprocková
kapela Banda Del Caffe a v programu vystoupí profesionální kouzelnické duo – DUO RASCALS,
jenž je držitelem řady českých i mezinárodních ocenění.
Součástí programu bude předtančení ve standardních či
latinskoamerických tancích a losování o zajímavé ceny.
Cena vstupenky v předprodeji na OÚ je 250 Kč, včetně
večeře a malého občerstvení.
Rezervace se zakoupením vstupenky bude možná od
16. prosince 2015.
Jana Ondrušíková
předsedkyně KPOZ

Advent v minulosti a dnes
Prvotní význam adventního času je takřka zapomenut, vzal za své v několika posledních desetiletích. A je to škoda. Vždyť toto krásné období roku je nádherné právě ve
svém očekávání a v těšení se na příchod toho nejkrásnějšího dne v roce, Štědrého dne.
Poválečná období adventního času nahradila honba za co nejhodnotnějšími vánočními
dary, největšími vánočními stromky a co nejnaplněnějšími lednicemi.
Ovšem je třeba zmínit, že někteří z nás i v tomto moderním uspěchaném světě nechávají
dostatek času na uchování a udržování těch nejhezčích adventních zvyků. Často je tomu
tak, že ani nepátráme po vzniku a jejich významu, zkrátka je jen dodržujeme. Tyto symboly a zvyky nám často přinášejí v tomto čase mnoho radosti a vzácných společných
chvil, které rodiny netradičně stráví společně.
Křehká krása právě rozkvetlých Barborek, pečení vánočního cukroví a vánoček, vytváření
adventních věnců, strojení stromečku, všechny tyto zvyky se u nás neustále dodržují.
Advent vždy byl a je dobou očekávání. Původně bylo očekáváno narození Spasitele,
vždyť ono latinské slovo „advent“ znamená příchod. Tato doba je přípravným obdobím
na vánoční svátky. Již v 11. století se ustálila na době posledních čtyř nedělí před Štědrým dnem. Tato doba byla
dobou postní, lidé se zdrželi nadměrného jídla a také pití a místo jídlu se věnovali intenzivnímu rozjímání. Veškeré
zábavy, zpěv i tanec, to vše bylo zakázáno. Období adventu začíná v roce 2015 nedělí 29. 11. 2015. Advent tak v
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tomto roce začíná 30. listopadu a končí na Štědrý den po západu slunce.
Dodnes se dodržuje zvyk, kdy se od první adventní neděle zapaluje vždy o jednu svíčku na adventním věnci navíc.
Jsou to železná, bronzová, stříbrná a zlatá adventní neděle. Dětem na toto období chystáme adventní kalendáře, aby
jim doba čekání na Ježíška rychleji ubíhala. V poslední době, kdy se lidé příliš zajímají spíše o hmotné statky než o
předvánoční rozjímání, se adventní neděle tak nějak „smrskávají“ do nakupování a honby za dárky na poslední chvíli,
což je rozhodně škoda, neboť pak se divíme, že jsme si Vánoce ani nijak zvlášť nestihli užít.
Křesťanská liturgie označuje advent jako dobu přípravnou předcházející svátkům vánočním. Začíná už 4 neděle před
Vánocemi a první adventní den znamená nejen upozornění na den příchodu Ježíše Krista na tento svět. Církevní
rok nezačíná tak, jako v kalendáři, 1. lednem následujícího roku, ale již první adventní nedělí. Křesťané svůj čas
a kalendář odvíjeli vždy od narození Krista, to v praxi znamená, že všechny události se děly buďto „ante“ čili před
Kristem anebo „post Christum“ čili po Kristově narození. Slovo „adventus“ má latinský původ a znamená „příchod“.
Pro křesťany má advent zvláštní význam, neboť je to období, kterému předcházela doba temna a pohanství a až
s adventem přišla láska Boží. To jsou důvody, proč je advent pro věřící obdobím rozjímání, radostného očekávání,
ale také pokání. Přibližně od druhé poloviny 4. století se začaly objevovat první náznaky zavádění adventu, jako doby
přípravné před příchodem Vánoc, a to ve Španělsku a Galii. V počátcích byl tento zvyk zcela směřován ke kajícnosti
a neodmyslitelně k němu patřilo postní období. Jako zvyk se brzy rozšířil i na ostatní země a na konci poloviny 6.
století již pronikl i do Říma. Období počátku a konce doby adventu se po celá staletí v různých zemích velmi různil.
První adventní neděle, tedy začátek celého adventního období může připadnout podle kalendáře na kteroukoli neděli
mezi 27. listopadem a 3. prosincem. Advent jako období má pak kolísající počet dnů, a to mezi 22 až 28 dny. Povaha
oslav jednotlivých adventních týdnů má dvojí podobu. Obě podoby se liší svou povahou a posláním. Od 1. neděle
adventní až do 16. prosince se věřící soustřeďují na parusii. Parusií se rozumí očekávání druhého příchodu Krista
na konci všech věků a také poslední soud. První neděle nabádá k bdělosti, druhá je pak ve znamení pokání. Od 17.
prosince až do odpoledne Štědrého dne je náplní pro věřící rozjímání o událostech před Kristovým narozením. Třetí
adventní neděle bývá označována latinským slovem „Gaudete“- čili: Radujte se! Co do symboliky barev je spojena
s fialovou barvou, barvou pokání, kterou následně střídá barva růžová – barva předvánoční radosti. Čtvrtá a poslední adventní neděle je zcela ve znamení událostí bezprostředně předcházejících narozené Páně. Důraz je kladen na
zvěstování Panně Marii a na andělovo poselství Josefovi o Mariině čistotě.
Termíny kdy zapálit svíčku na adventním věnci:
29.11.2015 – Železná neděle
6.12.2015 – Bronzová neděle
13.12.2015 – Stříbrná neděle
20.12.2015 – Zlatá neděle
Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2016 přejí všem
občanům naší obce členky KPOZ OÚ Žabeň.

Darování sochy partnerské
obci Žabokreky
U příležitosti otevření přírodního areálu v partnerské
obci Žabokreky byla předána jako dar jedna z pěti soch
z akce Žabeňský řez. Další dvě sochy budou instalovány na jaře do prostoru nové zahrady ZŠ a MŠ, jedna se
stala součástí interiéru místní knihovny.
Poslední – „Žabeňská princezna“ si na své místo ještě
musí počkat.
Jana Ondrušíková
předsedkyně KPOZ

Mikulášská besídka pořádaná KRPŠ se koná v sobotu
28.11.2015 od 15 hodin. V programu vystoupí Hopsalín.
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Klub důchodců je stále aktivní
V polovině září jsme jeli na pohodový zájezd do Kopřivnice, kde
jsme zhlédli výstavu a výrobu klobouků. Líbila se nám i pěkná expozice z dávné historie generála Laudona. Obecnímu úřadu patří
dík za zaplacení autobusu.
Dne 3. října 2015 se uskutečnil 1. ročník akce pod názvem Den
Slezské brány. V místnostech Paskovského zámku se představilo
všech devět obcí a měst regionu se svými výrobky a dodavateli.
Jednotlivé expozice byly velmi pěkné a nápadité.
Tři členky našeho výboru se obětavě věnovaly návštěvníkům,
kterých bylo velmi mnoho. Akce se vydařila, jak s bohatým programem, občerstvením a hlavně krásným počasím.
V sobotu 10.října 2015 jsme spolu s KPOZ při OÚ Žabeň uspořádali TVARŮŽKOVÉ HODY. Akce se konala v prostorách za restaurací U Čápů a v sále kulturního domu. Byl připraven bohatý program pro dobrou náladu. Na pódiu
venku vystoupili milí hosté: sborové uskupení Spevokol ze spřátelené obce Žabokreky (SK), Svatomichaelský sbor
z Řepišť a Paskovský chrámový sbor. K tanci a poslechu hrála dechovka pod taktovkou p. Strakoše a nechyběla ani
popová kapela, která hrála až do konce akce. Seniorky z klubu připravily tvarůžkové pomazánky, chleby s tvarůžky,
zabalily dárková prkénka pro naše hosty, zajistili jsme losování 10 cen, kdy hlavní cenou byl tvarůžkový dort. Pro
zpestření akce jsme napekly záviny, koláče a další sladkosti. Návštěvníci měli možnost si nakoupit různé tvarůžkové
speciality, výrobky z tvarůžek balené, klobásky i tvarůžkové pečivo a cukroví. Malá výstavka starých kuchařek od
našich babiček byla v knihovně a hostům ze Slovenska se moc líbila. Jen počasí nám moc nepřálo, bylo chladno.
Akce byla zorganizována jako dárek k podzimnímu Dni seniorů.
Ještě v říjnu a v listopadu jsme navštívili muzikály v Ostravě a konec roku uzavřeme Vánočním koncertem.
Přeji všem šťastné Vánoce a hodně zdraví v novém roce 2016.
Ludmila Doudová
předsedkyně KD

Žabenští hasiči nezaháleli ani na podzim
Ani s přicházejícím podzimem hasiči nezaháleli.
První zářijovou sobotu Petra Nytrová a Věrka Mynářová
zorganizovaly orientační běh pro děti. Byl to první ročník
a docela se povedl.
Počasí přálo a tak se zúčastnilo poměrně dost dětí
a dokonce i někteří rodiče si zaběhali.
Od září začal opět fungovat oddíl Mladých hasičů.
Většinu tvoří malé děti 1-3 třída a máme i 1 předškoláka.
Hned z kraje se děti začaly připravovat na
Závod požárnické všestrannosti. Trénovaly vázání uzlů,
topografické značky, hasicí přístroje, zdravovědu, šplh
po laně a další dovednosti. Pro velkou nemocnost jsme
se ale soutěže nezúčastnili. Nabyté vědomosti se však
ještě budou hodit.
V říjnu se konalo již pátým rokem tradiční Babí léto.
Jedná se o zábavné odpoledne plné her a soutěží, které
SHD pořádá pro děti. Celou akcí provází a moderuje
babička Libuška v podání Martina Mynáře.
Přestože počasí nebylo úplně nejlepší, přišlo dost dětí.
Soutěžilo se v různých disciplínách např. v zatloukání
hřebíků, skákání v pytli, poznávání potravin, shazování
plechovek, střelby ze vzduchovky.
Po skončení soutěžení dostal každý účastník sladkou
odměnu a špekáček, který si mohl posléze sám
opéct na ohni.

V polovině listopadu proběhl sběr železného šrotu, což
je další pravidelná akce hasičů. S malými hasiči jsme
měli brigádu na hrabání listí.
Plánujeme ještě Mikulášskou nadílku, pečení perníčků
a vánoční besídku. Čas rychle utíká a než se nadějeme,
bude tady konec roku. Do toho nového přejeme hodně
zdraví, štěstí, lásky a pohody.
Martina Cábová
jednatel SDH
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Z činnosti Sokola
Na konci prázdnin jsme pořádali již devátý ročník Paskovského kriťáku pro amatéry, kterého se letos zúčastnili 107
amatérů. Velmi nás potěšila účast v dětských kategoriích, kde se po trati prohánělo 39 děcek.
Na začátku září Sokol Staříč pořádal sedmý ročník časovky jednotlivců na kole pro hobíky. Poprvé jsme měli účast
i z naší jednoty, i když zatím jenom jedním členem. Věřím, že příští rok to bude lepší a obsadíme i dětské kategorie.
V říjnu se začaly rozbíhat cvičení v kulturáku. V úterý 17.00 – 18.30 hod. cvičí kluci, ve středu 18.30 – 19.30 hod.
ženy, ve čtvrtek 16 – 17hod. předškolní děti a v 18.30 –19.30hod. je zumba. V neděli po dohodě s obecním úřadem
je kondiční cvičení nejen pro zdatnější ženy 17.30 – 19 hod. Přijďte se podívat a možná zjistíte, že to je to,
co potřebujete na odbourání stresu a zlepšení kondice. V listopadu ve spolupráci se školou proběhl výlet do aqaparku v polské Wisĺe i s možností prohlídky lázeňského městečka.
Pavel Krchňák
starosta Sokola

Běh v přírodě
První zářijovou neděli se po obědě u hasičárny sešli malí příznivci běhu
v přírodě. Účast byla veliká.
Tento první ročník se běhu zúčastnilo přes třicet dětí všech věkových kategorií. Na děti čekala označená cesta se šesti stanovišti. Okruh lesem zvládly
všechny děti. Školkové děti byly doprovázeny rodiči. Velké poděkování patří
rodičům, kteří děti doprovázeli i při běhu a po skončení oficiálního závodu se
rozhodli zaběhnout si okruh také.
Ve svých kategoriích se nejlépe umístili:
Dorotka Hejnešová, Ela Pohludková a Milan Závodný. Gratulujeme.
Na příští rok chystáme také trasu pro dospělé.
Petra Nytrová a Věrka Mynářová

Lyžařský zájezd o pololetních prázdninách

Opět jako v tomto roce pořádá obec Žabeň ve spolupráci s partnerskou obcí Žabokreky lyžařský zájezd. Milovníci
bílé stopy a zasněžených svahů si zasportují ve Valčianské a Jasenské dolině a ve večerních hodinách pak mohou
navštívit Turčianské Tepllice. Podrobné informace budou zveřejněny na webových stránkách obce.

Okénko z šachového kroužku
V úterý 1. 12. 2015 se v ZŠ uskuteční okresní kolo školních přeborů v šachu v kategorii žáci 1. st., dále pak
připravujeme 3. ročník šachového turnaje Slezské brány, který se bude konat 27. 1. 2016 taktéž v ZŠ a MŠ Žabeň.
Miroslav Halamíček
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Z místní knihovny Žabeň
Po letních prázdninách jsme v knihovně připravili spoustu akcí jak pro děti ze základní školy,
tak pro děti z mateřské školy i pro veřejnost.
V MŠ dětem před spaním čteme stále první čtvrtek v měsíci.
Akci nazvanou Poledníček jsme po prázdninách
zahájili 1. října s knihou Pohádky pod polštář.
V týdnu knihoven (5.–11. 10. 2015) jsme připravili tyto akce:
• v pondělí 5. 11. zábavné dopoledne pro maminky s dětmi
• ve čtvrtek 8. 11. beseda pro děti z MŠ a pro první a druhé
třídy ZŠ O prasátku Lojzíkovi – Cesta za nosem
• v sobotu 10. 10. Den otevřených dveří v rámci Tvarůžkových
hodů – do knihovny se přišlo podívat 82 návštěvníků, k vidění
byla výstava prezentance obce Žabeň, výstava starých
kuchařek členek Klubu důchodců, kroniky ručně psané paní
Ludmilou Doudovou, výtvarné práce dětí ze základní školy a
výstava fotografií Michaely Pauliny Petrošové.
V pondělí 12. 10. se uskutečnila beseda pro veřejnost
Zdravý životní styl, při které se měřily hodnoty v těle. Pro
děti ze školní družiny jsme v úterý 13. 10. s kolegyní Lenkou
Ježovou připravily zábavné odpoledne na téma Večerníčky
Zdeňka Smetany. Po splnění úkolů na znalosti večerníčků si
děti mohly prohlížet knihy a povídali jsme si.
Ve čtvrtek 15. 10. přišly děti ze ZŠ na besedu se spisovatelkou Klárou Smíkovou s názvem Co se vejde do bubliny. Děti se dozvěděly jak se tvoří komiks a s nadšením si
zkusily komiks tvořit i zahrát. Hned po skončení této besedy
proběhlo pasování druháků na čtenáře. Tento rok rytíř pasoval 7 dětí, poté co předvedly své čtenářské dovednosti a poslechly si povídaní o Husitech. Z pasování si odnesly krásné
dárečky, které nám věnoval pan starosta.

Do konce roku máme připraveny tyto akce:
• pro veřejnost – 16. 11. beseda Dřevěné kostely Těšínska a severovýchodní Moravy s paní Romanou Rosovou,
30. 11. beseda s panem starostou Mgr. Davidem Hejnešem
• pro děti – beseda pro žáky 3., 4. a 5. třídy Nebojte se hudby, v listopadu a prosinci Poledníček v MŠ a vánoční
besedy pro MŠ a ZŠ.
• v listopadu a prosinci bude v knihovně k vidění výstava komiksů a ilustrací spisovatelky Kláry Smolíkové
Informujeme: Poslení půjčovní den v roce bude pondělí 21. 12. 2015
Markéta Bradáčová
knihovnice

Celé Česko čte dětem
Naše škola se letos zapojila do projektu
„Celé Česko čte dětem“.
Šikovní čtenáři ze čtvrté a páté třídy chodí číst jednou za
týden dětem z mateřské školy pohádky, paní knihovnice
těmto malým dětem čte jednou za měsíc.
Školáci si zapisují na velký plakát, umístěný na dveřích
své třídy, jaké knížky už společně přečetli. Děti ze školní
družiny si čtou vždy po obědě. Nyní to jsou příběhy
paní Láryfáry. Čteme dětem rádi, ony rády poslouchají,
čtěme jim 20 minut denně.
kolektiv ZŠ
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Vánoční besídka ve škole
Stalo se již tradicí, že s přicházející zimou v čase adventním se setkáváme ve škole s širokou veřejností. V tomto
čase rozjímání, ztišení a příprav na vánoční svátky děti z mateřské školy a žáci základní školy pod vedením paní
učitelek chystají vystoupení plné koled, básní, pohádek a tanečků. Proto i letos srdečně zveme seniory obce dne
16.12.2015 v 10 hodin na vánoční besídku a rodiče dětí v tento den na 15:30 hodin.
Těšíme se na Vaši návštěvu.

„Halloween a noc duchů v MŠ a ZŠ Žabeň“

Eva Juřicová
ředitelka Zš a Mš

V úterý 27. 10. 2015 v podvečer se před školou setkali děti i dospělí, strašidla, duchové, čarodějnice i další
příšerky v maskách. V lampiónovém průvodu společně
prošli obcí a vyhnali všechny duchy i strašidla ze Žabně
a uctili památku zesnulých u zdejší kapličky rozsvícením svíček a tichou vzpomínkou. Školáci seznámili
přítomné s tradicí „Halloweenu“ a pak se všichni vrátili zpět ke škole, kde v rytmu strašidelných písniček a
světelných efektů byly odměněny nejen nejlepší masky
z MŠ a ZŠ, ale také všechny přítomné děti. Nebojácné
děti prožily celou noc ve „školní hradní věži“, kde pro ně
byl připraven bohatý zábavný program plný her, soutěží
a překvapení.
Děkujeme všem rodičům a přátelům školy za velice dobrou spolupráci a hojnou účast!
Kolektiv Zš a Mš

Aktuality z obecní restaurace a obchodu
Restaurace U čápů srdečně zve všechny příznivce dobrého jídla a gurmány na zabijačkové hody, které se uskuteční
v lednu a v únoru všechny zamilované na svatého Valentýna.
Provozovatelé restaurace se zapojili v rámci moravskoslezského kraje do projektu
„Jak šmakuje moravskoslezko? “ Záměrem projektu je rozvoj gastroturistiky v našem regionu a cílem pak zachování
starých regionálních receptů a jejich návrat na jídelní lístky.
PROVOZNÍ DOBA OBCHODU V DOBĚ VÁNOČNÍCH SVÁTKŮ:
24. 12.2015 zavřeno
25.12.2015
zavřeno
26.12.2015
zavřeno
27.12.2015
zavřeno
28.12.2015
7-17 hodin
29.12.2015
7-17 hodin
30.12.2015
7-17 hodin
31.12.2015
7-12 hodin
01.01.2016
zavřeno
02.01.2016
zavřeno– inventrura

ŽABEŇÁK
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