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Podnikatelsý areál ve Staříči
Po několika letech klidu se v loňském roce znovu objevil záměr majitele obrovského pozemku
v místě od Sudrova rybníka po hospodu
U Mlynka ve Staříči. Po neúspěšné EIA (posuzování záměru na životní prostředí) k továrně na
brzdové destičky se nyní společnost Efesto invest
s.r.o. snaží využít pozemky pro vybudování logistického areálu. Byla zpracována dokumentace a
posudek. Ke všem stupním povolovacího procesu se Obec Žabeň
postavila se zamítavými stanovisky. Tento krok byl diskutován a
následně koordinován starosty Staříče, Sviadnova a Žabně.
EIA vyvrcholila 15. 12. 2015 veřejným projednáváním ve stařičském
Kulturním domě. Zde se za účasti krajských úředníků, zástupců investora, starostů Žabně, Sviadnova a Staříče bouřlivě diskutovalo.
V diskusi zazněly tyto negativní připomínky. Především je problematická velikost, uvažuje se o „zaasfaltování“ polochy o 10
fotbalových hřištích. Zde by okamžitě mohl nastat problém
s dešťovou vodou, která by mohla zaplavovat území kolem.
Celý velký areál má být napájen pitnou vodou ze dvou studní, je
nebezpečí změny hydrologickýh poměrů spodní vody. Problém
je se zhoršeným životním prostředím v dotčené lokalitě obecně.
Naroste doprava, zvedne se hlukové zatížení. V lokalitě se vyskytují dva ohrožené druhy živočichů (koroptev polní a chřástal polní).
Dále je nejasné využití celého budoucího areálu, protože majitel
pozemků ještě nedávno nabízel nemovitosti k prodeji. Krajský úřad
na konci ledna bohužel vydal kladné stanovisko, nicméně všechny
připomínky obcí a veřejnosti zapracoval do podmínek. Ty musí být
v následném uzemním a stavebním řízení dodrženy. Uvidíme tedy,
zda a kdy vyroste v naší blízkosti logistický areál. Dohodli jsme se
se starosty, že náš záporný postoj k vybudování budeme hájit i
v následných povolovacích procesech.
Na závěr chci poděkovat Žabeňákům, kteří si našli před Vánoci
čas a veřejného projednávání se aktivně zúčastnili.

Poděkování za Žabeňskou pouť
Uprostřed ledna, tentokrát v zimních
kulisách, se uskutečnila druhá pouť a
Obecní bál.
Dovolte mi poděkovat všem, kteří se
na přípravě, organizaci a průběhu této
obecní akce podíleli. Jsem rád, že se vše
podařilo. Přišlo se pobavit a popovídat si
mnoho občanů místních i přespolních.
Už nyní uvažujeme o příští pouti, jak jí
vylepšit a co nového Vám připravíme.

zima 2016

Po pěti letech nová smlouva
Je už to pět let, kdy po dlouhých a komplikovaných jednáních byla podepsána
smlouva o spolupráci mezi Obcí Žabeň
a Biocelem Paskov a.s. Tato smlouva
zaručovala pravidelné měření hlukové
zátěže a kvality ovzduší. Dále řešila způsob
komunikace při řešení změn v provozu
podniku. A přinášela každý rok 495 tisíc
korun na údržbu komunikací, na sportovní,
společenské a kulturní aktivity. Nad rámec
této smlouvy přispěl Biocel více než milion
korun na rekonstrukci školy. Od podzimu
loňského roku vyjednávám s Biocelem
Paskov o nové smlouvě na dalších pět let.
Nová smlouva bude znovu řešit dodržování
ekologických norem, měření kvality životního
prostředí a přinese nemalé finanční
prostředky pro rozvoj obce.

Přípravné práce k modernizaci
hasičského areálu
Na začátku letošního roku byl ve spolupráci
s žabeňskými hasiči dokončen stavební
projekt na rozšíření hasičské zbrojnice, vybudování nových „Visalají“ a nové tréninkové
dráhy. V současné době probíhá výběrové
řízení na zhotovitele stavby. Stavba je
rozdělena do čtyř stavebních objektů a podle
získání dotací se můžou práce rozvrhnout do
více etap. Nejzazší dokončení je plánováno
v roce 2018.

Bezpečnostní kácení a ořez
Po odborném zhodnocení špatného stavu
stromů a z důvodu bezpečnosti chodců
dojde k ořezu a kácení stromů u hasičské
zbrojnice a dalších obecních pozemcích. Za
vykácené stromy se vysadí nové.
Mgr. David Hejneš
starosta obce
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Informace o průběhu pořízování návrhu Územního plánu
Územní plán patří k nejdůležitějším dokumentům v životě každé obce, jelikož ovlivňuje její život na mnoho dalších
let dopředu. Proto i proces jeho tvorby se skládá z několika etap, kdy jedna etapa navazuje na druhou a vynechání
jedné není možné.
Rád bych Vás, proto od této chvíle pravidelně informoval o průběhu tvorby Územního plánu. Zpracovatelem územního plánu Žabně se stal pan Ing. Arch. Miroslav Hudák, který mimo jiné zpracovával územní plány také pro obce
Jeseník nad Odrou, Bílá, Sedliště, Nižní Lhoty a další. Na tomto místě chci představit stručný popis procesu pořizování
územního plánu.
0. Etapa Vstupní fáze - rozbory průzkumy (právě probíhá)
podnět k pořízení územního plánu odsouhlasený zastupitelstvem obce schválení žádosti obce ve smyslu o pořízení
územního plánu úřadem územního plánování, v našem případě Magistrátem města Frýdek-Místek v návaznosti na
schválení pořízení ÚP zastupitelstvem obce - odsouhlasení určeného zastupitele pro spolupráci s pořizovatelem
výběr projektanta na zpracování ÚP obec ve spolupráci s pořizovatelem zajistí mapové podklady pro projektanta
projektant vypracuje doplňující průzkumy a rozbory, které spolu s územně analytickými podklady slouží ke zpracování návrhu zadání ÚP.
I. Etapa Zadání územního plánu
pořizovatel připraví návrh zadání ÚP Žabeň projednání návrhu zadání ÚP Žabeň úprava zadání a předložení ke
schválení do zastupitelstva města - v našem případě zadání územního plánu Žabeň.
II. Etapa Návrh ÚP + Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
Společné jednání na Magistrátu města Frýdek - Místek k návrhu ÚP Žabeň Doručení Návrhu ÚP Žabeň veřejnou
vyhláškou - možnost připomínek veřejnosti Stanovisko k návrhu koncepce o posuzování vlivů na životní prostředí dle
stavebního zákona (Krajský úřad Moravskoslezského kraje) Stanovisko krajského úřadu k návrhu ÚP z hledisek dle
§ 50 odst. 7 stavebního zákona.
III. Etapa Řízení o územním plánu
Veřejné projednání o upraveném a posouzeném návrhu ÚP Žabeň včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (VVURÚ) Vyhodnocení výsledků projednání, zpracování návrhu rozhodnutí o námitkách + vyhodnocení
připomínek (návrhy vyhodnocení se doručí dotčeným orgánům a krajskému
úřadu u uplatnění stanovisek) Opakované veřejné projednání v případě, že se bude jednat o podstatnou úpravu (to
se stává prakticky pokaždé) Úprava návrhu ÚP v souladu s výsledky projednání.
IV. etapa – Vydání územního plánu - § 54 stavebního zákona Schválení územního plánu zastupitelstvem obce Žabeň
Jak je již nastíněno v přehledu, právě probíhají práce na doporučujících rozborech a průzkumech území. Následně
budou s představiteli obce projednány věcné záměry a problémy, které jsou opodstatněné z hlediska dalšího rozvoje
obce. Na základě těchto skutečností bude připraveno “Zadaní územního plánu”, které ještě před schválením v zastupitelstvu bude projednáváno spolu se zástupci pořizovatele územního plánu, tedy představiteli příslušného odboru
magistrátu města Frýdek - Místek a následně bude možno ze strany občanů a jiných subjektů podat připomínku k
“Zadání územního plánu”. Poté bude toto zadání schváleno zastupitelstvem obce. Tímto krokem bude uzavřena
první vstupní etapa pořizování územního plánu. Důležitá informace pro občany, kteří chtějí vznést podnět k novému územnímu plánu Žabně. Požadavek k tvorbě nového územního plánu obce Žabeň podávejte prostřednictvím
přiloženého formuláře do 31. března 2016. Pozdější nároky na územní plán vznesené ze strany občanů či jiných
subjektů budou v konceptu územního plánu zpracovatelné daleko obtížněji. Proto prosím využijte této možnosti a
podněty a požadavky podejte včas.
Formulář s požadavkem k tvorbě územního plánu naleznete také na internetových stránkách obce. Svůj požadavek
budete moci podat také prostřednictví mailu na adresu podatelna@zaben.cz, za předpokladu, že do předmětu zprávy
uvedete “Požadavek k tvorbě nového územního plánu obce Žabeň” a přiložíte nascanovaný, správně vyplněný a
podepsaný formulář.

Výběrové řízení na pronajímatele tenisového kurtu
Rádi bychom oslovili všechny zájemce o pronájem tenisového kurtu v Žabni s informací, že během následujících
týdnů bude vyhlášeno výběrové řízení na provozovatele tenisového kurtu v Žabni.
Bližší specifikace výběrového řízení bude uvedena v příslušné výzvě. Pokud máte zájem o tuto nabídku pronájmu,
prosím pozorně sledujte v následujících týdnech informační kanály obce Žabeň (internetové stránky obce, facebook,
úřední desku, rozhlas).
Bc. Martin Válek
místostarosta obce
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KPOZ

Super víkendový relax na sněhu i v termálech
Tak by se dal shrnout v jediné větě lyžařský zájezd
pořádaný OÚ do Valčianské a Jasenské doliny v měsíci
lednu. I když nebylo po sněhu ani památky, jak u nás,
tak i na Slovensku, technické vymoženosti spolu s nízkou
teplotou nezklamaly a obě lyžařská střediska byla skvěle
zasněžena. Po celodenním užívání si na sjezdovce ve
Valčianské dolině, čekal na všechny účastníky zájezdu
relax v termálních lázních Turčianske Teplice.
Nocleh se skvělou zelňačkou zajistil obecní úřad naší
partnerské obce Žabokreky. V neděli jsme se rozloučili
s krásně ozářenou sjezdovkou v Jasenské dolině a vyrazili domů. Počasí oba dny přálo, z čehož měli všichni velcí
a hlavně malí lyžaři největší radost. Dík, za výbornou organizaci této víkendové akce,
náleží panu Miroslavu Halamíčkovi.

Sobota v adventím Krakowě
Skvěle strávená sobota „Vyrazit do adventního Krakowa byl skvělý nápad!“...zaslechla
jsem v místním obchodu. Jako hlavního organizátora akce, mě tento postřeh velice
potěšil. Od časného rána, kdy vyrazil autobus od kulturního domu, se střídaly všechny
roční období. Počasí bylo proměnlivé, ale nakonec jsme se na sluníčku i ohřáli. Kdo
byl již v Krakowe v době adventu, ví, že je to přívětivé městečko nabízející spoustu
zajímavé podívané, jak na Rynku Glownym, tak i v historickém centru. I přes velkou
spoustu návštěvníků byl takto strávený čas velmi příjemný, a to hlavně díky skvělé paní
průvodkyni Dagmar Sedláčkové z CK Rady na cestu.

Slavnostní otevření školní zahrady a slovenské divadelní představení
Obecní úřad v Žabni si dovoluje pozvat všechny hravé lidi – malé i velké, na SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ ZAHRADY
v areálu Mateřské a Základní školy. Akce se koná v pátek 6. května 2016 od 16 hodin. Po slavnostním otevření vystoupí se zábavným programem BUBLINKÁŘ BOB, všichni účastníci si mohou opéci párek a občerstvit se.
Divadelní představení „Láska za pár drobných“ ochotnického divadla Žabokreky bude odehráno oproti avizovanému
termínu v měsíci březnu v sobotu 21. 5. 2016 od 16 hodin v kulturním domě.

Společenská kronika roku 2015

Tříkrálová sbírka 2016

Narodili se:

Zesnuli:

Eliška Vláčilová
Tereza Studeniková
Ema Švecová		
Kristýna Polánská
Matyáš Stachovec
Karolína Švrčková
Evelin Páleníčková
Tadeáš Typovský
Matyáš Filipec
Dominik Macháček
Amálie Szotkowská

Drahomír Fiják
Rostislav Špunda
Jan Obdržálek
Jaromír Typovský
Marie Blahutová		
Bohumila Marková
Svatoslav Červenka

Při letošní sbírce, která započala mrazivým počasím
se v Žabni vybralo 11.197,- Kč.
Děkuji srdečně všem dárcům za přijetí koledníků
a koledníkům za jejich ochotu a dobrou náladu.

Jana Ondrušíková
předsedkyně KPOZ

Celkový výtěžek za Charitu Frýdek-Místek činí
1 851 079,-Kč, což je o 150 770,-Kč více než loni.
Tyto prostředky pomohou osobám v tísni a rozvoji
charitního díla, více na www.charitafm.cz
Kateřina Hejnešová
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Masopustní úterý 2016
Kdy se vlastně slaví masopust, kterému se na
Moravě říká fašank, fašinek nebo ostatky? Zhruba měsíc až dva. Období začíná po svátku Tří
králů, tedy 7. ledna.
Ovšem stanovení termínu závěrečného dne– masopustního úterý před Popeleční středou– je dáno
matematickým výpočtem, jehož základem je stanovení termínu Velikonoc pro ten který rok. Proto ani
Popeleční středa ani masopustní úterý nemají svá
pravidelná data. V každém případě předchází masopustní úterý, vrchol celého masopustního období,
téměř šestitýdennímu postnímu období před Velikonocemi. Termín jarních svátků se zase řídí datem
prvního jarního úplňku– podle katolických zvyklostí
je první neděle po něm, velikonoční oslavou Kristova
Fašiankový průvod v Žabokrekách
zmrtvýchvstání, Božím hodem velikonočním.
V současnosti se již stalo zvykem, že nejvíce masopustního veselí a hodování se v řadě míst odehrává o víkendu
před masopustním úterkem.V roce 2016 připadl termín masopustního úterý na 9. února.
K veselé tradici masopustních maškar patří smích i výsměch. Mladé paní tancují s medvědem, aby do rodiny přibylo
miminko. Ale zrovna tak karnevalové masky mohou a mají parodovat souseda, starostu, poslance, událost, historii či
televizní seriál. Přirozený běh někdejšího hospodářského roku vymezil masopustu úkol sympatický všem jedlíkům:
řádně se nasytit a užít si dostatku před obdobím, které do spíží nepřinese zásoby jídla z nové úrody ani z chovu a
které potrvá více než měsíc až do jarního probouzení přírody, do Velikonoc.
Samotný název masopustního období může neznalé dnes mást. Doba masopustu je totiž tradiční oslavou hojnosti
před střídmějším − postním − časem předjaří, kdy se jídelníček zúžil na pokrmy z trvanlivých potravin.
V minulosti se během celého masopustního období, tedy od 7. ledna do pohyblivého termínu masopustního úterý, na
vsích konávalo nejvíc svateb. Lidé věřili, že sňatky uzavřené v této době budou šťastné a dlouho vydrží. Bylo to také
z praktických důvodů, v komorách byla hojnost zásob a masa ze zabíjaček na pořádnou hostinu a na výslužky pro
celou obec. Svatba v masopustní době na bohatém statku často trvala i několik dní. Masopustní slavení se stále líbí,
i když zásoby jídla na příští týdny si už dávno nikdo nedělá. Tím hlavním je dnes zábava. Kde je dobré jídlo a pití, tam
bývá veselo. A tak mnohde drží masopust, jak má být, nebo znovu rádi křísí tradici vepřových hodů, nejrůznějších
vesnických bálů a nevázaného veselí.
Jana Ondrušíková

Klub důchodců Žabeň

Vzpomínání na Masopust
Při návstěvě několika starších občanů Žabně, na otázku: “Jak si vzpomínají na Masopust v naší obci? “ jsem se nic
nedozvěděla. Vzpomínali na rušné a veselé Velikonoce, na Benátskou noc na říčce Olešné, kdy se páry plavily na
lodičkách, místní živnostníci prodávali občerstvení a vše se odehrávalo na hřišti DTJ (v současnosti jde o travnaté
místo za domem rodiny Fridriškových směrem k lávce). Také vzpomínali na velkou účast na sokolských cvičeních
na hřišti TJ Žabeň a na soutěžích místního sboru dobrovolných hasičů s okolními sbory. Hasičské slavnosti, jako Kácení máje, kdy hasiči před akcí jeli na koňském povoze po vsi a častovali občany pitím a koláči, byly vždy oblíbenou
zábavou. Velmi činná byla skupina Červeného kříže a Rady žen. Červený kříž pořádal Pochování basy, Rada žen
pro Žabeňačky organizovala kurz vaření, pečení a šití.
Při pátrání v kronikách se masopustní veselí spojuje s Žabeňskou poutí, kdy se pekly v domácnostech koblihy a v
daný den se šla liturgická pouť s muzikou do Paskova. Všichni pamětníci si vzpomínají, že spolu s Žabeňskou poutí
byla vždy velká zima.
Ludmila Doudová
předsedkyně KD
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Sdružení dobrovolných hasičů

Co SDH Žabeň pro občany Žabně v tomto roce 2016 připravuje?
V náplni plánu práce našeho sboru je „sběr železného
šrotu“, který proběhne v sobotu 2. dubna 2016 od 8:00,
při svozu velkoobjemového odpadu.
Tradičně bude Stavění máje. Stavění máje se bude konat
v sobotu 30. dubna od 14:00 na hasičském hřišti. Informace
pro naše místní chlapce a chlapy: sraz v sobotu v 8:00 30.
dubna, 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“, který bude už stát na
1. května. Nyní zdůrazním 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,
dojděte. Rádi budeme za každou pomocnou ruku a diváci
jsou vítáni, jídlo a občerstvení bude zajištěno.
Již začíná být tradicí akce „Otloukání píšťalek“, které
proběhne na čtvrtém žabeňském rybníku, termín bude
určen dle kvality materiálu a jeho mízy. Další naše akce
bude Kácení máje, které proběhne v sobotu 28. dubna,
akce bude doprovázená živou hudbou, jídlo a občerstvení
bude plně zajištěno.
Z hasičského sportu - v sobotu 18. června od 13:00 se bude
konat 42. ročník pohárové soutěže O pohár starosty Obce
Žabeň. Jako sbor se vypravíme v červenci do Žabokrek na
pohárovou soutěž, kdo chce podpořit žabeňský team mužů
a žen, jako každý rok, může jet s námi nám fandit.
Letos v létě by bylo letní kino, necháme se překvapit, jaký
film nám bude přidělen.
Připravuje se také hasičský běh, termín bude sdělen dle okolností.
V září budeme připravovat akci pro děti „Babí léto“ kde již tradičně se na všechny děti a dospělé těší Bábuška
Libuška. Doufejme, že se neopozdí jako v loni a že si místo páru mul koupí už pár
Na všechny akce Vás občany srdečně zveme a budeme potěšení z Vaší účasti. Na všech akcích bude jídlo a pití
zabezpečeno. A také ten tekutý mok bude z Nošovic. Obzvláště se nechte překvapit specialitami našeho kulturního
referenta, kuchaře Martina Mynáře.

Petr Mynář
starosta SDH

Zprávy od malých hasičů
V zimním období jsou naše schůzky spíše odpočinkové. Z kraje prosince jsme jako každým rokem s dětmi pekli a
zdobili perníčky. Děti byly šikovné a moc je to bavilo. Navštívili nás také Mikuláš, čert a anděl, děti zazpívaly nebo
zarecitovaly a dostaly od Mikuláše drobný dáreček. Jednu schůzku jsme vyráběli sněhuláky z ponožek a polystyrenových koulí. Konec roku jsme završili vánoční besídkou. Každý donesl trochu cukroví a malý dárek. Nastrojili
jsme si stromeček, povídali si o vánocích, ochutnávali cukroví a popíjeli vánoční punč. Také jsme hráli různé hry.
Nakonec jsme si vyměnili drobné dárečky.
V lednu jsme pomalu začali s přípravou na hadicovo– uzlovou štafetu, takže trénujeme spojování hadic a vázání
uzlů. V březnu nás čekají odborky, proto se na ně začneme pomalu učit.Naše schůzky nejsou ale jen „pracovní“,
vždy vyjde čas i na nějakou hru.
Průběžně sbíráme víčka od PET lahví pro Marušku Kučerovou. Odevzdali jsme již 35 kg. Za utržené penízky
pojede Maruška na rehabilitační pobyt do Klimkovic. Kdo by se chtěl zapojit do sběru víček a podpořit Marušku,
může nám je donést do hasičárny, a to každý čtvrtek od 16,00 – 17,30 hodin.

Mgr. Martina Cabová
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Nejstarší muži Žabně– zasloužilí hasiči
Dva oslavenci se setkali u místního obchodu a při
rozhovoru, byli společně vyfocení ve svých 90.letech
a stále s úsměvem. Nalevo pan František Mynář již
oslavil své narozeniny v prosinci loňského roku a
napravo pan Josef Kolesar , který měl svou oslavu
narozenin v únoru. Kéž bychom se také dožili takového vysokého věku jako oni, upřímně gratulujeme.
Petr Mynář
starosta SDH

Sokol Žabeň

Z činnosti sokola
Na začátku prosince jsme si udělali výlet na Rajskou boudu, ke které jsme šli ze dvou stran. Jedna skupina přes
Lysou horu a druhá přes chatu Bezruč a Korýtko. Čtvrtou adventní neděli proběhla akce Živý betlém u naší kapličky,
na které se podílela obec a dobrovolní hasiči. Opět se sešlo hodně lidí, kteří si popřali pěkné svátky. Hojné účasti napomohlo i téměř jarní počasí. Po Novém roce proběhl tradiční Novoroční turnaj pro amatéry ve stolním tenise. Tato
akce si drží konstatní příznivce. Zúčastnilo se 16 mužů a 6 žen. I když to je akce hlavně pro žabeňáky, přihlásili se i
zájemci z širšího okolí. Ti nakonec i hlavní kategorie ovládly. V mužích vyhrál Kratochvíl Jindřich z Frýdku - Místku a
v ženách Kaňoková Dagmar z Frýdlantu. Jenom v kategorii “sokol” vyhrál domácí Kurka Adam. Tady chci poděkovat
Pavlovi Podrackému a Renatě Senftové za organizaci turnaje. Ještě v lednu jsme uspořádali pro ativní a zasloužile
sokoly víkendový výlet do Prahy spojený s prohlídkou Národního divadla a návštěvou představení Loupežník v divadle na Vinohradech, kde excelovali herci pí Maciuchová a p. Satoranský.
I když je zatím zima, začínáme již připravovat turistický autobusový výlet do Tater. Po loňském výšlapu na Slavskovský štít nebo Teryho chatu a druhý den absolvování jízdy na pltích po Dunajci, letos chceme vyrazit do Západních
Tater. To znamená na Roháče a spojit to s návštěvou termálních lázní. Trasy budou opět pro zdatné i příležitostné
turisty. Termín jsme stanovili na 23 - 25.9. Tak věřím, že po kladných ohlasech z předchozích dvou let pojede opět
plný autobus.
Pavel Krchňák
starosta sokola

Základní a Mateřská škola Žabeň

V Žabni se opět konal šachový turnaj pro děti
Také letos v lednu se konal již 3. ročník šachového turnaje Slezské brány, pořádaný Základní školou
v Žabni, Obecním úřadem v Žabni a vedoucím turnaje Miroslavem Halamíčkem.
Děti se sešly ve středu 27. ledna v základní škole plné očekávání, jak to letos dopadne, kdo vyhraje. Zúčastnilo se
celkem 48 dětí, a to ze ZŠ Sedliště, ZŠ Šenov, ZŠ Vratimov, ZŠ Sviadnov, ZŠ Řepiště, ZŠ Václavovice a naši borci
Filip Halamíček, Jakub Brož, Eduard Nytra, Adam Mutina, Patrik Kučera, Jan Čermák, Richard Glotzer, a Filip Klega.
Po technické stránce a jako hlavní rozhodčí turnaj zajistil pan Antonín Surma z Beskydské šachové školy, pomocným
rozhodčím byl Radek Halamíček. Finančně turnaj podpořil region Slezská brána.
Hrálo se na sedm kol a i když se naši borci hodně snažili, nedosáhli výsledků z úspěšných, medailových předešlých
let. Nejlépe z našich dětí se umístil na 13. místě Filip Halamíček z 2. třídy, na 19. místě se umístil Jan Čermák z 5.
třídy, 20. místo patřilo Richardu Glotzerovi ze 4. třídy, Adam Mutina z 2. třídy vybojoval 21. místo. Tito všichni měli
po 4 bodech, jediný prvňáček turnaje, Eda Nytra, vybojoval 24. místo se 3.5 body. Na 29. a 30.místě se umístili
Filip Klega z 5.třídy a Jakub Brož ze 2. třídy se třemi body a na 38. místě Patrik Kučera z 2. třídy vybojoval 2 body.
V pořadí družstev vyhrála ZŠ Šenov a na nás zbyla bramborová medaile.
Na otázku, jak hodnotí výsledek našich hráčů, jsme se zeptali organizátora pana Miroslava Halamíčka: ,,I když se
letos zúčastnilo také několik dětí z druhého stupně a turnaj byl tím náročnější, všem nastoupivším borcům děkuji za
odvedené výkony a už se těším na další společné hodiny šachu.“
Všechny děti dostaly sladkou odměnu a svačinku. Prvních deset hráčů si vybojovalo medaile a tři nejlepší z nich
poháry. Děti se shodly, že v Žabni je o ně vždy dobře postaráno a těší se na další ročník turnaje.
Iveta Halamíčková
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Advent v ZŠ a MŠ
Adventní období v naši ZŠ a MŠ Žabeň, bylo jako
každoročně vyplněno mnoha akcemi, které nám postupně
zkracovaly čekání na Vánoce.
Hned na první adventní neděli posílaly děti dopisy se svým
přáním v poště pro Ježíška u rozsvěcování překrásného
vánočního stromu před naší školou. Brzy na to přišel do
KD „U Čápů“ s nadílkou Mikuláš s andělem a čertem. Děti
odvážně říkaly básničky, zpívaly písně, koledy a tancovaly.
Všechny děti byly odměněny mikulášskými balíčky plnými
dobrot.  V celém období adventu čekala na učitelky i děti
spousta práce. Zdobení tříd, šaten, chodeb, vánočních
stromečků, výroba přání a příprava vánoční besídky. Všechny děti vystoupily na vánoční besídce dopoledne
pro seniory a veřejnost, odpoledne pro své rodiče a blízké. Zábavnou a názornou formou učitelky přiblížily dětem
zvyky a tradice Vánoc. Vánoční dárečky našly děti pod
stromečkem, který pro ZŠ věnoval p. Brabec a pro MŠ
manželé Matějovi. Finanční dar k zakoupení vánočních
dárků pro děti ZŠ a MŠ věnovala Firma Ivánek – Zeman.
Velkým zážitkem byl pro děti ze ZŠ příjezd Tří králů, dětí
z MŠ.
Děkujeme všem rodičům, přátelům školy a široké veřejnosti
za velice dobrou spolupráci!
Bc. Lenka Pavelková
Za celý kolektiv ZŠ a MŠ Žabeň

Gratulujeme k zápisu do první třídy!
Vaše děti brzy vstoupí do úplně nového světa, který se skrývá uvnitř naší základní školy. A jak napovídá žába na
zdi, nudit se rozhodně nebudou! Ačkoli zápisy do školky či první třídy pro nás nejsou nic nového, každý rok máme
nesmírnou radost z úsměvů na tváři dětí i rodičů. Zároveň Vás chci ubezpečit, že všichni uděláme vše pro to, aby
přechod pro děti byl co nejsnazší. Věříme, že jste si během návštěvy prohlédli vybavení základní školy, a to včetně
naší krásné zahrady. Již nyní máme spousty nápadů, co s dětmi na zahradě dělat. Jsme nesmírně rádi, že máme
možnost naše děti učit a zároveň bavit na zahradě, což dětem nejen zpříjemní čas strávený ve škole, ale také zvýší
jejich efektivitu ve chvíli, kdy potřebujeme, aby seděli ve své lavici a soustředili se. Na závěr bych chtěla uvést, že
některé děti se mohou trochu obávat toho, co je čeká. Je to pochopitelné a já Vás nyní chci ujistit, že díky tvrdé práci
všech zaměstnanců školy a podpory obce Žabeň je čeká velké množství krásných zážitků. Těšíme se!
Mgr. Eva Juřicová
ředitelka ZŠ a MŠ

Maminka a tatínek
mají tuhý kořínek.
Mají smysl pro legraci,
mají se mnou těžkou práci.
Denně o tom dávám důkaz.
Já jsem totiž zvláštní úkaz.
Hana Stavinohová, 5.místo v II.kategorii
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Lyžování se sluníčkem
Základní a mateřská škola jezdí pravidelně každý rok v zimních měsících na lyžařský výcvik na Bílou v Beskydech.
Akci pořádá lyžařská a snowboardová škola Sun Outdoor pod názvem „Lyžování se sluníčkem. Děti jezdí každé ráno
autobusem od školy a na oběd se zase vracejí. Celé dopoledne se jim věnují proškolení mladí instruktoři. Letos se
akce zúčastnilo 16 dětí ze základní školy a 1 z mateřské. Na konci týdne mají děti již tradiční závod, žáci mezi sebou
soutěží o medaile. Tento rok si pro 1. místo dojel Jan Čermák z 5. třídy, druhé místo obsadila Magda Hejnešová ze
4. ročníku a 3. místo získal druhák Adam Mutina.
Děti by se s vámi rády podělily o své první zážitky z lyžařského výcviku:
1. Jak se vám na lyžáku líbilo? Co vás nejvíc bavilo?
Magda Hejnešová: Líbilo se mi tam hodně, lyžování mě baví.
Amálka Kalužová: Suprově, nejvíce se mi líbilo lyžování na severním svahu.
Eda Nytra: Výborně, nejvíc mě to bavilo na pomě a na vleku.
Hermína Typovská: Líbilo se mi jezdit na kotvě.
Jakub Brož: Líbilo se mi tam hodně, nejvíce sedačková lanovka.
Dominik Janča: Líbilo se mi moc, bavily mě skokánky.
Michal Hirka: Bavilo se mi lyžování s padáky.
2. Byli na vás instruktoři hodní?
Všichni: Instruktoři byli moc hodní!!!!
3. Jak se vám lyžovalo?
Patrik: Lyžovalo se mi trochu špatně, protože se mi vypínaly lyže.
Eda Nytra: Dobře, moc mě to bavilo. Jsem rád, že jsem tam byl.
Jakub Brož: Lyžovalo se mi dobře a bavilo mě to.
Amálka Kalužová: Lyžování bylo úplně božské.
Dominik Janča: Lépe než loni, hodně jsem se zlepšil.
4. Neublížili jste si nějak?
Všichni: Ne, všichni jsem v pořádku.
5. Byli jste moc unavení?
Jakub Brož: Ano, v autobuse se mi chtělo spát.
Patrik Kučera: Byl jsem docela unavený.
Magda Hejnešová: Já jsem moc unavená nebyla.
6. Nezlobili jste?
Všichni: Byli jsme hodní!!!!
7. Měli jste z něčeho strach?
Eda Nytra: Bál jsem se obří sjezdovky.
Jakub Brož: Ze začátku jsem se bál kotvy, protože jsem minule
neuměl vystoupit, tentokrát jsem se to už naučil a strach překonal
Hermína Typovská: Měla jsem strach ze severní sjezdovky.
8. Měli jste hezké počasí?
Amálka Kalužová: Většinou ano, ale v pondělí pršelo.
Eda Nytra: Bylo mi tam zima, ke konci jsem se zahřál.
Patrik Kučera: Občas mrholilo a občas sněžilo.
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Mgr. Eva Juřicová
ředitelka ZŠ a MŠ

Knihovna Žabeň

Ohlédnutí za rokem 2015
V roce 2015 přišlo do knihovny 1548 návštěvníků a půjčili
si celkem 3674 knih a časopisů. Bylo připraveno 7 besed
pro veřejnost, 10 výstav, 16 besed pro děti ze ZŠ a MŠ,
Noc s Andersenem a Den otevřených dveří v rámci Týdne
knihoven a Tvarůžkových hodů. Poslední akce v roce 2015
byla beseda pro veřejnost MŮJ PRADĚD A GULAG
s Davidem Hejnešem.
V novém roce máme opět připraveno spoustu akcí jak pro
děti ze základní školy, tak pro děti z mateřské školy i pro
veřejnost. Čtení dětem v MŠ před spaním, tzv. Poledníček
jsme po vánocích zahájili 28. ledna s knihou Co se zdá
medvědům od Jiřího Kahouna.
V lednu pokračovala výstava Malované a mapy a Povídání
s baristou Ivo Ptáčníkem o kávě proběhlo 28. ledna.
Na únor jsme připravili výstavu obrazů Zuzany Juřinové, ke které se konala ve čtvrtek 18. února vernisáž. Výstava
potrvá až do 31. března. Pro děti z MŠ a děti z první a druhé třídy základní školy jsme s kolegyní Lenkou Ježovou
připravily na 11. února besedu Hlava v hlavě. V pondělí 15. února přišli třeťáci, čtvrťáci a páťáci na besedu s názvem
Cizí slovo „analfabet“ a 16. února děti ze ŠD přečíst si pěknou knihu v rámci kampaně Celé Česko čte dětem.
V pondělí 14. března nás opět navštíví oblíbený spisovatel a záhadolog Arnošt Vašíček s besedou
Neuvěřitelné skutečnosti.
Připravujeme:
• 25. dubna beseda s Mgr. Andreou Vránovou Domácí bylinková lékárna
• od 4. dubna do 30. května výstava obrazů Moniky Ociepkové technikou Spray art Painting
Pro děti:
• 1. dubna – Noc s Andersenem
• MŠ beseda O prasátku Lojzíkovi 2 - Pozdrav slunci
• ZŠ akce Poznáváme rodnou hroudu – za tajemstvím Paskova
• dětem z první třídy bude letos opět předána Knížka pro prvňáčka
• PIŠLICI v knihovně
Markéta Bradáčová
Ostatní

Nová chata na Lysé hoře

Lysá hora je už od nepaměti magnetem
pro všechny, jenž milují hory a turistiku.
To, že naše obec přispěla Klubu turistů na
vybudování nové Bezručovy chaty,
bylo samozřejmostí.
KPOZ v příští roce plánuje na tuto nejvyšší
krásu Beskyd kombinovaný výlet.
Jana Ondrušíková
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Činnost ZO ČSV Paskov v roce 2015
Rok 2015 nezačal pro včelaře naší organizace příliš radostně. V médiích zaznívaly informace o velkých úhynech
včelstev, čítajících kolem 30 %, někde však až 45%, dokonce 55%, ale měli jsme naději, že se nás tato skutečnost
snad tolik nedotkne. Po prvních kontrolních prohlídkách se však tato naděje rozplynula.
Při statistických součtech, prováděných vždy k 1. květnu, které srovnávají počty zazimovaných včelstev loni
na podzim v poměru k včelstvům vyzimovaným na jaře následujícího roku, byl výsledek alarmující:
Počet včelstev k 15. září 2014 – 277.
Počet včelstev k 1. květnu 2015 – 181.
Úbytek je tedy 96 včelstev, což činí 34,66%!
Jedním z hlavních cílů tohoto roku byla tedy snaha co nejvíc doplnit ztráty a alespoň dorovnat loňský stav.
Pro lepší formu včelstev a také kvůli vnesení „nové krve“, odhlasoval na jaře výbor nákup 30 včelích matek pro členy
ZO. Nová krev však byla vnesena i do řad výboru a členské základny, která se i letos rozrostla, a to o členy mladších
ročníků, což se projevilo na „omlazeném“ věkovém průměru.
Pro výbor ZO Paskov byl letošní rok rokem volebním a v jeho řadách došlo k jistým změnám. Nový výbor
funguje v tomto složení:
předseda – př. Martin Sedlaczek
místopředseda – př. Petr Mynář
jednatel – př. Jan Kukučka
hospodář a pokladník – př. Miroslav Andrýsek
nákazový referent – př. Antonín Varkoček
revizní komise – př. Petr Čelinský, Oldřich Bartoš, Aleš Staňko,
důvěrníci – př. Jiří Arleth, Oldřich Bartoš, Miroslav Andrýsek, Petr Čelinský, Jan Kukučka
Na tomto místě chceme poděkovat především odcházejícím členům výboru, jmenovitě př. Dvořákovi, Poláškovi a
Golkovi, za jejich práci pro naši ZO a popřát jim mnoho zdraví a sil v jejich další včelařské činnosti.
Mezi další důležité úkoly, které vzešly z výroční volební schůze, patřilo tradiční smažení vaječiny, exkurze žáků ZŠ,
zpevnění okolí včelařské chaty před pohybem svahu, výplata dotací 1.D na zazimování včelstev a rozloučení se
starým rokem. Smažení vaječiny se uskutečnilo v červnu a bylo spojeno s připomenutím 105. výročí založení naší
organizace. Počasí přálo a sešlo se mnoho členů i s rodinnými příslušníky. Byli jsme rádi, že mezi nás zavítali i starostové Paskova Petr Baďura a Řepišť Rostislav Kožušník. Dne 18. června se uskutečnila exkurze 16 dětí ZŠ Žabeň
ve včelíně př. Varkočka. Děti si prohlédly samotný včelín i včelařské pomůcky. Výklad př. Varkočka byl poutavý a
přizpůsobený věku návštěvníků. Jejich zájem byl podložen zvídavými otázkami. Na závěr obdržely děti sladkou
odměnu v podobě perníčků a nového medu.
Je třeba také zmínit, že v letošním roce se naše organizace již plně zapojila do programu CIS (centrální informační
systém), ve kterém jsou uvedeny veškeré informace o ZO a jejích členech a z kterého se pak dají generovat tabulky
a další přehledné informace. Odpadá tak letité papírování, neboť vyřízení téměř všech záležitostí probíhá elektronickou cestou. Musíme si však přiznat, že přes velkou snahu se nám všechny úkoly splnit nepodařilo. Opravu okolí
chaty a zpevnění svahu musíme odložit na příští rok a také setkání na konci roku se
uskuteční až v tom následujícím.
Na závěr dovolte trochu statistiky. Výbor naší organizace se scházel každé 2. úterý v měsíci. Na jaře a podzim
se konaly mimořádné členské schůze (na jaře výroční volební a na podzim spojená s výplatou dotací na podporu
včelařství). K 31. 12. 2015 měla naše organizace 35 členů a 1 nečlen je k naší organizaci přiřazen. K 1. 5. 2015 jsme
obhospodařovali 181 včelstev, k 1. 9. 2015 pak 307 včelstev. Vyprodukovali jsme 2658 kg medu a 116, 5 kg vosku,
vychovali 87 včelích matek (vč. nečlena).
Závěrem bych chtěl jménem Základní organizace ČSV Paskov poděkovat Městskému úřadu Paskov a Obecnímu
úřadu v Řepištích a Žabni za vstřícnost a podporu, kterou nám každoročně poskytují, i všem, kteří nás podporují a
pomáhají nám v činnosti.
Mgr. Jan Kukučka
jednatel ZO Paskov
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MAS Slezská brána získala osvědčení a standardizaci a podala žádost
k naplňování strategického plánu.
Místní akční skupina (MAS) Slezská brána působící na území Vratimova, Šenova, Paskova, Řepišť, Sedlišť, Sviadnova, Žabeně, Václavovic a Kaňovic, splnila veškeré požadavky Státního zemědělského a intervenčního fondu Ministerstva zemědělství ČR a prošla úspěšně procesem standardizace místních akčních skupin, které bylo završeno
vydáním osvědčení o standardizaci v říjnu 2015. Z celkového počtu 180 MAS na území ČR je MAS Slezská brána
mezi 15 MAS, které získaly toto osvědčení, a které je předpokladem pro podání zpracované Strategie místního rozvoje a vyhlašování dotačních výzev pro subjekty působící v našem území. MAS Slezská brána dokončila v souladu
s metodickými požadavky ministerstev předmětnou Strategii a podala žádost ke schválení strategie Ministerstvu pro
místní rozvoj ČR, jako čtvrtá MAS v ČR. Místní akční skupině Slezská brána byly rovněž přiděleny alokace finančních
prostředků, které budou v následujícím období rozděleny prostřednictvím dotací do území regionu z jednotlivých
programů EU. Z Programu rozvoje venkova (PRV) je to částka 6,5 mil. korun, z Operačního programu zaměstnanost
(OPZ) je to 9 mil. korun a z Integrovaného regionálního operačního programu (IROP) je to 43 mil. korun.
Obce, města, školská zařízení, živnostníci, zemědělští a nezemědělští podnikatelé, sportovní, hasičské, myslivecké
a další zájmové spolky, profesní svazy, církve našeho regionu budou v následujícím programovém období čerpat
prostřednictvím MAS Slezská brána dotační prostředky ve výši cca 58 mil. korun.
O aktuálních aktivitách, výzvách a možnostech čerpání prostředků Vás budeme informovat prostřednictvím obecního periodika a na stránkách MAS Slezská brána www.masslezskabrana.cz

MAS Slezská brána nabízí pomoc spolkovým organizacím v území
Na základě ustanovení zákona č.89/2012Sb., občanský zákoník, v souvislosti s §214 a následnými, týkající se spolků,
vyplývá povinnost spolkovým organizacím sjednocení právní subjektivity na „zapsaný spolek“, přičemž tato změna
by měla proběhnout do konce roku 2016. Vzhledem k tomu, že tato změna vyžaduje určité právní akty, které vedou
k provedení zápisu na krajském soudě v Ostravě, který vede spolkový rejstřík, nabízí MAS Slezská brána v rámci
spolupráce v území zdarma, pomoc všem spolkovým organizacím s provedením této změny.
Nabízíme Vám metodicky a osobně pomoc s přípravou:
- nových stanov spolku v souladu s novým občanským zákoníkem,
- přípravou valné hromady (členské schůze), pro provedení změny subjektivity, volby povinných orgánů spolku,
včetně formulací příslušných usnesení,
- případného jednacího řádu valné hromady,
- vyplnění elektronické žádosti o zápis do spolkového rejstříku včetně povinných příloh, čestných prohlášení a výpisů
- dalších nutných kroků vedoucích ke změně.
Provedení změny je administrativně a časově náročný proces, proto nás v případě Vašeho zájmu kontaktujte na:
tel.: 724 181 698 nebo osobně v kanceláři MAS
Slezská brána, z.s. v Paskově na ul. Nádražní 38
informace jsou rovněž k dispozici na stránkách MAS Slezská brána www.masslezskabrana.cz
Pevně věřím, že společně změnu právní subjektivity zvládneme.

Mgr. David Novák
ředitel MAS Slezská brána

Uzavření křižovatky
Informujeme občany, že o prázdninových měsících bude uzavřena křižovatka U Šimla ve Sviadnově. Na tomto místě
vznikne nový kruhový objezd. Objízdné trasy pro osobní a nákladní dopravu povedou po „dálnici“. Linkové autobusy
budou jezdit, kolem Abexu podle upraveného jízdního řádu. Zastávka u Dolu Staříč by měla být přesunuta k podjezdu pod modrý železniční most.
David Hejneš
starosta obce
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