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Vesnice roku 2016
Žabeň opět uspěla v krajském kole. Získali jsme
Bílou stuhu za činnost mládeže. Desetičlenná
komise ocenila především „zapojení dětí do života
obce, spolupráci základní a mateřské školy s obcí,
aktivity výchovy mladé generace místními spolky
a práci s dětmi v knihově“. S touto cenou je spojena i odměna 600 tisíc Kč.
Komise naší obec navštívila 19. května. Prezentace proběhla na nové zahradě u školy, kde byla pro její členy a
žabeňskou veřejnost připravena vystoupení Pěveckého uskupení
žabeňských seniorů, zazpívaly Ema Petrová a Hana Borová. Ukázky gymnastických vystoupení předvedly Tereza Pohludková a Ela
Pohludková. Děti z kroužku Street dance pod vedením Lucie Kretové předvedly svůj tanec. Celý program pěkně moderovala Natalie Kanatová. Svou činnost předvedly děti ze školy a družiny. Naši
hasiči, sokolové a členové Klubu důchodcu představili svou činnost.
Všichni si mohli prohlédnout plakáty a fotografie z žabeňských aktivit (poutě, velikonoční výstava, otvírání školní zahrady, vojenský
den a další). Promítaly se reportáže s žabeňskou tématikou. Na
závěr dvouhodinové návštěvy si komise prohlédla Místní knihovnu
Žabeň a vyslechla prezentace paní ředitelky Pščolkové a paní knihovnice Bradáčové.
Děkuji za podporu a pomoc při prezentaci Žabně. Děkuji všem,
kteří se podílejí na veřejné činnosti, jak pro děti a mládež, tak pro
dospělé a důchodce. Přeji nám všem v našem konání, dobrou
náladu, štěstí, zdraví a pří venkovních aktivitách dobré počasí

jaro 2016

Rekonstrukce hasičského areálu
25. května bylo uzavřeno výběrové řízení
na hasičské objekty v obci. Projekt počítá
s rekonstrukcí hasičské zbrojnice a jejím
rozšířením pro další hasičské vozidlo, vybudováním nových „Visalají“ s hřištěm a novou
dráhou pro hasičský sport. V současné době
probíhají jednání představitelů obce
a místních hasičů o podobě budoucí nájemní
smlouvy na tyto objekty.
Rekonstukce hasičské zbrojnice by měla
přijít na 3 303 000 Kč (vítězný uchazeč BD
STAV MORAVA s.r.o.), objekt „Visalají“ na
2 622 000 Kč (vítězný uchazeč Severomoravská stavební společnost s.r.o.) a hřiště,
tréninková dráha s oplocením a chodníky
na 1 900 000 Kč (vítězný uchazeč BD STAV
MORAVA s.r.o. a Spolstav Konstrukt s.r.o.),
ceny jsou uvedeny bez DPH.
S vítěznými firmami jsou uzavřeny smlouvy
a realizace staveb bude odvislá od získání
finančních prostředků. V současné době
je podaná žádost na financování objektu hasičárny, schvalování žádostí není
ukončeno. Na „Visalaje“ je schválená dotace
300 000 Kč z rozpočtu MSK a 800 000 Kč
z daru Biocelu Paskov a.s. Z tohoto vyplývá,
že po schválení smluv o předání hasičských
objektů do správy SDH Žabeň bude
v letošním roce přistoupeno k rekonstrukci
„Visalají“.

Mgr. David Hejneš
starosta obce
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Výměny starých neekologických kotlů jsou v Žabni v plném proudu
V únoru bylo možné odevzdat první žádosti o dotaci na výměnu kotle na tuhá paliva. Žadatelé o dotaci mohli v
některých případech získat až 150.000 Kč. V prvním kole byla pro Moravskoslezský kraj připravena částka 490 mil.
Kč, která byla po několika týdnech vyčerpána, a příjem žádostí o dotace byl v březnu, pro velký převis žádostí, zastaven. Zástupci Moravskoslezského kraje aktuálně jednají se zástupci Ministerstva životního prostředí o možném
navýšení přidělené podpory, aby se vzhledem k velkému zájmu občanů o podporu dostalo již v tomto prvním kole na
všechny. V obci Žabeň bylo celkem podáno 27 žádostí na výměnu starého kotle a k dnešnímu dni byla 26 žadatelům
jejich dotační žádost schválena.
Zastupitelstvo obce na svém posledním zasedání schválilo několik opatření, aby ještě více podpořilo občany obce,
kteří se chtěli do tohoto dotačního programu zapojit. Podobně jako Moravskoslezský kraj podporoval všechny
žadatele dodatečným bonusem 5 % na celkové uznatelné výdaje, tak i naše obec se rozhodla, že ze svého rozpočtu
navíc poskytne všem občanům obce, kteří se rozhodli podat dotační žádost na výměnu svého neekologického kotle
na tuhá paliva, dalších 10 % z celkových uznatelných nákladů. Po sečtení všech bonusových položek a přiznané
státní podpory, se žadatelé mohou dostat až na rovných 100 %, tím by byla celá operace výměny stávajícího kotle na
tuhá paliva za nový, více ekologický model vytápění svého obydlí, zcela zdarma. Je třeba připomenout, že o dotační
příspěvek mohl požádat jen majitel domu, který je více než z 50% vytápěn pomocí kotle na tuhá paliva (hnědé, černé
uhlí, dřevo). Další nezbytnou podmínkou přiznání dotačního příspěvku je následná demontáž kotle s jeho následným
nevratným zničením (odevzdáním do sběrny). Pokud jste tedy ve svém domě neměli kotel na tuhá paliva, ale třeba
starý plynový kotel (krbová kamna), tak se Vás tento program netýkal. Nicméně o příspěvek mohli požádat i ti, kteří
doma plynový kotel měli (nebo elektrický kotel aj.), ovšem zároveň museli mít také kotel na tuhá paliva (uhlí, dřevo).
Jak již bylo zmíněno výše, je nutné deklarovat, že tento kotel na tuhá paliva slouží jako hlavní zařízení pro vytápění
domu.
Velkým a někdy doslova neřešitelným problémem pro všechny zájemce o příspěvek na výměnu kotle byla skutečnost,
že nejdříve bylo nutné celou výměnu kotle financovat ze svých vlastních prostředků a až následně po vyúčtování,
byly žadatelům jejich uznatelné výdaje proplaceny (ex post). A jelikož se jedná o náklady v řádech desítek tisíc korun,
byla to překážka, která pro nejednu rodinu byla neřešitelná. Z tohoto důvodu zastupitelstvo obce přijalo usnesení, ve
kterém schválilo poskytnutí bezúročné půjčky pro všechny žadatele, jimž byla dotační žádost akceptována. Jinými
slovy, v momentě kdy žadatelé o dotaci mají k dispozici potvrzenou smlouvu o dotaci z Krajského úřadu, mohou
na obecním úřadě požádat o přiznání bezúročné půjčky a to až do výše 100 % přiznaného dotačního příspěvku
a teprve poté mohou přistoupit k realizaci výměny kotle. Tato půjčka pak bude obci vrácena až po výměně kotle
a dokončení vyúčtování s Moravskoslezským krajem, který po předložení všech požadovaných dokumentů zašle
příjemci dotace celý dotační příspěvek.
Na závěr bych rád připomenul všem, kteří se ještě nerozhodli, nebo žádost o dotaci na výměnu kotle v tomto prvním
kole nestačili podat, že současné kotle na tuhá paliva, které jsou zařazeny do 1. a 2. emisní třídy (drtivá většina všech
stávajících kotlů), mohou být provozovány pouze do roku 2022. Po tomto datu nebude možné takové neekologické
kotle využívat. Povoleny budou pouze kotle, které budou splňovat emisní třídu 3. a vyšší.
Předpokládáme, že další druhá výzva na příjem žádostí na výměnu kotle na tuhá paliva bude spuštěna na začátku
roku 2017. O této situaci vás budeme včas informovat a všem, kteří se rozhodnout využít této nabídky nabízíme svou
pomoc. Pokud budete potřebovat poradit, nebo prověřit zdali splňujete podmínky pro podání žádosti,
obraťte se na místostarostu obce pana Martina Válka a to jak mailem (martin.valek@zaben.cz) tak i telefonicky
(+420 602 505 807).
Na úplný závěr bych si dovolil upozornit všechny občany, kteří se pustí do výměny svého kotle, že je důležité dobře
zdokumentovat znehodnocení vašeho stávajícího kotle na tuhá paliva a nechat si vyplnit formulář o ekologickém
znehodnocení kotle (např. sběrna železného odpadu). Bez této povinné přílohy vám nebude dotační
příspěvek proplacen.
Bc. Martin Válek
místostarost obce
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Ilustrační příklad projektu na výměnu stávajícího
kotle za plně automatický kotel na hnědé, černé uhlí
a dřevěné pelety (emisní třída 5+ ECODESIGN):
Celková výše žádosti o příspěvek 150.000 Kč
Celková míra podpory 95 %
Obsahuje:
– Výměna za nový automatický kotel - 85.000 Kč
– Instalace bojleru na ohřev užitkové vody - 15.000 Kč
– Napojení na otopnou soustavu - 15.000 Kč
– Práce a režie - 15.000 Kč
– Výměna vchodových dveří - 20.000 Kč
– Uznatelné náklady - 150.000 Kč
– Doplatek žadatele o dotaci - 7.500 Kč
Výčet uznatelných nákladů (mimo jiné):
– veškeré stavební práce
(frézování, vložkování komína včetně)
– nová otopná soustava, nebo její úprava
(výměna radiátorů apod.)
– instalace akumulační nádoby
– služby energetického specialisty
– zkoušky a testy související s uvedením kotle
do provozu

Vrátí se k nám Čáp bílý?

Žabeňský obchod má novou
rozpékací pec

Provozování prodejny potravin a smíšeného zboží na
malé vesnici je v mnoha ohledech velmi těžká věc. Také
naše místní prodejna si procházela nelehkým obdobím,
kdy musela čelit tlaku občanů na zajištění lepšího zásobování, než tomu bylo v minulosti. Největší nedostatky
byly spatřovány především v nedostatečné nabídce
čerstvého pečiva, nabídky masných a mléčných výrobků
a samozřejmě na přijatelnou cenovou úroveň. Je jasné,
že prodejna potravin na vesnici nemůže nabídkou ani cenou svých produktů konkurovat velkým hypermarketům
a supermarketům z blízkého okolí, nicméně jsem
přesvědčen, že v těch základních produktech musí
zajistit bezproblémové zásobování občanů naší obce.
A proto jsem velmi rád, že slibovaná rozpékací pec,
která měla zlepšit a rozšířit nabídku čerstvého pečiva,
byla v měsíci dubnu uvedena do provozu. Již dnes si tak
můžete vybrat z nabídky čerstvě rozpečeného sladkého
i slaného pečiva jakými jsou bochánky, kaiserky, mřížky,
šátečky a další.
Pracovnice našeho obchodu se nyní seznamují s poptávkou po těchto produktech a zjišťují, které produkty se
v nabídce prodejny ustálí natrvalo, které budou nabízet
příležitostně nebo které výrobky by bylo vhodné,
na přání zákazníků, ještě doplnit. Neváhejte se na tuto
nabídku čerstvě rozpečeného pečiva našich prodavaček
zeptat nebo jim sdělit své vlastní postřehy. Jistě všem
vyjdou maximálně vstříc a velmi rády se o své zákazníky
co nejlépe postarají.

To je otázka, nad kterou se zamýšlel nejeden z nás. Je to už opravdu mnoho
let, kdy od nás čápi odletěli naposledy a již se nevrátili. Mám to štěstí, že si
na dobu, kdy ještě v objektu bývalého JZD čápi hnízdili a já je mohl každý
den cestou na autobus do školy sledovat, pamatuji. Proto mě samozřejmě
zajímá otázka, jestli by bylo možné se pokusit o jejich návrat. Z tohoto důvodu
jsem oslovil pana Petra Orla, vedoucího záchranné stanice v Bartošovicích,
zda-li by byl tak laskav a přijel se podívat na naši obec, její okolí a mohl by
zhodnotit, jestli je nějaká cesta, jak se pokusit o návrat čápů do Žabně. Pan
Orel ochotně souhlasil a v průběhu dubna jsem měl možnost spolu s ním
projít naši obec, seznámit jej s místem kde čápi hnízdili a pokusit se vytipovat
místo, kde by bylo možné vybudovat nové hnízdiště. To místo jsme nakonec našli…
Šance na návrat čápů podle pana Orla sice není velká, ale ani beznadějná. Největším problémem se jeví
všudypřítomnost vedení vysokého napětí, které představuje, a to především pro velké ptáky, značné nebezpečí.
Dalším významným faktorem pro snížení šance na návrat čápů je samozřejmě blízkost průmyslového areálu Biocelu
Paskov. Dle slov pana Orla je čáp stvoření velice zajímavé, které si často buduje hnízda na těch nejneuvěřitelnějších
místech (komíny, sloupy el. vedení aj.) a navíc velmi rád hnízdí v blízkosti lidských obydlí. Aby těch negativních
faktorů nebylo až příliš, tak nakonec jsem si vyslechl i jeden pozitivní faktor a to, že okolí Žabně je zcela přirozeným
biotopem pro život Čápů, především blízkost řek, rybníků a luk.
Pokud by Vás problematika života Čápů bílých zajímala, velmi rád bych Vás pozval na připravovanou přednášku
o životě Čápů bílých, která se uskuteční v měsíci červnu v Žabni s panem Janem Kašinským, který je rovněž členem
Bartošovické záchranné stanice. O termínu a místě konání přednášky Vás budu včas informovat v rozhlase, na internetu a úřední desce.
Bc. Martin Válek
místostarost obce
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KPOZ Žabeň

14. ročník žaboobcí – Žabonosy u Kolína
Na pozvání pana starosty Žabonos, malé vesničky ve Středočeském kraji,
je opět organizován víkendový výlet na setkání žabích obcí v termínu
19. – 21. 8. 2016 s odjezdem ve 14 hodin od KD. Všichni občané jsou
srdečně zváni a zájemci se mohou tak přihlásit na OÚ do konce července.
Setkání je vždy dobře organizováno. Pátek je vždy vítací a seznamovací,
sobota poznávací, soutěživá, večer velmi zábavná a neděle plná loučení
se závěrečnou návštěvou některého se zajímavých míst v okolí. Letos se
pravděpodobně podíváme na zpáteční cestě do Kutné hory. Cena zájezdu
je 200 Kč/osobu, stany, spacáky a karimatky s sebou. Plná penze zajištěna.

Za samé jedničky opět kopec zmrzliny
Poslední školní den tj. čtvrtek 30. 6. 2016 ocení Komise pro občanské záležitosti výborné žáky, učně a studenty.
Odměnou bude zmrzlina dle výběru jedničkáře, kterou si může vybrat od 15 hodin v místní restauraci. Studenti
a učni, kteří v letošním školním roce dosáhnou na vyznamenání si opět mohou vyzvednout 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. Připomínáme, aby si děti s sebou vzaly vysvědčení.
Jana Ondrušíková
předsedkyně KPOZ
Klub důchodců Žabeň

Poděkování
U příležitosti krásného životního jubilea paní Anny Žurkové přeje
výbor KD mnoho zdraví, štěstí a rodinnou pohodu se spoustou lásky.
Naše Anička byla zakládající členkou a je místopředsedkyní Klubu
důchodců již 16 let. Za tuto dobu byla vždy výbornou a svědomitou,
tvůrčí a ochotnou členkou výboru – zapisovatelkou klubové činnosti.
Její vřelý vztah k obci se vždy kladně odrážel v její práci pro klub.
Nesčetněkrát poskytla své velké vědomosti z historie Žabně jak dětem,
které učila, tak i ostatní veřejnosti. Milá Aničko, ať Ti pravnoučátka
přinášejí jen samou radost a žádnou starost.
Ludmila Doudová
předsedkyně KD

Sokol Žabeň

Z činnosti sokola
V únoru se konal tradiční ples Pochování basy, který navštívilo přes 160 lidí. Opět jsme měli v provozu dvě pekla,
která bez problémů stíhala obsloužit hosty. Po březnové volební valné hromadě jsme v dubnu rozhrabávali krtince
kolem Biocelu. Letos se to podařilo zvládnout za jedno odpoledne díky vysoké účasti sokolů, hlavně chlapů.
1.
května jsme pořádali fotbalový zápas “Svobodní : Ženatí”. Je škoda, že přišlo málo lidí, i když počasí nebylo špatné,
ale je na pováženou slabá účast hlavně ženatých! Vím sice, že pár stálých opor nemohlo přijít, ale noví jaksi nemohou najít cestu na sokolák. Příští rok se to musí vzít za jiný konec, o kterém jsme na hřišti už diskutovali. Sokolák jsme
v květnu využili ještě ke smažení vaječiny, kterou jsme spojili s tréninkem v petanqu na turnaj ve Staříči. Bohužel se
uskuteční mezi psaním tohoto příspěvku a vydáním Žabeňáku. Jak jsme dopadli budu informovat příště.
Pavel Krchňák
starosta sokola
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Základní a Mateřská škola Žabeň

Nová školní zahrada
Tak jsme se dočkali. V pátek 6. 5. 2016 proběhlo slavnostní otevření nové
školní přírodní zahrady. Na ten okamžik jsme netrpělivě čekali několik měsíců.
Všechny děti byly nedočkavé, těšily se vyzkoušet si svou zručnost na opičí
dráze, pružinové lavici, šplhacím totemu nebo průlezce. Ti nejmenší se těšili
na pískoviště s váhou a síty a na vrbové bludiště. Koutek s možností si něco
vypěstovat, pozorovat, pečovat jsme uvítali všichni. Konečně si užijeme také
pěstitelské práce, které jsou v posledních letech tolik opomíjeny. Zahrada
však nebude sloužit jen pro potřeby mateřské a základní školy, ale také pro
širokou veřejnost. Proto pěvně věříme, že si všichni budeme vážit zahrady,
která v Žabni byla vybudována. Málokterá škola se může pochlubit přírodní
zahradou takového formátu.
Velké poděkování určitě patří zřizovateli školy – obci Žabeň.
Všem čtenářům bych chtěla připomenout, že ve dnech školního vyučování je
zahrada pro veřejnost otevřena od 16:30 hod. do 20:00 hod. (1.5. – 30.9.), od
16:30 hod. do 17:30 hod. (1.9. – 30.4.). Ve dnech, kdy není školní vyučování,
je zahrada otevřena od 8:00 hod.
Mgr. Eva Juřicová
ředitelka ZŠ a MŠ

Evropský den
V naší škole a školičce probíhal 17.3.2016 další z projektových dnů Letem světem. Tentokrát jsme zamířili do Evropy.
Na tento den jsme se všichni moc těšili i s rodiči, kteří pomáhali s přípravami výstavky k jednotlivým zemím.
MŠ se proměnila v Rusko, 1. třída v Anglii, 2. třída ve Švédsko a družina v Itálii. Všude proběhla krátká beseda
s obrázky a něco na zpestření. Např. MŠ zahrála v převlecích kousek pohádky Mrazík, společně jsme si zazpívali
Ruskou Mášu a naučili se typický ruský tanec Kozáček. Každý kluk si vyrobil hokejový dres se svým jménem v azbuce, holky zdobené čelenky – vše z papíru. Taky jsme si smlsli na ruské zmrzlině! V Anglii si děti vybarvily typický
červený autobus, zkusily pravý anglický čaj, seznámily se s královskou rodinou a poslechly si hymnu. Ve Švédsku
rozeznávaly vlajky všech skandinávských zemí a vyslechly si zážitky z nedávno navštívené švédské školy od p. uč.
Mohylové. A s typickou bájnou pohádkou jsme ukončili krásné dopoledne. Po obědě jsme se opět sešli v Itálii, kde
se děti naučily pár italských slovíček, zahrály si hru a loučily se typickým pozdravem…
Po loňských a předloňských zkušenostech z Asijského dne, Eskymáckého, Amerického, Havajského, Afrického
a Australského jsme si i tento poslední - Evropský den taky náležitě užili. Z každého dne si děti odnášejí vzpomínky
například na to, jak se učily jíst rýži hůlkami, jak stavěly iglú z kostek cukru, jak si vyrobily rychlý asijský účes (drdol)
a vějíř, jak si zahráli brazilští fotbalisté (MŠ) proti Žabeňáčkům nebo jak k nám zavítala delegace černochů z Afriky
a učili nás bubnovat a taky si zaskákaly jako klokani v pytlích a učily se házet bumerang. Děkujeme všem rodičům
za pomoc, p. učitelkám za pečlivou přípravu celého projektu LETEM SVĚTEM a dětem přejeme, aby si z toho co
nejvíce zapamatovaly.

Mladí Žabeňáci v Zakopanem (Pl)

Karásková Šárka
učitelka z MŠ

Výlet do Zakopaného se nám velmi líbil, znovu jsme se sešli s našimi polskými kamarády, se kterými jsme strávili
krásné čtyři dny. Hned po příjezdu jsme se ubytovali a vyšli si na krátkou podvečerní procházku. Druhý den jsme
po snídani vyrazili splavovat řeku Dunaj na dřevěných kocábkách tzv. pltích. Poté jsme ochutnali zdejší obrovskou
točenou zmrzlinu a pokračovali na skálu Sokolici, ze které byl krásný výhled na celé okolí. Třetí den nám počasí ze
začátku moc nepřálo, ale i tak jsme si ho užili. Po procházce městem Zakopané jsme vyjeli kabinovou lanovkou na
Kasprowy wierch. Lyžaři zde měli velmi dobré podmínky pro lyžování a my pro koulovačku, jelikož u nás tuto zimu
sněhu moc nebylo. K večeru jsme si u ohně opekli chleba, zazpívali si a šli spát. Poslední den jsme po dlouhém
loučení nasedli do autobusu a po cestě domů se zastavili na oběd a na prohlídku Oravského hradu. Unavení,
ale s úsměvem na tváři jsme se vrátili domů. Už se nemůžeme dočkat, až přijedou naši polští kamarádi sem k nám
do Žabně.
											
Natálie Kanatová.
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Žabeňské děti opět vítězily v šachových turnajích.
Děti byly pozvány na šachový turnaj do Dobratic, soutěžit o pohár ,,Povodí Morávky“. Zúčastnilo se sedm škol. Naše
děti se mezi ostatními vůbec neztratily, ba naopak. Vítězem turnaje se stal Filip Halamíček ze 2. tř., který nenašel
v celém turnaji přemožitele. Získal plný počet 7 bodů. Ostatní děti si vedly také velmi dobře. Na osmém místě se
umístil Eda Nytra z 1. tř., desáté místo obsadil Richard Glotzer ze 4. tř., dvacáté místo Jakub Brož - 2. tř., dvacáté
třetí místo Patrik Kučera a dvacáté páté místo Adam Mutina. V celkovém pořadí škol jsme se umístili na druhém
místě. Kluci si turnaj moc užili, mezi jednotlivými koly si pohráli v nové tělocvičně Základní školy Dobratice. Naše čtyři
školkové děti se zúčastnily největšího šachového turnaje mateřských škol ,, O šachové království“, který se konal
30.4.2016 ve Frýdku-Místku. Hrálo celkem 107 dětí z dvaceti školek. Skvělého výsledku dosáhla Sofie Matějová,
která mezi děvčaty skončila třetí, a v celkovém pořadí pátá. Dalších pěkných výsledků dosáhli Václav Nytra - 26.
místo, Martin Turek - 50. místo a Adam Severin - 66. místo.
Miroslav Halamíček

Knihovna Žabeň

Ohlédnutí za rokem 2015
V první polovině tohoto roku máme za sebou opět spoustu akcí –
jak pro veřejnost, tak pro děti z mateřské a základní školy.
Pro veřejnost proběhly tyto akce:
28. ledna – beseda o kávě, 18. února – vernisáž obrazů
Zuzany Juřinové, 14. března – beseda Neuvěřitelné skutečnosti
s Arnoštem Vašíčkem a 25. dubna beseda Domácí bylinková
lékárna s Andreou Vránovou.
K vidění byly výstavy: Malované mapy, obrazy Zuzany Juřinové,
obrazy Moniky Ociepkové technikou Spray Art Painting a výstava
fotografií Petra Vavrečky.
Pro děti ze základní a mateřské školy jsme připravili tyto akce:
14. ledna Poledníček v MŠ, 11. února beseda Hlava v hlavě pro
ZŠ i MŠ, 15. února beseda Cizí slovo „ANALFABET“ pro ZŠ,
16. února Celé Česko čte dětem – odpoledne pro ŠD, 18. února
Poledníček v MŠ, 3. března Poledníček v MŠ, 15. března Nezbedníci v knihovně – odpoledne pro ŠD, 16. března
Policejní pohádky s policistou Vlastimilem Starzykem pro ZŠ, 27. dubna Pišlici v knihovně pro ZŠ, 16. května beseda
ON-LINE katalog pro ZŠ, 26. května beseda O prasátku Lojzíkovi – Pozdrav slunci pro MŠ, 2. června Poledníček
v MŠ, 13. června předávání knížky pro prvňáčka a stužkování páťáků, 15. června Poznej svou rodnou hroudu – Paskovský zámek pro ZŠ.
V měsíci březnu – měsíci čtenářů byly připraveny tyto akce:
Výstava obrazů Mgr. Zuzany Juřinové – Egypťan Sinuhet a Vzpomínky, Beseda pro veřejnost s Arnoštem Vašíčkem
– Neuvěřitelné skutečnosti, Nezbedníci v knihovně – odpoledne pro školní družinu, Policejní pohádky – besedy
s policistou – pro děti ze základní školy, Poledníček – čtení dětem v mateřské škole před spaním, ANKETA Suk –
čteme všichni – hlasování o nejoblíbenější knihu v roce 2015
NOC S ANDERSENEM – proběhla 1. dubna a nocovalo 17 dětí, 1 knihovnice a 1 pomocnice.
Opět velké poděkování manželům Sabovým z Restaurace U Čápů za pizzy pro děti na večeři a maminkám nocležníků
za výborné pohádkové buchty na snídani.
Knihovna se opět zapojila do projektu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka (8. ročník projektu Svazu knihovníků
a informačních pracovníků ČR). Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní
docházky.
Pro školní rok 2015/2016 byla připravena kniha Spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové –
KNIHOŽROUTI. Prvňáčkům byla rozdána v měsíci červnu v knihovně. V říjnu pak proběhne oficiální pasování na
čtenáře našim rytířem.
Připravujeme: výstavu fotografií Marka Šimíčka, besedu Průmyslový Ural aneb jak jsem v Rusku zešedivěl s Pavlem
Zubkem, Pasování na čtenáře, besedy pro děti z MŠ a ZŠ.
INFORMUJEME: od 18. do 29. července bude knihovna z důvodu čerpání dovolené UZAVŘENA.
Markéta Bradáčová
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Ostatní

Zástupci obcí regionu Slezská brána navázali kontakty v Norsku
Na počátku roku 2016 navázal Region Slezská brána kontakty s obcemi Frosta a Froya a s Muzeem Sverresborg v Trondheimu. Jedná
se o partnery z regionu Varnes a Trondelag ve střední části Norska. Na základě vzájemné výměny informací a zájmu obou stran na
výměně zkušeností v oblasti ochrany kulturního a přírodního dědictví
byl připraven projekt na realizaci pracovního setkání se zaměřením
na tuto oblast. Projekt s názvem „Workshop: Revitalizace kulturního
a přírodního dědictví v odlehlých oblastech“ byl úspěšně předložen na
Ministerstvo financí ČR a získal dotaci z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni z EHP a Norských fondů 2009-2014.
Cílem projektu bylo vytvořit znalostní síť jako přípravu pro možnosti
další spolupráce v oblasti ochrany a revitalizace kulturního a přírodního
dědictví v odlehlých oblastech za účelem rozšíření způsobů využití místních zajímavostí a zvýšení návštěvnosti v zapojených obcích v obou zemích. Kromě zaměření tématu pracovního setkání bylo důležitým přínosem vzájemné
poznání partnerů a tím vytvoření důležitého základu pro následnou spolupráci. Pracovní setkání proběhlo v Norsku
ve dnech 10. - 15. května 2016 a za českou stranu se jej zúčastnili zástupci všech měst a o obcí Regionu Slezská
brána.
Kromě vzájemného předání zkušeností a osvědčených postupů byly s norskými partnery uzavřeny smlouvy o další
spolupráci.Tyto smlouvy a vzájemné poznání partnerů při workshopu vytvořily potřebný předpoklad pro rozvoj další
spolupráce a případnou možnost financování dalších společných projektů v následujícím období s využitím dotací
z Norských fondů.
Realizace pracovního setkání byla podpořena z Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni v rámci EHP
a Norských fondů 2009 – 2014.
Ing. Miroslav Lysek,projektový manažer DSO Region Slezská brána
Rostislav Kožušník, místopředseda DSO Region Slezská brána

Norští studenti v Žabni…
Navázání spolupráce s norskými partnery, viz článek Miroslava Lyska, bude mít o podzimních prázdninách první
konkrétní aktivitu. Bude jí společný mezinárodní tábor zaměřený na komunikační schopnosti v angličtině. Zúčastní
se ho děti české, polské a norské. O příjezdu slovenských a rakouských dětí se stále jedná. Tábor se uskuteční
v Žabni a jeho okolí. Nyní se jedná o jeho organizaci a náplni.
Mgr. David Hejneš
starosta obce

Včelařské jaro
Letošní jaro nám včelařům poskytlo mnohem více důvodů k radosti než to loňské. Mnozí měli obavy, aby se neopakoval zhruba třetinový úhyn, ale naštěstí se tak nestalo. Ztráty sice byly, avšak o mnoho menší. Z celkových 306
zazimovaných včelstev jich do 1. května 2016 přezimovalo 282, tj. plných 92 %. Někteří odborníci to dávají na vrub
malému výskytu roztoče Varroa destruktor, kterému zřejmě nesvědčilo loňské velmi teplé léto. V naší organizaci
byl na jaře nadlimitní výskyt jen u 2 členů, kdežto vloni to bylo mnohem víc. Díky dobrému vyzimování mohly včely
rychle nabrat sílu a využít jarní snůšku. I když i letos si s námi jaro nezřídka nemile pohrávalo, přesto už mnozí z nás
ke konci května vymetali první med. Medobraní snad bude hojné…
Nezahálí však ani naše spolková činnost. V dubnu se nám podařilo změnit status naší základní organizace na
pobočný spolek, jak si to žádá nový občanský zákoník. 15. května se na naší včelařské chatě konala pravidelná jarní
brigáda, na níž jsme uklízeli a čistili interiér i okolí chaty. Účast byla velmi hojná a podpořená i rodinnými příslušníky.
Zde je třeba poděkovat především př. M. Andrýskovi, A. Varkočkovi, J. Musálkovi, O. Bartošovi, M. Míčkové, P.
Čapkové, J. Fedrovi, P. Čelinskému, P. Mynářovi, P. Žiškovi a J. Kukučkovi. V měsíci červnu pak máme v plánu
tradiční smažení vaječiny a možnost návštěvy dětí ZŠ Paskov (dle jejich zájmu) u včelaře, spojené s výkladem,
ukázkami a něčím dobrým na zub. Tolik krátký výčet dění v naší organizaci.
Přejeme všem krásné pohodové letní dny.								
ZO ČSV Paskov
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Fotogalerie

Fotografie z Velikonoční výstavky pořádané KD v OÚ
a akce Vesnice roku 2016.

ŽABEŇÁK
zpravodaj obce Žabeň
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