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Bílá stuha předána
Pozemky u Kaple
sv. Fabiána a Šebestiána

Ve čtvrtek 4. srpna proběhlo ve Velkých Hošticích, vítězi letošního
kola, slavnostní předání cen nejlepším vesnicím v kraji. Velkého
úspěchu dosáhla naše obec, měl jsem tu čest převzít Bílou stuhu
a diplom za činnost mládeže v obci Žabeň.
Komise vyzdvihla koncepční práci s dětmi a mládeží. Jsem velmi rád, že naše obec, obec Žabeň, získala Bílou stuhu. Byla tím
oceněna několikaletá práce vedení obce, v jejímž rozvoji stojím už
šest let. Se získáním Bílé stuhy je spojená dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj ČR ve výši 600 000 korun na rok 2017. Dotace se
může rozdělit na dílčí projekty a bude zřejmě použita na modernizaci místní knihovny. V knihovně se plánuje navýšení kapacity až
na 6000 knih, vznikne nový dětský koutek a klub pro náctileté.

Pásová doprava štěpky
Pod tímto obyčejným názvem se skrývá mnohamilionová investice
na našem katastru. Biocel Paskov hodlá rozšířit skladiště štěpky
v bezprostřední blízkosti hranice svého areálu a naší zástavby.
Jde o vybudování nových pásových dopravníků a přidáním ještě
jedné větší hromady k hranici plotu. Hromada má být umístěna na
ploše 140 metrů a její výška má být 35 metrů, nejvyšší sloupy mají
měřit 55 metrů.
Budu požadovat veřejné projednání tohoto záměru, který bezprostředně ovlivní život v naší obci. Setkání se zástupci Biocelu Paskov se uskuteční v žabeňském kulturním domě. Je plánováno na
konec září a o přesném termínu budete včas informováni. Projektovou dokumentaci máte k nahlédnutí na obecním úřadě v úředních
hodinách, případně jindy po dohodě se starostou obce. Přijímáme
Vaše připomínky a náměty k dokumentaci nebo k soužití s Biocelem Paskov na emailu obec@zaben.cz, telefonicky 558 655 466,
nebo osobně starostovi obce.

Zastupitelstvo obce na svém červnovém
zasedání schválilo nákup domu č. 7
a přilehlých pozemků o výměře bezmála
4 500 m2. Cena je 1 700 000 korun, což je
o 100 000 korun méně než uváděl znalecký
posudek. Část nemovitosti kolem kaple by
měla sloužit ke strategickému rozvoji tohoto
území, další část jako rezerva do budoucna
pokud vzniknou nové obecní potřeby. Není
tedy jasné, co z historické budovy tzv.
Tylečkova statku bude. Nabízí se možnost
obecních či sociálních bytů. O konečném
využití rozhodne zastupitelstvo v budoucnu,
až po detailním průzkumu staveb.

Kalendář Žabeň 2017
Pro velký úspěch pro Vás připravujeme
kalendář na rok 2017. Těšit se můžete na
nové fotografie a vylepšený obsah, nebude
chybět plán akcí na příští rok. Kalendář si
můžete odnést z tradičního Živého Betlému.
Každá domácnost dostane jeden zdarma,
případné další výtisky si můžete dokoupit.

Poděkování Pavlu Šuchovi
Dovolte mi na tomto místě poděkovat dlouholetému zaměstnanci OÚ panu Pavlu Šuchovi
za jeho zodpovědnou práci pro naší obec.
Osm let se pečlivě staral o obecní zeleň,
odhrnování sněhu na chodnících a další
obecní majetek. Nyní odchází do svého
,,druhého” důchodu a po dohodě práci
ukončuje.
Děkuji a přeji Vám mnoho zdraví a štěstí
v dalším životě.
Mgr. David Hejneš
starosta obce
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Opravy cest a chodníků
Příprava k opravě 13 úseků místních komunikací začala. Byly vytipovány komunikace, které by měly být během let
2017 až 2018 opraveny. V současné době dochází k vypracování projektové dokumentace, tak aby v příštím roce
mohly být první úseky opraveny.
Připravuje se i projektová dokumentace k vybudování chodníků od hlavní cesty ke škole, současně by mělo být
řešeno zpomalení dopravy u školy modernějšími prostředky než jsou retardéry. V rámci projektu DSO Olešná se
připravuje propojení Žabně a zastávky Paskov Biocel chodníkem.
Oprava chodníků podél hlavní silnice se odkládá pro nezískání dotace, nicméně se pracuje na dalších žádostech tak,
aby příští rok mohla stavba proběhnout.

Hledáme pracovníka k péči o obecní zeleň

Mgr. David Hejneš
starosta obce

Přijmeme pracovníka starajícího se o obecní majetek. Náplň práce je kosení a údržba obecních pozemků, drobné
opravy a péče o obecní budovy. Požadujeme samostatnost, zodpovědný přístup k práci, dobrý zdravotní stav
a řidičský průkaz skupiny A. Zájemci se mohou hlásit na obecním úřadě u paní Blahutové s profesním životopisem a
s vysvědčením o dosaženém vzdělání. Následně budou pozvání k pracovnímu pohovoru se starostou obce.
Mgr. David Hejneš
starosta obce

Sportovní hala Žabeň už má svou tvář
Výstavba Sportovní haly v Žabni bude pro naši obec
znamenat jednu z největších investičních akcí v celé
její historii. Svým rozsahem se dá přirovnat k takovým
investičním akcím, jakými byly například výstavba
vodovodu či kanalizace. S ohledem na tuto skutečnost
jsme se snažili k celému záměru přistupovat s maximální pečlivostí a s vědomím, že Sportovní hala se
stane jednou z nejvýznamnějších staveb naší obce.
Spolu se svými kolegy ze zastupitelstva, jmenovitě starostou obce Davidem Hejnešem, předsedou finančního
a stavebního výboru pány Petrem Mutinou a Vladanem
Válkem jsme se dohodli, po velmi dlouhých diskusích,
na proceduře, která povede k výběru zpracovatele architektonické studie Sportovní haly. Ačkoli jsem byl od
začátku přesvědčen, že zdaleka nejlepší cestou, jak tohoto cíle docílit, by bylo vyhlásit otevřenou architektonickou
soutěž, kde by nespočet jednotlivých architektonických návrhů zúčastněných architektů či projektantů, byl podroben hodnocení nezávislé poroty a z těchto soutěžních návrhů byl nakonec vybrán ten nejlepší, nebyla tato varianta
pro mé kolegy dost atraktivní, aby byla nakonec zvolena. Svou roli v tom hrála zřejmě obava z vysokých nákladů
na uspořádání soutěže, větší časová náročnost na celou proceduru, nebo okolnost, že rozhodovací pravomoc by
byla svěřena do rukou, nikoli zástupcům obce, ale odborné poroty, kde by zástupci obce, jako objednavatelé, zastávali oproti odborníkům jen menšinu hlasů. Škoda, dnes mohu konstatovat, že jak časová náročnost celého procesu, tak i celkové náklady na výběr zpracovatele studie by se při variantě vyhlášení architektonické soutěže od těch
skutečných příliš nelišily.
Nicméně, musím zde ocenit skutečnost, že bylo upuštěno od možného zadání stavby Sportovní haly tzv. na klíč, tedy
podobně, jako byste si vybrali stavbu Sportovní haly z katalogu staveb. Z mého pohledu je totiž velmi důležité, aby
stavba podobného rozsahu, jako je Sportovní hala, byla navržena s citlivým ohledem na okolní zástavbu, na samotnou povahu lokality, ve které bude stavba umístěna, na funkce, kterou by měla splňovat a v neposlední řadě by měla
také nějak vypadat. Tedy samotný design stavby by měl být unikátní, osobitý, neotřelý a měl by adekvátně odrážet
hodnotu vynaložených prostředků, které budou vynaloženy při samotné realizaci. A tohoto cíle by se s katalogovou
stavbou dosáhlo jen velice obtížně, či spíše vůbec ne.
Námi zvolená varianta výběru zpracovatele architektonické studie Sportovní haly Žabeň, spočívala v oslovení
a objednání čtyř architektonických návrhů prostřednictvím vybraných architektonických a projekčních kanceláří,
které v průběhu měsíce května a června zpracovaly pracovní verze návrhu Sportovní haly dle stanoveného stavebního programu a definovaných zadávacích podmínek. Tyto návrhy pak byly 21. července 2016 podrobeny hodnocení
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odborné poroty, která byla složena jak ze strany odborníků, tak i ze zástupců obce. Musím zde všem porotcům velmi
poděkovat, jmenovitě pak paní Ing. Arch. Miladě Baumanové, hlavní architektce města Frýdku-Místku,
panu Ing. Arch. Pavlu Řehákovi, členu katedry architektury VŠB-TU Ostrava, panu Mgr. Danielu Foltovi, manažerovi
sportovní haly Polárka, panu Ing. Václavu Drozdekovi, odborníkovi na projektování staveb a také panu Jiřímu Čubovi,
odborníkovi na sportovní povrchy, za jejich účast, komentáře, odborná stanoviska a za jejich volný čas, který věnovali
hodnocení jednotlivých návrhů. Samozřejmě musím poděkovat i nám zástupcům obce, kteří jsme se na celém procesu výběru návrhu Sportovní haly také podíleli. Mohu zde jen konstatovat, že diskuse nad architektonickými návrhy
byla velmi příjemná, věcná a zajímavá. V hodnocení nakonec uspěl návrh zpracovaný společností MS architekti,
s. r. o., kde byly především oceněny následující atributy návrhu: zvolená architektura objektu sportovní haly, působí
citlivě na okolní venkovský prostor, zvolená bílá fasáda doplněná o dřevěný obklad je pro tento účel velmi vhodnábylo konstatováno, že zvolené řešení propojení budovy ZŠ a MŠ s objektem sportovní haly je navrženo zajímavě
a nevytváří bariéru v řešeném území.
V současné době probíhá dohadovací řízení s výše uvedenou společností nad otázkami dojednání smlouvy o dílo
ke zpracování architektonické studie a také licenční ujednání o užití architektonického díla. Věřme, že finální podobu
Sportovní haly Žabeň budeme mít zpracovánu co nejdříve, aby mohl začít proces výběru zpracovatele projektové
dokumentace pro stavební povolení a následně by mohlo být přikročeno k vypsání veřejné zakázky na dodavatele
samotné stavby. Přejme si, abychom novou sportovní halu mohli využívat co nejdříve.
Bc. Martin Válek
místostarosta

Projednávání návrhu zadání Územního plánu Žabeň konečně začalo
Dne 3. srpna 2016 bylo zahájeno projednávání návrhu zadání Územního plánu Žabeň, které bude probíhat až do
2. září 2016. Do 30 dnů od obdržení návrhu zadání mohou dotčené orgány a Krajský úřad uplatnit u pořizovatele
vyjádření, ve kterém uvedou požadavky na obsah územního plánu vyplývajících z právních předpisů a územně
plánovacích podkladů. V této lhůtě může každý z nás (kdokoliv) uplatnit své připomínky, ve stejné lhůtě se k návrhu
zadání vyjadřují i sousední obce. Následně upravené zadání Územního plánu Žabeň bude schvalovat zastupitelstvo obce. V následných krocích pak bude zpracován samotný návrh Územního plánu Žabeň, který bude podroben
veřejnému projednávání. Po vypořádání všech připomínek bude proces schvalování ÚP pokračovat v postupných
krocích až po jeho definitivní vydání zastupitelstvem obce. Lze předpokládat, že by se tak mohlo stát v příštím roce
na podzim. O všech důležitých skutečnostech spojených s projednáváním územního plánu Žabeň, budeme občany
včas informovat prostřednictvím našich informačních kanálů, jakými jsou rozhlas, internetové stránky obce a v neposlední řadě také budou informace vyvěšovány na úřední desku.
Návrh zadání Územního plánu Žabeň je k dispozici všem občanům obce, ale i všem zájemcům o tuto problematiku
k dispozici na internetových stránkách obce Žabeň (www.zaben.cz/uzemni-plan/).
Bc. Martin Válek
místostarost obce
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KPOZ Žabeň

První ročník Hejkalových plavidel je za námi
Začátkem července jsme na Sudrově rybníce mohli zhlédnout přehlídku
plavidel, které komentoval a hodnotil náš místní Hejkal. Na hladinu rybníka
vyplula 3 plavidla, která se zapsala pod jmény: Žabeňský trajekt, Kňouři
a Sáňky v Létě. Po společném anonymním vyhodnocení všech účastníků
této akce, se rozdělily stupínky vítězů takto:
1. SÁŇKY V LÉTĚ rodiny Vaníčků s hlavní výhrou „Víkendový pobyt pod
Chopkom na Slovensku“, 2. KŇOUŘI rodiny Brožů s výhrou „Žabeňské
korýtko“, 3. ŽABEŇSKÝ TRAJEKT mladých sportovců pod vedením Milana Závodného s výhrou „sud Kofoly“.
Jelikož nám počasí přálo i nepřálo, měla akce komornější charakter, což
ve výsledku vůbec nevadilo a všem, včetně Hejkala i majitele rybníka p. Sudra, se akce velmi líbila. Již nyní KPOZ
oznamuje, že 2. ročník Hejkalových plavidel 2017 bude vyhlášen opět v podobném termínu, takže kutilové recesisti
již mohou tvořit a těšit se opět na pěkné ceny.

Oslava jubilantů
Oslava jubilantů, na kterou byli pozváni opět všichni občané, kteří
v letošním roce oslaví své významné životní jubileum, se
nesla v duchu přátelského setkání, kdy v programu oslavenci
a jejich blízcí zhlédli výjimečný kulturní program.
Obec Žabeň touto cestou dodatečně blahopřeje všem jubilantům,
kteří se bohužel této oslavy nemohli zúčastnit.

Setkání obcí žab – 14. ročník v obci
Žabonosy
Pokud se ohlédneme za dalším ročníkem Žaboobcí, můžeme
jej zhodnotit, jako milé setkání lidí, kteří se již dobře znají
a vědí, co je to dobrá zábava.
Letos jsme se setkali a v soutěžním klání změřili síly, v hostující obci Žabonosy, malé vesničce ve Středočeském kraji.
Jak se setkání povedlo si můžete prohlédnout na http://kolinsky.denik.cz/zpravy_region/zabonosy-privitaly-hosty-z-dalsich-sedmi-obci-zab-20160824.html//.

Komise pro občanské záležitosti srdečně zve na Žabeňský den
Pokud užíváte žabeňský kalendář tak jistě víte, že 17. září 2016 se koná v naší obci ŽABEŇSKÝ DEN. Jelikož se
obecní den, který se konal v minulosti v areálu Fa Ludma Trading s.r.o., občanům velmi zamlouval, bylo jasné, že
volba umístění takovéto akce je jasná. KPOZ, jako hlavní organizátor akce, připravila odpoledne plné zábavy pro
všechny věkové kategorie tedy právě tam. Součástí programu je vyhlášení soutěže ŽABEŇSKÝ ŠTRŮDL 2016.
Podmínkou zapojení o pěknou cenu, je přihlášení své sladké pochoutky s jakoukoliv náplní do soutěže v čase od
14-15 hodin ve stánku Klubu důchodců. Vyhlášení vítěze se bude konat dle programu. Celou akcí nás bude provázet
SPEAKR KAJMAN, který je znám některým Žabeňákům z akcí Žaboobce.
Jana Ondrušíková
předsedkyně KPOZ
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Sdružení dobrovolných hasičů

Hasičský sport v Žabni, aneb pojď také sportovat s námi.
SDH Žabeň se nevěnuje jen akcím pro občany, požární ochraně, ale také se aktivně věnuje hasičskému sportu.
Od začátku letošního roku 2016 SDH Žabeň vstoupil do Beskydské ligy v požárním sportu. Požární sport v dnešní
době je již na velké úrovni, kdy technika a technologie se posunuly hodně dopředu a nyní rozhoduje lidský faktor.
Team pro požární útok se skládá ze 7 členů, každý člen plní svůj úkol a při perfektním sehrání celého teamu, může
dosáhnout velmi výborného času. Požární sport je pro všechny, co se chtějí věnovat pohybu a i když není třeba
každý fyzicky zdatný, najde se pozice či úkol, kde budete vynikat. V Žabni jsou aktivní dva teamy a to v kategorii muži
a ženy. Částečnou ukázkou je naše pohárová soutěž „O pohár starosty Obce Žabeň“, která je řazena do kategorie
terénní. Spousta soutěží se odehrává na rovné trati v délce 80m. Taková dráha se letos začne budovat i v Žabni
a bude sloužit jak k tréninku, tak do budoucna i k pořádání soutěží.
Kdo by měl zájem si vyzkoušet požární útok, tak probíhá každý týden trénink dle součinnosti členů. Komunikace a informace o tréninku probíhá na Facebooku v naší skupině SDH Žabeň. Na tréninku se nezávazně můžete seznámit
s požární technikou a bude vše aktivně vysvětleno, co to obnáší.
Kluci, dívky, ženy, chlapi, kdo by měl zájem, nebojte se a volejte veliteli a koordinátorovi Tomáši Rajnochovi na
tel: 736 185 413, po případě pište na  email: rajnoch.tomas@seznam.cz
Video ukázky z požárního sportu, se nachází na internetu na webové stránce www.youtube.com . Stačí jen zadat do
vyhledávacího řádku „sdh žabeň“ a bude k nahlédnutí velké množství záznamů, kde všude hasiči naší obec Žabeň
reprezentují.
Tomáš Rajnoch
velitel výjezdní jednotky

Sokol Žabeň

Z činnosti sokola
Koncem května se tři dvojce pod hlavičkou sokola zúčastnily turnaje v petanqu ve Staříči. I když byly obavy z počasí,
že bude pršet jako loni, opak byl pravdou. Na čtyrech hřištích, kde nebylo ani kousku stínu a nemilosrdně pražilo
slunce, rozehrálo své zápasy 11 dvojic. Sice jsme předpokládali, že skončíme na konci startovního pole, přesto nás
turnaj všechny pohltil a snažili jsme se o co nejlepší hody a několikrát i nečekaně vedli. Přesto se projevila zkušenost
ostatních účastníků, hlavně ze Staříče. Na devátém místě skončili manželé Jančíkovi, desátí Pavel Krchňák a Jirka
Neusser a jedenáctí manželé Korbelovi. A to se musím zmínit o Staňovi Včelkovi a Jirkovi Páleničkovi ze Žabně,
kteří se zúčatnili turnaje pod hlavičkou Sokola Metylovice (8místo). Takže druhou polovinu startovního pole ovládli
Žabeňáci! Na konci prázdnin jsme uspořádali 10. ročník Paskovského kriťáku pro cyklistické amatéry, který má významné místo mezi cyklisty nejenom z Moravskoslezského kraje a opět se zúčastnilo na 120 cyklistů a 40 dětí.
V termínu 23. – 25. září se jede opět do Tater, ale tentokrát do západních - Roháče. Ubytování bude v chatě Oravice
a kromě turistiky navštívíme i místní pivovar a termály.   
Pavel Krchňák
starosta sokola

Základní a Mateřská škola Žabeň

Nový školní rok 2016 – 2017
Začátek nového školního roku přinesl do naší malé školy několik změn.
V březnu tohoto roku proběhl zápis k předškolnímu vzdělávání. Tak jak
jsme očekávali, nemohli jsme všem žádostem o přijetí vyhovět. Kapacita
mateřské školy byla již několik let naplněna.
Rada obce v čele se starostou Davidem Hejnešem vyhověla mé žádosti
o navýšení kapacity a zřízení tak druhé (méně početné) třídy. Ve škole
v měsících červenci a srpnu došlo k drobným úpravám, dovybavení
a úpravě třídy v 1. patře a k přijetí nové paní učitelky. Celkový počet dětí
se od září zvýšil na 36.
Počet žáků v základní škole se nám také každým rokem navyšuje.
S počtem žáků roste i počet učitelů a proto nastoupila i nová paní učitelka
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v základní škole. To nám umožňuje třídy více dělit podle ročníku, např. 5. ročník má na angličtinu paní učitelku jen
pro sebe. Věřím, že děti z naší školy odejdou zase dobře připraveny na 2. stupeň ZŠ a gymnázia. Celkový počet dětí
ve škole je od září 72, počet zaměstnanců 12.
Všem dětem přeji v novém školním roce hodně kamarádů, zážitků a nabytých vědomostí, rodičům trpělivost a pevné
nervy a zaměstnancům radost ze spokojených dětských tváří.

Mgr. Eva Juřicová
ředitelka ZŠ a MŠ

KRPŠ – Co se u nás událo
Vážení rodiče a děti MŠ a ZŠ v Žabni. Všichni víte, že učitelé mají
na konci školního roku spoustu práce, a když se k tomu přidá rekonstrukce vašeho pracoviště, je to ještě více zamotané a zmatené.
Nezbyl mi proto na konci letošního školního roku čas, poděkovat
všem, kteří se podílejí na akcích konaných pro děti i rodiče.
Akce v uplynulém roce byly vydařené i přes nemoci a infekce, které
řádily mezi našimi dětmi i rodiči.
V září jsme sezónu zahájili již 3. ročníkem Žabeňského vinobraní,
letos s menší účastí než v předešlých letech, ale i přesto panovala skvělá atmosféra. Koncem listopadu zavítali do Žabně za dětmi
čerti a Mikuláš, tato akce je vždy velmi vyhledávaná i rodinnými
příslušníky našich žáků. I přes nemoci dětí byl sál zaplněný a bavily
se skvěle hlavně děti.
V lednu jsme pro děti pořádali Karneval, kde rodiče svou kreativitou
nešetří a vyřádí se především maminky, ale nenechají se zahanbit ani tatínkové. Porota, vybraná z řad paní učitelek,
rodičů a babiček, má nesnadnou úlohu vybrat deset nejkreativnějších masek. Oceňuje se nápad, tvorba a vzhled.
Program a zábavu na celé odpoledne zajistili Klauni z Balónkova.
Na závěr školního roku se vždy koná Den Dětí u příležitosti oslav MDD. Využili jsme prostoru krásné velké školní
zahrady a přilehlého hřiště, na kterém dětem celé odpoledne dělali radost Klauni na volné noze.
Velkou radost udělaly bubliny a samozřejmě tvorba různých tvarů, zvířátek a předmětů z nafouknutých balónků.
Nejvíc děti pobavila soutěž se stříkačkou na živý terč, pana Jana Pohludky. Fotografie si můžete prohlédnout i na
obecních webových stránkách, kde jich naleznete poněkud více.

Poděkování
Za dlouholetou činnost v této funkci, se mi naskytla příležitost spolupracovat s mnoha rodiči. Jsou to ti, kteří již nyní
nemají děti na naší škole, ale stále akce konané Klubem rodičů navštěvují a ti, kteří děti mají nejen ve škole, ale
i ve školce a jsou aktivními pomocníky a organizátory kulturních akcí. Touto cestou bych chtěla všem těmto rodičům
poděkovat za pomoc, vstřícnost, podporu a dlouholetou spolupráci. Již tři roky tvrdím, že je to můj poslední a předám
své místo někomu jinému, tek letošní je opravdu ten konečný. Děkuji všem, kteří mi pomáhali a především mému
muži a našim dětem, za trpělivost, pochopení a pomoc při všech akcích.
Doufám, že mé místo v září nového školního roku převezme člověk, který bude nadále pokračovat v tradici Klubu
rodičů a snad přinese i nové náměty a nápady pro děti i rodiče. Nenechávám čistý stůl, neboť jsem hned po skončení
minulých akcí rozproudila a zamluvila následující. Proto jsou v běhu již dvě akce uvedené níže.
Nedávám veta celému klubu, budu stále činným rodičem jen poněkud zpovzdálí.
Pro nový školní rok jsou v běhu již tyto akce:
ŽABEŇSKÉ VINOBRANÍ - 1. října 2016 od 19:00 hod (je zamluvená muzika i sál)
MIKULÁŠKÁ – 26. Listopadu 15:00 hod ( je zamluvený sál i program - Hopsalín)
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Mgr. Marcela Brožová
předsedkyně KRPŠ

Knihovna Žabeň

Z Místní knihovny Žabeň
Po prvním pololetí tohoto roku máme za sebou v knihovně spoustu akcí jak pro děti, tak pro dospělé– besedy, výstavy, Noc s Andersenem, předání Knížky pro prvňáčka a rozloučení s páťáky.
V MŠ dětem před spaním čteme stále první čtvrtek v měsíci. Akci
nazvanou Poledníček jsme před prázdninami zakončili 9. června
s knihou Pohádky o čarodějnicích a budeme se těšit zase od října.
Noci s Andersenem, která se konala 1. dubna se zúčastnilo 17 dětí
ve věku 5 – 12 let. Děti vymýšlely Čarodějnickou kuchařku, psali
reportáž do Denního věštce, řešily Labyrint, vyplnily kvíz Harryho
Pottera, vyrobily si sovičku ze zažehlovacích korálků a nazdobili
si medaile z tvrdnoucí hmoty. Dívali jsme se na pohádky, četli
jsme si Harryho Pottera a Kámen mudrců a také z knihy Expedice
z pohlednice. Také jsme hlasovali v anketě SUK – Cena nočních
spáčů. Na večeři si děti pochutnaly na 9 pizzách, které jsme dostali od manželů Sabových z místní restaurace U Čápů. Také díky maminkám za pohádkové buchty pro nocležníky,
jmenovitě paní Gančarčíkové, paní Kalužové, paní Kuboňové a paní Pohludkové. Program byl natolik bohatý, že se
usínalo až k ránu. Během nocování děti plnily různé úkoly, za které si po ranní rozcvičce a snídani, odnesly odměny
a drobné upomínkové předměty. Na odměny přispěla Obec Žabeň – děkujeme.
V dubnu si děti z 1. až 3. třídy užily interaktivní besedu s Filipem Rychlebským – autorem knihy Pišlické příběhy, při
které si děti samy nazdobily a odnesly domů svého pišlika. V květnu přišly děti ze 4. a 5. třídy na vzdělávací lekci ONLINE katalog a děti z MŠ na besedu Papuchalk. V červnu jsme měli se ŠD Veršování v knihovně, při kterém se vyhlásila soutěž o nejlepší básničku. 13. června se pro děti ze ZŠ konala beseda Neposedná písmenka, při které jsme
se rozloučili s páťáky, kteří po prázdninách odcházejí do jiných škol. Prvňáčkům jsme předali Knížku pro prvňáčka,
kterou v letošním roce byla kniha spisovatelky Kláry Smolíkové a ilustrátorky Báry Buchalové – Knihožrouti.
Pro žáky ze základní školy v Žabni jsme na středu 15. června připravili zábavné dopoledne nazvané “POZNÁVÁME
RODNOU HROUDU”. Děti plnily různé úkoly již po cestě z Žabně do Paskova. Po přivítání v knihovně a nutném
občerstvení, jsme se vypravili společně na zámek, kde nás čekal pan Šafránek, aby děti provedl zámeckými
komnatami. Poté se děti rozdělily na družstva a v zámeckém parku plnily různé úkoly. V knihovně pak všichni
obdrželi glejt s pečetí zámeckého pána. „Děkujeme panu starostovi za zapůjčení pečeti, panu Šafránkovi za poutavé
vyprávění o zámku a panu fotografovi za kvalitní fotky.“
Pro veřejnost byla v březnu připravena beseda se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem Neuvěřitelné skutečnosti
a v dubnu s Mgr. Alenou Vránovou beseda Domácí bylinková lékárna.
Od března byly v knihovně k vidění výstavy: malby a kresby Mgr. Zuzany Juřinové, obrazy Moniky Ociepkové, fotografie Petra Vavrečky a fotografie Marka Šimíčka.
Po prázdninách připravujeme:
výstavy– Nitka kam se podíváš– patchwork paní Ludvíkové a Skuplíkové, obrazy Petra Peřiny,
fotografie Roberta Škarpy
besedy– v říjnu Týdnu knihoven– Průmyslový Ural aneb jak jsem v Rusku zešedivěl – Pavel Zubek
– v listopadu– Etiopie - sever Lalibela - Štourač Milan
– v prosinci– Mgr. Ivana Blablová
Děti ze ZŠ a MŠ se mohou těšit na řadu připravovaných vzdělávacích besed a také na besedy se spisovatelkou
Lenkou Rožnovskou a Radanou Sladkou.

Markéta Bradáčová
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Ostatní

Poděkování
Vážení přátelé,
rádi bychom Vám poděkovali za sběr použitého ošacení. Oceňujeme Vaši práci v organizování sběru, které jste
se nezištně věnovali i přes své vytížení a pracovní povinosti. Bez Vás bychom nemohli vykonávat naše poslání.
Vyjádřete prosím naši vděčnost všem občanům za jejich štědrost a ochotu pomáhat potřebným. Jejich darované
věci jsou významnou pomocí všem, kteří to opravdu potřebují, lidem v nouzi či sociální tísni. Vážíme si všech, kteří
podporují naše poslání a věříme, že i nadále budete moci pořádat sbírky použitého ošacení a dalších věcí. Tato
forma totiž pomáhá nejvíce.
Díky Vám můžeme realizovat v praxi motto: NEPOTŘEBNÉ VĚCI POTŘEBNÝM
Citace z dopisu adresovaného OÚ Žabeň a Klubu důchodců od pana předsedy družstva a generálního ředitele Diakonie Broumov PhDr. Vítězslava Králíka.

areál Fa Ludma
v Žabni

Město Paskov ve spolupráci s dobrovolnými svazky obcí
zve na

Den regionů Slezská brána a Olešná
paskovský zámek a zámecký park
sobota 24. září 2016 od 13:00 do 20:00

h.

PŘEDSTAVENÍ MĚST A OBCÍ REGIONŮ
• nabídka místních potravinářských a zemědělských produktů

pekařské a cukrářské výrobky, uzenářské speciality, bylinkové čaje, zdravá výživa, zahradnické produkty

• nabídka prací řemeslníků a výtvarníků

keramika, šité výrobky, výrobky ze skla, svíčky, mýdla, ponožky

• zábavné atrakce pro děti skákací hrad, malování na obličej
• doprovodný kulturní program, volně přístupné výstavy
• stánky s občerstvením

Doprovodné aktivity:

Program

Rodačka

–
–
–
–
–
–
–
–

–baryton

– mezzosoprán
– housle,

soutěž: žabeňský štrůdl 2016
(zápis štrůdlů 14-15hod)
půjčování skákacích bot
workshopy
skákací hrad
bodypainting
závody autíček
silácká a kosácká soutěž

KULTURNÍ PROGRAM

VOLNĚ PŘÍSTUPNÉ VÝSTAVY

13:00 – 13:10
13:10 – 13:30
13:30 - 14:00
14:00 – 15:10
15:10 – 15:20
15:20 – 15:40
15:40 – 15:50
15:50 – 17:00
17:00 – 18:00
18:00 – 19:10

•

zadní nádvoří paskovského zámku

– klavír

V nabídce bude vinný sklípek, občerstvení a farma stánek. VSTUP VOLNÝ.
Na tuto akci všechny srdečně zve KPOZ obce Žabeň ve spolupráci s místními spolky.

první patro paskovského zámku

Zahájení
Vystoupení žáků ZŠ a MŠ Žabeň
Dětský pěvecký sbor CARO ZŠ a MŠ Raškovice
Hudební skupina ACOUSTICA
Mažoretky skupiny ZIK – ZAK Vratimov
Vokální skupina TEATET Řepiště
Mažoretky skupiny ZIK – ZAK Vratimov
Písničkáři RENÉ SOUČEK + MAREK HLOSTA
DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ Vratimov
Hudební skupina ELAN REVIVAL

Karel Švach (Paskov):

FIGURÁLNÍ EXPRESE

malba a kresba, prodejní výstava

•

Jiří Javorek (Raškovice):

ZA HRANICEMI REALITY
fotografika, prodejní výstava

PARTNEŘI PROJEKTU
Dobrovolný svazek obcí
Region Slezská brána

Dobrovolný svazek
obcí Olešná
Město Paskov

ŽABEŇÁK
zpravodaj obce Žabeň
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