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Pásová doprava štěpky podruhé
Jedenáctého října proběhlo v našem kulturním domě veřejné projednání záměru
Biocelu Paskov a.s. Občané tvrdě, ale
věcně diskutovali s představiteli chemické továrny nad problémy vyplývajících ze
sousedství a případného dopadu projektu
na další život v obci.
Od té doby jsem se několikrát sešel
s představiteli Biocelu a hovořili jsme
o možných kompenzačních krocích. Tuto
záležitost jsme projednávali na radě obce
a s právním zástupcem obce Mgr. Jiřím
Kubalou. Biocel nechal vypracovat hlukovou studii záměru a zapracoval její výsledky do projektové dokumentace,kterou předložil
obci Žabeň a Stavebnímu úřadu ve Frýdku. Nově je do projektu
zahrnuta šestimetrová protihluková stěna těsně kolem dřevoskladu štěpky. Dále Biocel předložil žádost o kácení dvou set stromů,
které s projektem souvisí. Mou snahou je vybudování ochranného
valu s ochrannou výsadbou keřů a stromů v bezprostřední blízkosti areálu továrny a podél celé žabeňské zástavby. Problematiku
valu jsem řešil s ředitelem Biocelu Paskov Ing. Ivem Klimšou.
Dohodli jsme se na vypracování základní studie. Předběžně jsem
jednal s majiteli pozemků, kterých by se stavba valu mohla týkat.
S vypracovanou studií budou seznámeni majitelé pozemků.
Připravovaná kompenzační opatření budou posouzená odbornou
organizací, zda a jaký vliv budou mít na zlepšení života v Žabni.

podzim 2016

Nové výletiště „Visalaje II“ se
dokončuje
Kdo se prochází v okolí hasičského hřiště,
všimnul si, jak probíhají práce na nové
hasičské „boudě“. Stavební firmu zpočátku
zbrzdily azbestové desky v konstrukci
původní stavby. Nyní už se pracuje podle
dohodnutého harmonogramu a práce by
měly být dokončeny do konce roku. Je tedy
možné, že slavnostní otevření bude spojeno
s oslavou silvestra. Myslím si, že stavba je
elegantní a stane se novou dominantou
staré Žabně.

Z uvedeného je zřejmé, že jednání v této záležitosti budou ještě
dlouhá a komplikovaná.

Plánované projekty
V listopadu proběhla oprava první komunikace z devíti plánovaných. Rada obce vybrala komunikaci od obecního úřadu dále
směrem k Ostravici. Probíhá projektování chodníku a zpomalení
dopravy v okolí školy. Práce na novém Územním plánu Žabeň pokračují, dotčené orgány rozhodly o vypracování posouzení vlivu
na okolí řeky Ostravice zařazenou do Natury 2000. Projektování
haly či tělocvičny u školy pokračují konzultacemi s architektonickou
kanceláří nad finální podobou studie.

Mgr. David Hejneš
starosta obce

Vážení Žabeňáci,
protože se blíží konec roku a s ním i Vánoční
svátky, přejí Vám příjemné a klidné chvíle
v kruhu rodiny a přátel. Do dalších let zdraví,
sílu v těžkých situacích a štěstí ve všem co
je pro Vás důležité.
Mgr. David Hejneš
starosta obce
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Obec Žabeň bude žádat o dotační příspěvky
Zpravidla koncem roku nadchází každoročně období, kdy jsou vyhlašovány nejrůznější dotační programy. Obec
Žabeň bude letos připravena a zapojí se hned do několika programů najednou. Kromě podpory výměny starých
neekologických kotlů, které jsme podporovali a nadále budeme podporovat i v následujícím roce 2017. V rámci dotačního programu vyhlašovaného Moravskoslezským krajem se budeme snažit získat finanční podporu z národních
programů vyhlašovaných Ministerstvem pro místní rozvoj (MMR) a Státním fondem dopravní infrastruktury (SFDI).
Ministerstvo pro místní rozvoj aktuálně vyhlásilo dva dotační programy. V programu na podporu obnovy a rozvoje
venkova se budeme snažit získat finanční příspěvek na plánované investiční akce, které bychom rádi provedli již
v následujícím roce. Jmenovitě se jedná se o provedení opravy místních komunikací v lokalitě Nové Žabně, kde může
obec získat příspěvek do výše až 1 mil Kč, rovněž se budeme snažit získat příspěvek na provedení modernizace
místní knihovny. Záměrem obce, za kterým stojí především starosta obce, bude nejenom modernizovat samotné vybavení knihovny, ale i zpříjemnit a vybudovat takový prostor, který nabídne širší možnosti využití, než jen pro potřeby
čtenářů. Na tuto může obec získat příspěvek až do výše 400.000 Kč. Díky úspěšnému působení naší obce v soutěži
o Vesnici roku, budeme moci využít i prostředky, které MMR uděluje všem oceněným obcím. Jelikož naše obec byla
oceněna Bílou stuhou, budeme moci využít částku ve výši 600.000 Kč na projekt, který bude prospěšný pro rozvoj
naší obce. Předpokládáme, že tuto částku využijeme na provedení opravy části chodníku podél hlavní silnice.
Dalším programem, který vyhlašuje MMR a kde bude obec žádat o přidělení příspěvku, je program na podporu
zpracování územně plánovacích dokumentací obcí, tedy na zpracování Územní plánu obce Žabeň. Jistě víte, že
tento proces v naší obci již probíhá, je schváleno zadání a v příštím roce bude probíhat veřejné projednávání a snad
i schvalování tohoto důležitého dokumentu. V rámci tohoto programu můžeme získat příspěvek až do výše 80%
uznatelných nákladů do maximální výše 400.000 Kč.
Státní fond dopravní infrastruktury vyhlásil program ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření
ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace pro rok 2017. V rámci tohoto
programu se budeme snažit získat podporu na provedení zbývající opravy chodníku podél hlavní silnice. V minulosti
jsme se již v rámci tohoto programu snažili získat podporu, nicméně nebyli jsme úspěšní. To však naše šance na
získání podpory v aktuálně vyhlášené výzvě spíše zvyšuje.
Samozřejmě se budeme aktivně snažit získat podporu i pro ostatní plánované či zamýšlené akce, jako je například
provedení opravy rekonstrukce hasičské zbrojnice, výstavby sportovní haly nebo na provedení dalších oprav komunikací. Vždy to bude záležet na aktuálně vyhlášených výzvách jednotlivých správců dotačních programů a to jak
z národních, tak i evropských zdrojů. Držte nám palce, abychom byli co možná nejvíce úspěšní.
Bc. Martin Válek
místostarosta

Adresa: Žabeň 62 aneb co se děje na úřadě
Ano, to je adresa obecního úřadu, ale také sídlo Obce
Žabeň. Je to místo, kde probíhají různé schůze rady
a zasedání zastupitelstva, či jednání s panem starostou.
Je to místo, kde občan vyřizuje svoje žádosti. Je to
místo, kde se přijímají a odesílají různé dokumenty, ať už
elektronicky mailem, poštou nebo datovou schránkou.
Je to svět, kde se střetává samostatná působnost obce
a přenesená působnost státu v rámci obecního úřadu.
Věděli jste, že obecní úřad v tomto roce přidělil zatím
3 čísla popisná a v loňském roce dokonce 9 čísel popisných a zastavili jsme se na čísle 282?
V naší obci se staví i v letošním roce a s tím je spjata
i administrace. Lidé k nám zavítají například pro souhlas
na napojení kanalizace, pro vyjádření ke stavbě, neboť
obecní pozemek je jejím sousedním pozemkem. V této
situaci se připravují smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (přípojky na vodu, plyn,
či kanalizaci). Stavebníci potřebují povolení sjezdu na
místní komunikaci.
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Nebo u nás koupí rodinný domek a jdou se přihlásit
k trvalému pobytu. K datu 1. 1. 2016 byl počet obyvatel
802. K dnešnímu dni jsme přihlásili k trvalému pobytu
dalších 46 osob.
Je třeba si uvědomit, že obec chce spravovat svůj svěřený majetek dobře a některé věci je třeba opravit.
V letošním roce bylo vyhlášeno víc jak 5 výběrových
řízení na veřejné zakázky a s tím je spojeno plno papírování – ať už je to písemná výzva k podání nabídky,
zveřejnění na úřední desce popř. na profilu zadavatele,
příjem obálek, vytvoření komise pro posouzení a hodnocení nabídek, sepsání protokolu, informovat písemně,
kdo uspěl a kdo ne. Hlídat termíny do kdy je třeba uzavřít
smlouvu o dílo či předat staveniště. A pak kontrolovat,
jestli se dané dílo daří.
Obec žádala a žádá o dotace – zde je nutné dokládat
nejen faktury a rozpočty, ale i další různá prohlášení,
fotodokumentaci, protokoly o předání a převzetí díla.
Takže kopírujeme, skenujeme a posíláme. Velkou práci
s tím vším má paní účetní, aby jí vše sedělo a souhlasilo.

Obec spolupracuje v rámci součinnosti s Magistrátem
města Frýdku-Místku, Dopravním inspektorátem Policie
ČR, Krajským úřadem v Ostravě, dalšími obcemi v rámci Dobrovolného svazku obcí Olešná a Regionu Slezská
brána. Zveřejňujeme na úřední desce různé pozvánky,
zápisy a usnesení ze zasedání, veřejné vyhlášky a další
zákonem dané dokumenty.
Obecní úřad řeší ve správním řízení povolování kacení
dřevin rostoucí mimo les na základě předložené žádosti.
V loňském roce jsme projednávali zrušení trvalého pobytu u několika lidí na základě žádosti majitele domu.
Provádíme místní šetření v rámci sociální agendy.
Řešíme zvláštní užívání pozemních komunikací nebo
naopak obec žádá místní úpravu komunikace.
Na začátku roku jste si přicházeli pro známku na popelnice, možná jste zjistili, že se Vám popelnice rozpadá
a zažádali jste si novou.
V únoru někteří z vás využili příležitost a podávali jste si
žádosti k územnímu plánu. V říjnu jsme se viděli při uzavírání dohody o poskytnutí peněžitého daru a s tím spojené doložení, že jste daň z nemovitosti zaplatili včas.
Eviduje se, zda-li máte pejska v domě. Občas řešíme
pobíhajícího pejska po obci.

Někteří z vás využili našeho úřadu k výpisu z rejstříku
trestu či výpisu z katastru nemovitostí. Nebo si přijdete
za drobný poplatek něco důležitého okopírovat.
Obec spolupracuje s místními spolky, školou a knihovnou a Komisí pro občanské záležitosti – do toho spadají
různé objednávky, tisknutí plakátů a pozvánek,
hlášení v obecním rozhlase, vyvěšení na úřední desce
nebo elektronicky na webových stránkách. Zde pak ve
fotogalerii naleznete fotky z daných akcí a že jich bylo
letos požehnaně. Ale takhle se ukazuje, že obec žije
a máte chuť se vidět se svými sousedy a přáteli.
Všechny tyto aktivity musí koordinovat starosta obce,
musí je kontrolovat, podepisovat.
Aktivit drobnějších či větších je víc, ale chci nechat prostor i dalším informacím.
Přeji Vám všem klidný konec roku a pohodové Vánoce.
Jana Blahutova Dis.
referentka obecního úřadu

Fotografie v knihovně
Fotky z obecních akcí od paní Andreji Filipcové si můžete prohlédnout a stáhnout v místní knihovně v  průběhu
otevírací doby. V knihovně jsou k dispozici všechny fotografie - na webu je k vidění pouze jejich výběr.

Jana Blahutova Dis.

Pozvánka na Obecní bál a pouť
Tradiční Obecní pouť se uskuteční v sobotu 14. 1. 2017.
Opět budou k zhlédnutí různorodé pouťové atrakce
a stánky. V 10 hodin bude vypraven liturgický průvod
od kapličky v lipách ke Kapli svatého Fabiána a svatého
Šebestiána, kde proběhne mše svatá. V letošním roce
jsme si mohli užít jízdu na ruském kole, ve třetím ročníku
naší Žabeňské pouti si budeme moci zastřílet i na historické střelnici. K poslechu a pokud bude přát počasí,
tak i k tanci nám zahraje dechovka z Fryčovic. Dobroty
a zabijačkové speciality budou opět v nabídce společně
s nápoji na zahřátí, sladkostmi a pouťovými perníčky.
Jako každý rok, tak i letos pořádá Obec Žabeň OBECNÍ
BÁL, který se bude konat v sobotu 14. 1. 2017 od 19:00
v sále kulturního domu.
Během večera Vám bude hrát k tanci a poslechu
energická kapela Big Blast band z Frýdku-Místku.
Můžete se těšit na vystoupení tanečnic Pole dance,
mikromagika Filipa Dadeje a dětí z naší školy a školky.
Vsupenky s místenkou:
250 Kč – s večeří
150 Kč– bez večeřě
Od středy 14. 12. 2016 si můžete zakoupit
vstupenky na obecním úřadě u paní Blahutové.
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English camp Žabeň 2016
Na této stránce Vám přinášíme informace o Týdenním pobytu s výukou angličtiny Žabeň 2016. Zúčastnilo se ho
15 žabeňských dětí, 15 dětí z Zabie Woly a 13 dětí žabokreckých. Pobyt byl financován z prostředků Biocelu Paskov
a.s., Obce Žabeň a příspěvků rodičů. Organizačně, pedagogicky a lektorsky byl zajištěn DDM Vratimov.
David Hejneš

English camp Žabeň 2016

Tento rok jsme měli opět možnost zúčastnit se anglického tábora pořádaného obcí Žabeň. Kromě polských
dětí jsme letos uvítali i kamarády ze sesterské obce
Žabokreky. Jednalo se o týdenní kurz anglického jazyka
pod vedením učitelů z DDM Vratimov. Na celý týden
jsme měli naplánovaný pestrý program.
V neděli jsme všechny uvítali večeří v Restauraci U
Čápů. Zde jsme se scházeli každý den ráno u snídaně,
oběda i večeře. Zahráli jsme si pár seznamovacích her
a seznámili se s programem. V pondělí jsme navštívili
místní továrnu Biocel, se zajímavým výkladem
v angličtině a po obědě jsme kamarády provedli po
naší krásné vesnici. Odpolední program jsme věnovali
workshopům v Žabeňské škole. Úterý bylo zaměřeno
na výlety v okolí Regionu Slezská brána. Navštívili jsme
mnoho zajímavých míst, například dřevěný kostel v Řepištích a Sedlištích nebo perlu Slezska v Šenově. Následovala nejlepší část dne a to návštěva Vratimovského Armylandu, kde jsme se pořádně zašpinili při paintballu. Ve
středu jsme se vydali do Světa techniky v Dolních Vítkovicích, opět s výkladem v anglickém jazyce. Den zakončily
netradiční olympijské hry na školní zahradě. Čtvrtek byl ze všech dní nejnáročnější. Vystoupali jsme až na nejvyšší
vrchol Beskyd, Lysou horu. Během výstupu nás naše průvodkyně seznamovala s historií této hory a my měli za úkol
vyplnit křížovku, za kterou jsme mohli vyhrát báječné ceny. V pátek jsme se po návštěvě aquaparku Olešná
a výstavě Richarda Konkolského přesunuli do Žabeňské školy, kde jsme poslední den i přespali. Každá skupinka si
připravila večeři dle svého gusta nebo si opekla špekáček. Večer jsme si zahráli kvíz, naposledy si zatancovali a šli
na kutě. Poslední den, v sobotu, jsme se po snídani rozloučili se všemi kamarády a učiteli, a tak zakončili program
podzimních prázdnin. Během celého týdne, jak už je zvykem, jsme natáčeli dokument o místech, které jsme navštívili
a maximálně se snažili využít svých znalostí angličtiny.
Tento dokument můžete shlédnout na Youtube pod názvem English camp Žabeň 2016.
Myslím si, že celý týden byl velmi vydařený a všichni si ho moc užili. Zároveň doufám, že se s kamarády z Polska
i Slovenska nevidíme naposled!
Ohlasy slovenských účastníků z mailu starostky Žabokrek…

Natálie Kanátová

Milá pani starostka,
v Žabni na anglickom campe bolo naozaj super!!!
Mali sme tam stále nabitý program. Aj keď sme už
večer boli unavený. Ale všetko nás bavilo. Hrali sme
tam všelijaké hry, aktivity a natáčali videá.
Naučila som sa tam veľa nových anglických slovíčok.
Som veľmi rada, že som sa mohla zúčastniť tohto pobytu a že som bola medzi vybratými.

V Žabni som sa mal veľmi dobre. Spoznal som tam
nových kamarátov. Ostali mi krásne spomienky
z krásnych výletov. Najviac sa mi páčila túra na
Lysú horu. Zažili sme veľa vtipných chvíľ hlavne na izbe
vankúšová vojna, šľahačkové dobrodružstvo.
Chcem všetkých pozdraviť a poďakovať sa všetkym
organizátorom, a tiež Aďke Fabrovej za pevné nervy.

V Žabni sa mi veľmi páčilo ubytovanie, aj strava bola
veľmi dobrá. Najväčší zážitok zo Žabne som mal
z výletu na Lisú horu a výstavy starožitných vecí.
Bol to neobyčajný zážitok byť celý týždeň s novými
kamarátmi a som za to veľmi vďašný.

Ja by som sa chcel poďakovať starostom obcí za super
nápad, že zorganizovali kemp detí v Žabni. Bolo tam
všetko perfektné. Super dozor, partie, výlety, súťaže,
nové kamarátstva... Chcel by som sa ešte zúčastniť
takého kempu, ale doprial by som aj ostatným deťom.
Perfektné by bolo keby sa kemp striedal v každej obci.

Simonka Timková

Maťko Koša.

Alex Bartoš

Šimon Pohorelec
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KPOZ Žabeň

Obecní den obrazem

Rozsvícení vánočního stromu

Adventní koncert

Již to bude rok, co jsme se sešli u základní školy
a společně si počkali na kouzlo, které nám otevřelo
pomyslná vrátka Adventu. Také letošní první adventní
neděli 27. 11. 2016 se mohli všichni Žabeňáci setkat u
rozsvícení Vánočního stromu. Děti si donésly opět dopis
pro Ježíška a vhodily jej do Ježíškovy poštovní schránky
a dospěláci prskavky. Pro všechny zúčastněné byl
připraven teplý nápoj.

Komise pro občanské záležitosti zve všechny občany na
Adventní koncert, který se koná třetí adventní neděli 11.
12. 2016 v 15 hodin v sále kulturního domu. V programu
vystoupí sólista opery a operety Peter Soos a houslista
Jan Huszár ze Slezského divadla v Opavě s průvodním
slovem básníka, písničkáře a výtvarníka Oldřicha
Kolovrata. Vstup volný. SRDEČNĚ ZVEME.

Živý betlém
Poslední, čtvrtou adventní neděli zveme na přátelské setkání, které se každoročně koná u Kaple sv. Fabiána a sv.
Šebestiána pod názvem ŽIVÝ BETLÉM. Akce se koná od 15 hodin a pořádají ji všechny spolky obce Žabeň, kterým
tímto vedení obce srdečně děkuje. Přijďte se podívat a popřát si krásné a spokojené Vánoce. Žabeňské hospodyňky
přineste k ochutnání svou vánočku, budeme se těšit.
Vánočka patří k Vánocům stejně jako ořechy nebo jablka
Dříve se vánoček v každé domácnosti peklo několik. Hospodyně měla
zadělávat na těsto v bílé zástěře a nesměla mluvit. Bývalo zvykem zapéct do těsta minci. Pokud se vám ji při krájení vánočky podaří objevit,
vaše finanční záležitosti v příštím roce budou výrazně lepší. Vánočka,
která vyšla z trouby připálená nebo natržená, věštila v příštím roce
neúspěch a nezdar. Pamatujte na to, že vánočku byste rozhodně neměli
jíst sami. Kousek vánočky patří do ohně a kousek také do studny, jinak
se vašemu domu vyhne štěstí.

Adventní Wroclaw
Druhou adventní neděli– 4. 12. 2016 Obec Žabeň,
stejně jako loni, pořádá zájezd do adventní Wroclawi.
Bližší informace na webu obce.

Jana Ondrušíková
předsedkyně KPOZ
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Klub důchodců

Jak ten čas letí!
Z naší činnosti Vás pravidelně seznamujeme v každém vydání Žabeňáku. Naši činnost jsme kromě už tradičních
akcí– divadlo, zájezdy, směžení vaječiny, tvarůžkové hody, sbírky pro Charitu Broumov, účast na Slezské Bráně,
rozšířili o další dvě krásné akce– Velikonční a Vánoční výstavy v zasedací síni na OÚ Žabeň. Také rádi spolupracujeme s Komisí pro občanské záležitosti a založili jsme malé Pěvecké uskupení žabeňských seniorů. Blíží se konec
roku a náš klub přesto nezahálí. Za celý výbor Klubu důchodců v Žabni Vám všem přeji pohodové Vánoce a šťastný
nový rok plný zdraví a spokojenosti.
Ludmila Doudová
předsedkyně KD

Sdružení dobrovolných hasičů

Mladí hasiči
Po prázdninové pauze začaly v září opět pravidelné schůzky Mladých hasičů.
Přišlo i pár nových chlapců.
Jestli všichni zůstanou, tak to bude fajn, protože budeme mít družstvo na
požární útok. Minulý školní rok to byl takový smíšený kolektiv málo členů na
družstvo mladších a málo členů na družstvo starších. Hned ze začáku se
děti začaly připravovat na na Závod požárnické všestrannosti. Trénovaly topografické značky, vázání uzlů, zdravovědu, práci s mapou a buzolou a střelbu
ze vzduchovky, a to je hodně bavilo. Noví členové se tyto disciplíny teprve učí
a chvíli jěště bude trvat, než si je pořádně ošahají, ale myslím, že na jaře už by
mohli závodit. V polovině října jsme se zůčastnili ZPV což je branný závod, na
který jsme trénovali.Patří do celostátní hry Plamen. Letos se konal v Pražmě a málem jsme nikde nejeli, protože děti
byly nemocné. Vypomohl nám kolektiv SDH Paskov, který nám půjčil své 2 členy abychom mohli startovat. Pro děti
to byl první závod, protože loni jsme se nezúčastnili pro velkou nemocnost. Závod se dětem líbil, přestože nasbíraly
hromadu trestných bodů. Jakmile naši závodníci doběhli do cíle, šli jsme společně na párek a teplý čaj. Počasí bylo
slunečné a tak jsme jěště před odjezdem byli na hřišti s různými houpačkami a průlezkami. Určitě platí heslo „Není
důležité vyhrát, ale zůčastnit se“. Kluci strávili dopoledne na čerstvém vzduchu v přírodě, zůročili nabyté vědomosti
a neseděli doma u počítače nebo televize. Do konce roku budou schůzky spíše odpočinkové. Plánujeme návštěvu
bazénu, pečení perníčků, výrobu drobného dárku a vánoční besídku.
Martina Cábová

Základní a Mateřská škola Žabeň

Halloween v Žabni
Jak je již tradicí, slavíme s dětmi mateřské i základní školy svátek
spojený se vzpomínkou na všechny zemřelé „dušičky“,
které v Žabni žily a které jsme znali. Jdeme jim v průvodu masek
s lampióny zapálit svíčku před Kapli svatého Fabiána a Šebestiána
a uctít tak jejich památku. I přes velkou nemocnost dětí se nám
podařilo spojit ruce všech dětí tak, aby vytvořily „věnec přátelství
a soudržnosti“ kolem naší malé kapličky. Děti s rodiči se v průvodě
náramně bavily. Mohly totiž křičet, pištět, zvonit na zvonky u plotu,
prostě to, co jim ve školce a škole není dovoleno. Každým rokem
se objevují strašidelnější masky, za což patří velký dík rodičům
i dětem, které se takto přestávají bát „živých“ strašidel a jsou rok
od roku odvážnější. Průvod byl zakončen za Restaurací U Čápů,
kde nám tři dívky ve tmě a za doprovodu tajemné hudby zatančily
„OHNIVÉ SHOWE“. Snad si děti uvědomily nebezpečí ohně, který bezdyšně sledovaly. Po zážitku z celého dne
se vydaly k domovu, ale někteří zpět ke škole, aby uhasily hořící svíčky ve vydlabaných dýních a uklidily výzdobu
„ducháčků“. Děkujeme!

kolektiv ZŠ a MŠ

6

Etická škola
S velkým potěšením Vám chci oznámit, že den 24. 11. 2016 byl pro naši školu významný den – získali jsme ocenění
Etická škola - bronzový stupeň. V Moravskoslezském kraji je celkem 493 základních škol, ale jen 10 škol na toto
ocenění dosáhlo. A škola v Žabni je mezi nimi!
Pro udělení titulu bylo třeba splnit řadu podmínek v oblasti výuky Etické výchovy. Podle rozsahu, začlenění etické
výchovy do školního vzdělávacího programu, vzdělávání pedagogů a propagace EV. Je to samozřejmě i závazek do
budoucna nespokojit se s tím, co už je, ale i nadále v oblasti etické výchovy působit na žáky i na jejich okolí nejen
v době vyučování, ale i v mimoškolních aktivitách a ve volném čase.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vypisuje Rozvojové programy Podpora implementace etické výuky do
vzdělávání v základních školách a nižších ročnících víceletých gymnázií.
Získali jsme 117 386,- Kč a zapojili se v roce 2015, 2016 projekty:
2015 Etická výchova na Základní škole v Žabni
2016 Etická výchova v Žabni
Výsledkem projektů bylo:
- aktivní účast pedagogů na 40 hod. kurzech
- výtvarná soutěž spojená s výstavou prací souvisejících se zaváděním etické výchovy do vyučování
- akce školy související s etickou výchovou – workshopy pro žáky, školní výlet, soutěže
- vzdělávací aktivity pro děti a žáky - besedy, přednášky, prožitkové učení
- výstupy školních projektových dnů
- recitační soutěž škol Slezské brány – výstupem jsou dvě sbírky básní
- zakoupení pracovních sešitů, učebnic a literatury k etické výchově
- vznik, využití metodických a výukových materiálů
- fotodokumentace z projektových aktivit
- zkvalitnění výuky a podpora klíčových kompetencí téměř ve všech vzdělávacích oblastech školního vzdělávacího
programu
Etická výchova je každodenní školní realita, komunikace s dětmi, s dospělými, je to způsob řešení výchovných
problémů, je to i celkové klima školy.
Mgr. Eva Juřicová
ředitelka MŠ a ZŠ

Klub rodičů a přátel školy
Letošní školní rok začal změnou předsedkyně KRPŠ paní Marcely Brožové, která se po několika letech vzdala své
funkce. Tímto bych jí chtěla poděkovat jménem rodičů, za její ochotu pořádání všech akcí KRPŠ.
Dne 1.10.2016 Klub rodičů a přátel školy pořádal již 3.ročník Žabeňského vinobraní. Všem se velice líbilo velmi
krásné vystoupení dětského folklorního souboru Ostravička. K tanci i poslechu nám hrála cimbálová muzika Poštár.
Tento rok hrála i rockové písně, na které jsme si řádně zatrsali. Je však trochu smutné, že na školní akce chodí tak
málo rodičů dětí školy a školky, kterou by mohli tímto podpořit. Akce se i při malé účasti vyvedla a všichni jsme si jí
užili při sklence dobrého vína a skvělé muzice.
Další akce, která 26.11. 2016 již proběhla, byla Mikulášská nadílka v sále KD Žabeň. O zábavu se postaral klaun
Hopsalín, který naučil děti čertovské kusy. Přišel také Mikuláš, který nadělil hodným dětem dárky. Hned další den,
tedy 27.11.2016 na první adventní neděli jsme byli spoluorganizátory Slavnostního rozsvícení Vánočního stromu
u ZŠ Žabeň.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem rodičům za pomoc při organizací akcí pro školu a školku a zároveň vyzvat
i ostatní rodiče k aktivitě, návštěvnosti akcí KRPŠ a tímto podpořit naši krásnou školu.
Budu velmi ráda za Vaše nápady a spolupráci.
Kateřina Matějová
předsedkyně KRPŠ
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Knihovna Žabeň

Z místní knihovny Žabeň
Po letních prázdninách jsme 6. října opět zahájili akci zvanou Poledníček,
při které čteme dětem před spaním každý první čtvrtek
v měsíci. Tentokrát s knihou S Medovníčkem do pohádky.
V týdnu knihoven (3. – 9. 10. 2016) proběhly tyto akce:
– v pondělí 3. 10. ukázka interaktivních knih a stolních her,
senioři– nebojte se internetu a mobilu
– ve čtvrtek 6. 10. Poledníček pro děti z MŠ, pro děti ze ZŠ beseda se
spisovatelkou Lenkou Rožnovskou Mobilmánie, pro veřejnost beseda
s Pavlem Zubkem Průmyslový Ural aneb jak jsem v Rusku zešedivěl
– výstava Hany Ludvíkové a Miroslavy Skuplíkové– ruční práce
a patchwork .
Ve čtvrtek 13. 10. přišly děti ze ZŠ na pasování druháků na čtenáře. Tento rok rytíř pasoval 9 dětí, poté co předvedly
své čtenářské dovednosti a poslechly si o technikách boje s mečem. Ve středu 2. 11. přišly děti z MŠ na besedu Slon
a mravenec, kterou si pro ně připravily kolegyně z vratimovské knihovny, ve čtvrtek 3. 11. si poslechly při usínání
pohádku Dráček Mráček. Od 3. – 28. 11. výstava obrazů Petra Peřiny– výběr z období 2012-2016. V pondělí 7. 11.
se uskutečnila cestopisná beseda Milana Štourače Etiopie.
9. 6. jsme při veršování v knihovně se školní družinou vyhlásili soutěž o nejlepší básničku, kterou jsme 24. 11. při
adventním vyrábění ukončili a vyhodnotili. Děti také v průběhu října vyplňovaly vysvědčení “Kamarádka knihovna”–
6. ročník soutěže o nejlepší knihovnu pro děti, kterou vyhlašuje Svaz knihovníků a informačních pracovníků ČR
a Klub dětských knihoven SKIP.
Do konce roku máme připraveny tyto akce:
pro veřejnost
– 28.11. beseda s Ivanou Blablovou Myšlenkou tvoříme realitu aneb jak se naladit na vesmírný skener
pro děti
– 25. 11. beseda se spisovatelkou Radanou Sladkou, 1.12. Poledníček v MŠ, 5.12. beseda pro MŠ Divočiny a pro ZŠ
beseda Nehorší den v životě třeťáka Filipa L..
– 28. 11. 2016 – 30. 1. 2017 bude k vidění výstava fotografií Roberta Škarpy Afrika.
Poslední půjčovní den v roce bude ve čtvrtek 22. 12. 2016 první půjčovní den v roce 2017 bude v pondělí.
Markéta Bradáčová
Ostatní

Tříkrálová sbírka 2017
Každý rok začátkem ledna vychází do ulic skupinky koledníků
a chodí od domu k domu s koledou a přáním všeho dobrého
do Nového roku. Díky dlouholeté tradici je již Tříkrálová sbírka
mezi lidmi známá a většinou se koledníci setkávají s vlídným
přijetím. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci
pokladniček v našem regionu organizuje Charita Frýdek-Místek
ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými mládežnickými
organizacemi.
Další ročník sbírky bude probíhat od 1. do 15. ledna 2017.
Ve vaší obci Žabeň se během Tříkrálové sbírky 2016 vybralo
11 197,-Kč. Úspěch celé akce závisí na aktivitě těch, kteří se
dobrovolně zapojují do sbírky. Vážíme si vašich příspěvků
a také pomoci při koledování.

ŽABEŇÁK
zpravodaj obce Žabeň
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V roce 2017 bychom rádi z výtěžku Tříkrálové sbírky nakoupili nové vybavení (počítače, softwary pro zápis klientů, aj.)
pro Charitní pečovatelskou službu, Centrum Pramínek, Oázu
pokoje a pro Poradenské centrum. Dále chceme zajistit
kvalitní vzdělávání našim zaměstnancům v Klubu Nezbeda,
ve službě ZOOM, v Terénní službě Rebel. Pro Denní centrum
Maják koupíme nový šicí stroj, který poslouží při pracovní
terapii. Z výtěžku rovněž částečně pokryjeme náklady
nového vozidla pro Charitní ošetřovatelskou službu.
Děkujeme za vaši pomoc a podporu. Více informací o sbírce
najdete na http://www.trikralovasbirka.cz/
Renáta Mecová
koordinátorka Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek
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