ŽABEŇÁK

zpravodaj obce Žabeň

www.zaben.cz

zdarma

Rok 2016 je za námi, co nás čeká
v roce 2017
V minulém roce byla provedena oprava aerace v ČOV Žabeň,
konkrétně došlo k obnově systému provzdušnění. Byly vybudovány Nové Visalaje a začátkem roku došlo ke kolaudaci stavby.
Slavnostní otevření a předání do užívání hasičům
a veřejnosti se plánuje na jarní měsíce. Na konci roku se opravil
povrch komunikace za obecním úřadem.

Probíhaly architektonické a projekční práce k vybudování Tělocvičny při ZŠ a MŠ, byla dopracována studie. Proběhlo výběrové
řízení a nyní je před podpisem smlouva s projekční kanceláří,
která dopracuje projekt do fáze stavebního povolení
a realizační dokumentace. Probíhaly a probíhají práce na novém Územním plánu obce Žabeň. Byly podány žádosti o dotaci na Opravu místní knihovny Žabeň, Pořízení Územního plánu
Žabeň, Opravy místních komunikací v Žabni.
Podařilo se uzavřít Dohodu o spolupráci s Biocelem Paskov.
Nyní se jedná, zda a případně za jakých podmínek vznikne na
našem katastru další hromada štěpky s novým pásovým dopravníkem.
Podařilo se koupit usedlost č. p. 7 s velkým pozemkem vedle
Kaple sv. Šebestiána a sv. Fabiána.
V tomto roce se zaměříme na opravu chodníků kolem hlavní
cesty, která byla z důvodu nepřijetí dotace odložena. Projekt Zvýšení bezpečnosti chodců v Žabni by měl zklidnit dopravu u budovy školy. V rámci tohoto projektu by měl být vybudován nový
chodník. Připravuje se projektování dalších chodníků, k zastávce
Biocel, k budoucí tělocvičně a spojení lokalit Staré Žabně
a Za tratí.
Pro realizaci jsou připraveny projekty opravy hasičárny
s vybudováním hřišť a knihovny. Dále se bude pracovat na projektování tělocvičny a tvorbě nového územního plánu.

zima 2017

V Žabni je o 27 starých kotlů na
tuhá paliva méně
Stav životního prostředí na Severní Moravě je stále neuspokojivý. S tímto faktem
se setkáváme, zvláště v tento zimní čas,
každý den. Každé maličké zlepšení je
přesto velmi důležité a proto bych chtěl
všem Žabeňákům, kteří se rozhodli v loňském roce svůj starý neekologický kotel
vyměnit za nový, nebo za zcela jiný druh
vytápění svého domu, patřičně poděkovat.
V rámci vyhlášeného dotačního programu
“Kotlíková dotace” bylo vyměněno v naší
obci celkem 27 takovým kotlů a to rozhodně
není málo. Vždyť stačí jeden starý čmoudivý
kotel, aby svým kouřem zamořil celou ulici.
Velmi rádi jsme byli všem těmto občanům,
prostřednictvím administrativní podpory
nebo poskytnutí bezúročné půjčky
na realizaci projektu, nápomocni a jsme rozhodnuti v této podpoře nadále pokračovat
i v následujících výzvách. Ostatně ta by
měla být vyhlášena v polovině tohoto roku.
Určitě budeme všechny občany včas informovat, kdo by měl již nyní nějaké dotazy,
může se na mě kdykoli obrátit.

Bc. Martin Válek
místostarosta

Obec Žabeň ve spolupráci s Klubem
důchodců a Diakonií Broumov organizuje sbírku použitého ošacení ve dnech 7. a
8 .března 2017 od 15-17 hodin v Kulturním
domě Žabeň.

Mgr. David Hejneš
starosta obce
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Začátek roku ve znamení dotačních žádostí
Konec každého kalendářního roku a začátek toho nového je vždy období vyhlašování nejrůznějších programů
podpory. A to jak ze zdrojů národních, tedy těch státních, tak i evropských. Mohu konstatovat, že jsme se
v letošním roce zapojili hned do několika z nich a další žádosti o dotace ještě připravujeme. Ostatně posuďte
sami - Ministerstvo pro místní rozvoj již eviduje naše žádosti o podporu na realizaci opravy místních komunikací,
modernizaci místní knihovny nebo podporu územního plánování. Moravskoslezský kraj zase přijal naši žádost
o podporu pro další realizaci revitalizace hasičského hřiště v podobě výstavby multifunkčního hřiště a tréninkové
hasičské dráhy. V konečné fázi je zpracování žádosti o příspěvek na samotnou rekonstrukci Hasičské zbrojnice,
který odevzdáme do rukou zástupců Ministerstva vnitra České republiky. No a nesmíme zapomenout ani na proces záměru k výstavbě Sportovní haly/tělocvičny v Žabni, kde již byl ve veřejné soutěži vybrán zpracovatel projektové dokumentace, a doufáme, že v polovině roku budeme moci začít uvažovat o samotném výběrovém řízení
na zhotovitele celé akce. Pokud by vše dopadlo dobře, rádi bychom se zapojili do programu na podporu výstavby
sportovišť, který každoročně vyhlašuje Ministerstvo školství a mládeže již na konci tohoto roku. Nezbývá tedy nic
jiného, než držet palce, aby se nám podařilo z dotačních zdrojů získat co možná nejvíce prostředků
a šetřit tak ty obecní. Držte palce!

Bc. Martin Válek
místostarosta

Žabeňská madona se stala talismanem početí
Na těchto stránkách se často setkáváte s informacemi o stavbách,
opravách, plánech. Nyní bych Vás chtěl seznámit z dopisem paní
Miklánkové z Nového Města nad Váhom. Vypráví příběh téměř pohádkový. O jedné dřevěné soše ze Žabně, darované do Žabokrek.
Vznikl tak most mezi uměním, řemeslem, přáním a zázrakem početí.
Dobrý deň,
úvodom mojho listu, by sme sa s Vami chceli podeliť o krásny moment a zážitok, který sme prežili práve před rokom vo Vašej dedine
Žabokreky. Našim snom bolo, aby z nás bola raz krásna
a šťastna rodinka. O bábetko sme sa snažili dlhých osem rokov
a po nekonečných vyšetreniách, liečbe, užívani hormonov sme sa
rozhodli, že navštívíme centrum asistovanej reprodukcie v Martine.
Do Martina sme začali chodiť od Juna 2015 a vždy sme sa těšili,
protože sme spojili naše návštevy u doktorov s krásnými výletmi
v okolí Martina.
Dňa 28. 10. 2015 sme išli cez Vašu dedinu do Blatnice a boli sme
veľmi unesení a prekvapení z Vašej novej zvoničky. Chceli sme si
ju odfotiť na pamiatku, ale práve na nej pracovali majstri, tak sme
ich nechceli vyrušovať od práce. Povedali sme si, že si ju odfotime
nabudúce. Tento deň pro nás bol vynimočný, protože sme absolvovali zákrok v Martine. Prvýkrát nám zákrok nevyšiel, embryo sa v
maternici neuchytilo a tak sme dúfali, že druhý zákrok, práve v tento
deň, bude úspešný.
Dňa 26. 11. 2015 sme išli do Martina na kontrolu a boli sme veľmi šťastní, pretože nám povedali, že čekáme bábätko. To bol ten
krásny zážitok, který som spomenula na začátku mojho listu. Ale tým druhým krásnym momentom bolo to, že sme
sa išli odfotit do Vašej dediny ku zvoničke a tam sme zostali milo prekvapení, keď sme zbadali krásnu sochu z
dreva, matku a otca s dieťaťom. Citili sme sa, jako by tá socha bola postavená pre nás. Bude naším talizmanom,
pretože nám priniesla šťastie a radost. Už je tomu rok a my sa vytěšujeme z nasej dcierky Simonky, ktorá mala
12.11. 2016 štyri mesiáce.
Slúbili sme jej, že ju raz vezmeme do Vašej dediny a tam jej porozpráváme, jako veľmi sme po nej túžili. Sme
šťastní, že sme mohli spoznať dedinu Žabokreky a že nám priniesla nádherné okamiky. Tak nech sa Vám darí
a budeme sa tešiť na ďalšú návštěvu.
Tak toto z dopisu.
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Když jsem hovořil s paní starostkou Žabokrek Zuzanou Valockou, o možnosti zveřejnění příběhu, souhlasila
a přidala veselou příhodu ze setkání poslanců.
Tři žabokrecké symboly pro rok 2017:
• Kapustný sud plodnosti ( ten, v ktorom počas Zemiakového dňa tlačíme kapustu ) z pozorovania sme zistili, že
každá žena, ktorá ako prvá tlačila kapustu v tomto sude počas Zemiakového dňa bola v nasledujúcom
roku tehotná
• Socha materstva – dar družobnej obce Žabeň – žena, ktorá objíma sochu a fotí sa pri nej aj s partnerom sa stane
v krátkej dobe mamičkou
• Divadlo erotickej radosti – v sezóne 2017-2018 naštudovali naši ochotníci 2000 rokov starú hru
Lýsistrata , ktorá okrem základného posolstva , že vojna a nezhody nie sú dobré pre nikoho a ľudia iba trpia obsahuje aj množstvo scén s trampotami ľudí, ktorí si odopierajú ľúbostné hry
Na tuto divadelní hru je pořádán pro občany Žabně zájezd v sobotu 1.4.2017. Zájemci sledujte web obce.
Mgr. David Hejneš

KPOZ Žabeň

Vítání občánků
KPOZ OÚ naší obce srdečně zve nové Žabeňáčky, jejichž rodiče obdrží pozvánku, na Slavnostní vítání občánků,
které se uskuteční v neděli 19. 3. 2017 v 11 hodin na obecním úřadě.
Obecní kronika 2016:
Narodili se:
Machálková Markéta		
Klimánková Ella		
Fuciman Nikolas		
Schubertová Ema		
Jungová Milena		
Matúš Dominik			

Rozloučili jsme se:
Tomeček Martin		
Bártek Erik			
Klegová Amálie		
Prauss Vojtěch			
Studeníková Agáta		
Andrýsková Zuzana		
			
		
			

František Lehnert
Šárka Lednická
Marie Mitková
Marie Nytrová
Marie Holubová
Drahoslava Hamadová
Josef Vavřík
Božena Hučková
Alena Tomková

64 let
49 let
97 let
64 let
94 let
92 let
82 let
94 let
88 let

Fotografie z Živého betlému a Žabeňské pouti
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Horoskop 2017
Rok 2017 přinese celkové zvolnění a zklidnění, které už
všichni s nedočkavostí vyhlížíme. Odpočinek, který tolik
potřebujete už je blízko. Tempo, které s rokem 2017 přijde,
bude mnohem pomalejší, než na jaké jsme byli zvyklí.
Nejvíce pak tuto výhodu pocítíme ve zvládání stresových
situací. Na takové momenty, které se vám dřív zdály často
bezvýchodné a neřešitelné, budete mít několikanásobně
víc času, a proto k vám jasná a zřetelná řešení přijdou dřív,
než se je budete snažit sami složitě najít.
Může se vám zdát, že pozvolný průběh roku 2017
s sebou přináší také určitý pocit nudy a nedostatečného
vyžití, ale buďte rádi, že si po předchozím, hektickém roku
2016 alespoň trošku odpočinete. Naučte se relaxovat,
obvolejte známé, o kterých jste už dlouho neslyšeli
a prostě se jen zeptejte, jak se jim daří. Buďte se svojí rodinou a upevněte také své přátelské a partnerské vztahy.
Odpočívejte. Právě poklidná plavba, kterou nám rok 2017
přináší, je přesně to, co jste už dlouho potřebovali a i když
se na ní může objevit sem tam nějaká menší, nebo i veliká
vlna, všechno nakonec zvládnete a překonáte.
KARIÉRA
Horoskop na rok 2017 přináší předpověď, která naprosto
přesně kopíruje pozvolný průběh, který nás čeká po celý
rok 2017, nejvíce pak v jeho druhé polovině. Pomalejší
tempo, které nás celým rokem provede, nám umožní
dostatek klidného prostoru pro naplnění všech pracovních
cílů a úkolů. Nebojte se přij-mout jakoukoliv výzvu, která
se vám naskytne, i kdyby se vám zdála být jakkoliv složitá.
Ať už máte z minulosti s plněním podobných úkolů jakoukoliv zkušenost, rok 2017 je vašim rokem! Tak se ničeho
neobávejte a jděte do toho naplno. Možná, že vaše snaha
nebude náležitě oceněná hned, protože stejně tak, jako
plyne čas pomaleji vám, plyne také ostatním, ale nemusíte
se ničeho bát. Všechno co v roce 2017 začnete, bude po
zásluze oceněné v blízké budoucnosti. Něco dřív, něco
později, ale úspěch se dostaví!
LÁSKA
Vztahy a láska ve všech jejich podobách, bude mít
především v prvních měsících roku 2017 a poté v posledních měsících až do začátku roku 2018, absolutní zelenou.
Samozřejmě, že nic v životě není zadarmo a náklonnost
jiného člověka si většinou nezískáte pouhým „bytím“, ale
celkově bude rok 2017 rokem správných slov a vstřícného
jednání. S pocitem uvolnění, který budete v průběhu roku
2017 silně vnímat, budete mnohem příjemnější, vtipnější,
přátelštější a otevřenější. Nebojte se jít vstříc lidem, které
sice zatím příliš neznáte, ale kdesi hluboko uvnitř cítíte,

že je ve svém životě potřebujete, protože vám v něm
dosud chyběli.
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KPOZ v roce 2017
Vkročili jsme do nového roku 2017, ve kterém nás
opět čeká spousta příjemných společenských akcí.
Pokud se ohlédneme zpět do roku 2016, konkrétně
k jeho konci, tak musíme zavzpomínat na vydařené setkání všech Žabeňáků a jejich blízkých, které se konalo
u obecní kaple pod názvem: Živý betlém. Hojná účast,
pěkný program, skvělé vánoční občerstvení, společné
sdílení a zpěvy koled, vytvořily neuvěřitelně příjemnou
atmosféru, ze které se zúčastněným ani domů nechtělo. Speciální poděkování patří paní Janě Hrčkové za
výtečnou štědrovku, kterou mohli návštěvníci ochutnat
a paní Liškové, paní Hejnešové za vánoční pečivo
a cukrovíčko.
Ze srdce děkuji všem, kteří se podíleli na přípravě
této tradiční předvánoční akce.
Již potřetí se naše děti mohly zatočit na kolotoči, vystoupat na ruském starodávném kole a dospělí se zahřáli u svařáku, punče nebo u horké polévky. V sobotu
14. ledna 2017 proběhla Žabeňská pouť. V průvodu od
malé kapličky šlo asi 40 Žabeňáků, na které u Kaple
sv. Fabiána a sv. Šebestiána čekal pan farář. Za doprovodu Fryčovické dechovky a díky krásnému slunečnému počasí se šlo všem velmi příjemně. Letošní pouť
byla bohatší o atraktivní jízdu na ponících a ani cukrová vata nechyběla. Večer mohli v zábavě Žabeňáci
pokračovat, tradiční Obecní bál byl zcela vyprodán.
Jana Ondrušíková
předsedkyně KPOZ
Klub důchodců

Pozvání
Klub důchodců v Žabni Vás srdečně zve na Velikonoční výstavu. Výstavka bude v zasedací síni na Obecním
úřadě v Žabni.
Čtvrtek :
Pátek:		
Sobota:

30. března 2017
31. března 2017
1. dubna 2017

14:00-17:00
14:00-17:00
10:00-15:00

Těšíme se na jarní svátky a na Vaši návštěvu.
Hledámě zpěvačky i zpěváky, kteří by posílili pěvecké
združení žabeňských seniorů. Těšíme se na Vás.
Ludmila Doudová
předsedkyně KD

TJ Sokol Žabeň

Z činnosti sokola
Po loňské dobré zkušenosti jsme v listopadu opět ve spolupráci se školou
zorganizovali zájezd do aquaparku ve Wisle.
Novoroční turnaj ve stolním tenise si už našel své stálé příznivce i mezi
ženami. I když délku setů a počty bodů jsme si upravili tak, aby si každý
zahrál, ale celý turnaj se stihl odehrát do večera.
O turnaji se už ví i za hranicemi obce a přijeli si zahrát i ze širšího okolí. 17
mužů a 8 žen úporně bojovalo na třech stolech o putovní poháry. Mezi muži
vyhrál Kratochvíl Jindřich, v ženách Kaňoková Dagmar a mezi sokoly Kůrka
Adam. Sokolský ples obohatily tři vystoupení členů sokola. Sice nedošlo
k tradičnímu pochování basy s průvodem, přesto si chlapi zasoutěžili
o „pochování basy“, což byla i celkem legrace.
Pavel Krchňák
starosta Sokola

Základní a Mateřská škola Žabeň

Advent v ZŠ a MŠ Žabeň
Snad každý má rád Vánoce. Nejvíce se ale na ně těší děti. Adventní předvánoční čas jsme začali u nás ve školce a škole vyráběním vánočních dekorací, výzdobou tříd, chodeb a šaten a také
nacvičováním „čertovské“ besídky. Společně jsme se těšili na návštěvu Mikuláše s čertem a andělem v KD „U Čápů“. Děti odvážně
říkaly básničky, zpívaly písně, koledy a tancovaly. Všechny děti
byly odměněny mikulášskými balíčky plnými dobrot. Na první adventní neděli posílaly děti dopisy se svým přáním
v poště pro Ježíška u rozsvěcování překrásného vánočního stromu před naší školou. Adventní období v naší ZŠ a MŠ Žabeň, bylo
jako každoročně vyplněno mnoha akcemi, které nám postupně
zkracovaly čekání na Vánoce.
Patřily mezi ně i „Vánoční dílničky“ pro rodiče ZŠ a MŠ. Návštěva ilustrátora Dudka s „Vánočním“ programem pro
děti ZŠ a MŠ a také divadelní představení pro děti z MŠ. Zábavnou a názornou formou učitelky přiblížily dětem
zvyky a tradice Vánoc. Vánoční dárečky našly děti pod stromečkem, který pro ZŠ i MŠ věnoval p. Brabec. Velkým
zážitkem byl pro děti ze ZŠ a MŠ příjezd Tří králů, dětí ze třídy „Zajíčci“ MŠ.
Děkujeme všem rodičům, přátelům školy a široké veřejnosti za velice dobrou spolupráci!

Bílý den v MŠ
Letošní zima nám dělá radost. Měsíc „Leden“ vládne sněhem a ledem,
celá krajina je zahalena do bílé barvy a proto jsme pro děti MŠ uspořádaly
zábavnou dopolední akci: „Bílý den v MŠ“.
Děti a paní učitelky obou tříd „Zajíčci“ i „Žabičky“ přišly oblečeny v bílém
a zimní slavení mohlo začít. Zpívali jsme a učili se básničky o „Zimě“, tančili
jsme a zpívali „Bílou bránu“, plnili jsme úkoly pejska Alíka a hledali jsme, třídili
a vybírali vše, co mělo „bílou barvu“, tvořili jsme „bílé obrazy“ a „Zasněženou
Žabeň“, tančili jsme na „Bílé discotéce– Ledové královny“, hráli jsme pohybové hry na „Zmrzlíka“ a „Mrazíky“, soutěžili jsme v hodu papírovou koulí na cíl,
koulovali jsme se navzájem. Hry i soutěže si děti užily a za snahu si všechny
odnášely domů veselé zážitky ze společně prožitého dopoledne..
Doufáme, že nám sníh ještě nějakou chvíli vydrží, ať si jej dostatečně užijeme i na školní zahradě při „zimních“
hrách a sportování alespoň do té doby, než budeme slavit další den v MŠ, to pak bude „Jarní– Zelený“.
Bc. Pavelková Lenka
za celý kolektiv ZŠ a MŠ Žabeň
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Klub rodičů a přátel školy
Dne 26. 11.2016 jsme připravili pro děti Mikulášskou nadílku s vystoupením klauna Hopsalína. Celý program se
uskutečnil v čertovském duchu. Všechny děti přišly v přestrojení za čerty a předvedly pod vedením paní učitelky
Lenky Pavelkové krásné čertí vystoupení. Za to jim moc
děkujeme. Poté se děti vydováděly s klaunem Hopsalínem.
Ve večerních hodinách nás pak navštívil Mikuláš s andělem
a čertem a všem hodným dětem rozdal dárečky.
V prosinci jsme pomáhali s organizací Živého Betlému u
naší kaple. Děkuji všem maminkám, které přinesly vánoční
muffiny. Výtěžek byl použit pro děti školy a školky. Další den
jsme pomohli rozsvítit Vánoční strom u školy a poslali dopisy Ježíškovi. Také jsme přispěli na nákup vánočních dárků pro děti v mateřské škole.
V únoru jsme uspořádali Karneval, kde nás poctila svou návštěvou část klauní rodiny – slečny Jožina a Olina.
Všechny děti byly velmi nadšené. A i přes velkou chřipkovou epidemii, kdy musela být pro nemocnost dokonce
zavřená i na dva dny škola, se podařilo celou akci přesunout a zorganizovat v jiném termínu. A účast dětí byla velká. Všechny děti přišly v krásných maskách všeho druhu. Letos proběhla změna a místo vyhlašování nejlepších
masek dostala každá maska dárek. Děti tak byly spokojené a zabránilo se zbytečným slzičkám. Další novinkou
bylo foto na pláži. Všichni zájemci budou upozorněni o vyzvednutí fotek. Proběhla i velmi bohatá tombola. Všem
sponzorům této akce moc děkuji za všechny formy podpory!
V květnu nás čeká besídka ke Dni matek a v červnu Den dětí. Věřím, že bude také v hojné účasti dětí a rodičů.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem rodičům, kteří se podílejí na přípravě akcí pro děti, protože bez nich by to
prostě nešlo. Děkuji Vám !
Kateřina Matějová
předsedkyně KRPŠ

PODĚKOVÁNÍ OBCI ŽABEŇ

V roce 2016 organizace Dům dětí a mládeže Vratimov získala finanční dotaci ve výši 17 000 Kč. Finanční prostředky byly použity na uspořádání příležitostných akcí a poznávacího výletu pro děti ze Základní školy Žabeň.
V červnu jsme pro děti základní školy připravili výlet, v rámci kterého poznávali obec Sedliště. Ráno jsme odjížděli objednaným autobusem do Sedlišť, kde jsme u knihovny vyzvedli pí Ruskovou, která se nám věnovala celé
dopoledne. Výlet začal u studánky Hájek, která je na hranici katastru obce Frýdek-Místek a Sedliště. Pokračovali
jsme pěšky na Bezručovou vyhlídku. Dále nás autobus převezl zpět do Sedlišť, kde jsme si prohlédli dřevěný kostel Všech svatých a muzeum Lašská jizba, kde proběhla krátká beseda s místostarostou Romanem Mokrošem.
Za odměnu byl oběd v místní restauraci. Počasí nám přálo, a proto jsme na základě domluvy využili venkovní
hřiště Základní školy Sedliště, která nám zapůjčila i sportovní vybavení. Pro účastníky byl výlet bezplatný.
Na konci měsíce června 2016 proběhla akce „Hurá prázdniny“ ve spolupráci se ZŠ Žabeň. Pro děti byly připraveny dovednostní i vědomostní úkoly. Cílem akce bylo dětem připomenout hrozící nebezpečí, která je čekají
během prázdnin a oživit, jak se chovat v nebezpečných situacích.
11. listopadu jsme očekávali příjezd Martina na akci „Cesta za sv. Martinem“. Děti a rodiče hledali podkovy
a úkoly, které pro ně připravil Martin. Připomněli jsme si zimní tradici a za odměnu za námi přijel Martin na bílém
koni. V rámci programu byla projížďka na koni pro děti zdarma.
Děkujeme jménem dětí a široké veřejnosti za finanční příspěvek v roce 2016 a těšíme se na další
spolupráci v roce 2017.

Renáta Míčková
za DDM

6

Knihovna Žabeň

Z místní knihovny Žabeň – ohlédnutí za rokem 2016
V roce 2016 přišlo do knihovny 2 769 návštěvníků
a půjčili si celkem 3 454 knih a časopisů. Bylo připraveno 7 besed pro veřejnost, 8 výstav, 19 besed pro děti
ze ZŠ a MŠ, Noc s Andersenem, Rodná hrouda – vědomostní dopoledne v paskovském zámeckém parku
pro ZŠ a provoz knihovny při Žabeňské pouti. Poslední
akcí v roce 2016 byla beseda pro veřejnost Myšlenkou
tvoříme realitu s Ivanou Blablovou.
V novém roce máme opět připraveno mnoho 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 12. ledna s knihou
Odvážní kamarádi od Renaty Kaminské.
14. ledna jsme měli při pouti otevřeno, přišlo 55 návštěvníků. Pro děti byla připravena výtvarná dílnička,
mohly si zahrát deskové hry, kobercové pexeso, půjčit
si nově zakoupené tablety s výukovým programem
a prohlédnout nové knížky k elektronické Albi tužce.
V lednu pokračovala výstava fotografií Roberta Škarpy Afrika, na kterou navázala výstava obrazů Zdeňka
Kráčmara Pejsci. Výstava potrvá až do 30. března. 9.
února nás opět navštívil oblíbený spisovatel a záhadolog Arnošt Vašíček s besedou Labyrint záhad – Největší tajemství Čech, Moravy a Slezska. 20. února přišly
děti z MŠ na besedu Největší poklad a pro děti ze ZŠ
jsme připravili se zástupcem vydavatelství Piatnik 23.
února Deskohraní aneb kdo si hraje, nezlobí!.
27. února jsme pozvali děti na Veselé tvoření v knihovně ve spolupráci se sociálním podnikem Krabičky v. d..

Na 13. března v 17 hodin máme připravenou besedu
pro veřejnost s Marcelou Krčálovou Čokoláda jako potěšení, pro děti ze ŽS besedy:
Největší poklad – 20. března a Karel IV. - 23. března.
Připravujeme
• od 3. dubna do 29. května výstavu grafik
Lenky Kocierzové Ženy Moravy z pera
• 13. dubna v 17 hodin besedu s Petrem Nazarovem
Havajské ostrovy
• 31. března – Noc s Andersenem
• besedy pro MŠ a ZŠ
• 26. dubna v 17 hodin MUZIKOHRÁTKY
pro rodiče s dětmi
• 27. dubna besedu pro ZŠ s všestrannou umělkyní
Markou Míkovou
• Knížku pro prvňáčka pro děti z první třídy
Markéta Bradáčová

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2017
Ohlédněme se za letošní místní Tříkrálovou sbírkou.
Letos vyrazili čtyři skupinky koledníků a koledníci to neměli vůbec jednoduché, protože se museli vypořádat
s obrovskými mrazy, ale i přesto se podařilo vybrat krásných 15.608,- Kč.
Velké poděkování patří vedoucím skupinek, koledníkům i všem dárcům za příspěvek, i za teplý čaj či případnou sladkost pro malé koledníky.
Výnos Tříkrálové sbírky je tradičně z největší části věnován na podporu záměrů pro lidi v nouzi na území ČR.
Jde o různé formy podpory a pomoci pro nemocné, lidi
se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni
a pro další jinak sociálně potřebné. Sbírka má předem
jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku.
Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu,
kde byly vybrány. Předem jsou také stanoveny záměry,
na které se v daném roce vybírá.
Zhruba desetina výtěžku je každoročně určena na pomoc rozvojových projektů do zahraničí

(projekty na udržení zdrojů obživy a vzdělávání), případně jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.
Více informací lze nalézt na stránkách sbírky
www.trikralovasbirka.cz
				
Kateřina Hejnešová
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Ostatní

Činnost ZO ČSV Paskov v roce 2016
Letošní jaro nám včelařům poskytlo mnohem více důvodů k radosti než to loňské. Ztráty sice byly, avšak o mnoho menší.
Z celkových 306 zazimovaných včelstev jich do 1. května 2016 přezimovalo 282, tj. plných 92 %. Protože včelstva vyzimovala dobře a bylo jich víc než loni, mohla rychle nabrat sílu a využít jarní snůšku. Počasí se však během roku chovalo trochu
umanutě, ať už šlo o sucho či déšť, a to se pak odrazilo i v celkové snůšce. Přesto přese všechno však snad můžeme být
spokojeni. Pestrá byla také 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 včelařské chatě konala pravidelná jarní brigáda, na níž
jsme uklízeli a čistili interiér i okolí chaty. V měsíci červnu pak máme v plánu tradiční smažení vaječiny, které se však letos
z důvodu nepříznivého počasí nekonalo. V neposlední řadě jsme též za pomoci dotací nakoupili pro členy 30 včelích matek.
Největší letošní práce nás však čekala po prázdninách. Už v loňském roce jsme měli v úmyslu zpevnit svah nad včelařskou
chatou a zabránit tak její destrukci. Tyto práce byly naplněny až letos. Ve dnech 9. – 11. 9. se konaly přípravné výkopové
práce a 13. 10. samotná betonáž. Poděkování za bezvadné zvládnutí zaslouží především přítel M. Andrýsek, O. Bartoš
a O. Golka, stejně jako všichni, kteří se této důležité akce aktivně zúčastnili.
Naše organizace se také prezentovala na Dnech Žabně, kde byl předveden skleněný průhledný úl a med k ochutnání, a na
přednášce přítele Sedlaczka v MŠ Beruška ve Frýdku-Místku. Tradiční posezení na konci roku se pak konalo až 6. 1. 2017
v restauraci Balkán.
Na závěr mně 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 a na podzim spojená s výplatou dotací na podporu včelařství). K 31. 12. 2016
měla naše organizace 37 členů a 1 nečlen je k naší organizaci přiřazen. Během roku jsme přijali do našich řad 4 nové členy,
2 naopak ve včelaření už nepokračují. K 1. 5. 2016 jsme obhospodařovali 282 včelstev, k 1. 9. 2016 pak 339. Vyprodukovali
jsme 3 581,5 kg medu a 142,8 kg vosku, vychovali 105 včelích matek (vč. nečlena). Závěrem bych chtěl jménem Základní
organizace ČSV Paskov poděkovat Městskému úřadu Paskov a Obecnímu úřadu Řepiště a Žabeň za vstřícnost a podporu,
kterou nám každoročně poskytují, i všem, kteří nás podporují
a pomáhají nám v činnosti.
Mgr. Jan Kukučka
jednatel ZO Paskov

Výroční zpráva PČR OO Brušperk
Vážení spoluobčané,
rád bych Vás stručně informoval o bezpečnostní situaci ve služebním obvodu Obvodního oddělení Policie České
republiky Brušperk. V rámci služebního obvodu, který zahrnuje Města Brušperk a Paskov a obce Řepiště, Žabeň,
Staříč, Fryčovice, Stará Ves nad Ondřejnicí a Krmelín, Policie České republiky prověřovala od 1. 1. 2016 do 31.12.2016
celkem 208 trestných činů, 152 přestupků, 1210 dopravních přestupků a dalších 352 spisů běžné pořádkové agendy,
což je celkem 1922 spisů. U prověřovaných trestných činů je nutné uvést, že z celkového počtu 208 trestných činů bylo
33 trestných činů odloženo s odůvodněním, že se trestný čin nestal, popř. odevzdáno správnímu orgánu s podezřením
ze spáchání přestupku. Lze konstatovat, že již tři roky po sobě dochází k výraznému poklesu trestné činnosti. V roce
2016 ve srovnání s rokem 2015 tento pokles činí sice jen 6 %, ale v porovnání s rokem 2014 tento pokles činí již 48 %.
Objasnit se v roce 2016 podařilo téměř 56 % trestných činů.
V samotné obci Žabeň došlo od 1.1.2016 do 31.12.2016 k 12 trestným činům, 78 přestupkům (včetně 76 dopravních
přestupků), což v porovnání s rokem 2015 znamená konstantní nápad trestné činnosti. Objasnit se podařilo, či je před
objasněním 5 trestných činů.
U trestných činů obecně převažují majetkové delikty, zejména krádeže vloupáním do motorových vozidel, zanedbání
povinné výživy, trestné činy obecně nebezpečné a ohrožující, pro představu se jedná o různé formy ublížení na zdraví,
řízení motorových vozidel pod vlivem alkoholu, drog, maření úředního rozhodnutí, apod.
npor. Mgr. Kamil Václavík
za kolektiv OOP Brušperk

ŽABEŇÁK
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