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Pásová doprava štěpky potřetí
Jednání o připravovaném projektu Biocelu Paskov stále pokračují. Proběhla
prohlídka areálu papírny v Ružomberoku,
byly připraveny studie valu a protihlukové
stěny. Obec si nechala zpracovat vlastní
posouzení těchto variantních návrhů.
28. února proběhla komentovaná exkurze v papírně Mondi v Ružomberoku, kterou
zorganizoval Biocel. Za Žabeň se jí zúčastnili Zdeněk Prnka, Miroslav Halamíček, Jana
Ondrušíková a David Hejneš. Po příjezdu
naše zástupce přivítal technický ředitel a představil provoz továrny. Na
naše dotazy ohledně spolupráce s městem a vesnicemi v okolí potvrdil
otevřenost v jednáních a podpis memoranda o spolupráci. Následně
jsme se přesunuli k pásovému dopravníku a prohlédli si jeho provoz.
Diskutovali jsme s techniky z Ružomberoku o provoze jejich zařízení.
Po prohlídce a dlouhých diskusích jak s představiteli Mondi tak se zástupci Biocelu, jsme se už bez průvodců odebrali na námi domluvenou
schůzku na Magistrátu města Ružomberok. Zde nás přivítal pan Michal
Slašťan 1. zástupce primátora města a sám bývalý primátor a vyměnili
jsme si zkušenosti s blízkostí průmyslových areálů v našich katastrech.
Pan Slašťan nám potvrdil korektní spolupráci s papírnou a vysvětlil princip podpory městu a okolním obcím.
Biocel představil na březnovém zastupitelstvu obce svůj záměr pásové dopravy a studie případných protihlukových opatření. Zhodnotil vliv
těchto opatření na hluk z Biocelu jako malý, výrazný vliv mají na snížení
hluku ze silniční a železniční dopravy v některých lokalitách. Zastupitelstvo pověřilo starostu k vypracování oponentního posudku na tyto vlivy,
s jeho výsledky budou zastupitelé a veřejnost seznámeni.
Současně probíhá jednání s vlastníky na jejichž pozemcích, by mohl
val či ochranná zeleň vyrůst. Tato jednání jsou komplikovaná a ještě
nejsou u konce. V jednáních s Biocelem Paskov nyní řešíme tři hlavní
témata, ochrannou a náhradní výsadbu, její umístění a rozsah, tvorbu
ochranné stavby ve variantách a finanční podporu výstavby tělocvičny.
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Vesnice roku 2017
Žabeň se do této prestižní soutěže přihlásila
počtvrté. Přihlásila rovněž Nové Visalaje do
kategorie o Zlatou cihlu. Desetičlenná komise
navštívila naši obec v pátek 26. 5.
Komise se dostavila na hasičské hřiště, kde
byl pro ni a žabeňskou veřejnost připraven bohatý program prezentující naši vesnici. Vystoupily děti ze žabeňské školy a školky. Představili
jsme spolupráci s partnerskou obcí Žabokreky.
Všichni si mohli zazpívat s Pěveckým uskupením žabeňských seniorů a vyzkoušet si se
slovenskými přáteli kosení louky. Komise si na
závěr své návštěvy prohlédla naši knihovnu.
Dovolte nám s velkou radostí Vám oznámit,
že naše obec získala 2. místo v soutěži Vesnice
roku 2017 a zvítězila v soutěži Zlatá cihla Program obnovy venkova, ve kterém jde o ocenění
příkladných staveb realizovaných v duchu Programu obnovy venkova.

Dar Římskokatolické farnosti Psakov
Obec uhradila ořez líp u malé kapličky na pozemku paskovské farnosti ve výši 10 698 Kč, a tím vyčerpala dobrovolnou sbírku ze Živých
Betlémů konaných v naší obci před Vánoci.
Mgr. David Hejneš, starosta obce

Rádi bychom poděkovali nejen těm, kteří se
na celé akci podíleli, ale také všem občanům.
Je to společná práce vás všech.
1

Naše obec získala finanční podporu ve výši téměř 1,4 mil Kč
V minulém vydání obecního zpravodaje jsem Vás informoval o záměrech obce podat několik žádostí o dotační podporu ve
spojitosti s investičními akcemi, které pro letošní rok připravujeme k realizaci. Dnes již známe výsledky hodnocení dotačních
žádostí a můžeme konstatovat, že jsme v letošním roce byli velmi úspěšní. Všechny žádosti o finanční podporu, které byly
podány ve vyhlášených programech Ministerstva pro místní rozvoj, byly vyhodnoceny kladně.
Naše obec tak získala finanční podporu na pořízení Územního plánu Žabeň ve výši 135.000 Kč, což představuje téměř dvě
třetiny celkových nákladů. Dále jsme získali 600.000 Kč na opravu místních komunikací a 325.000 Kč na modernizaci místní
knihovny. Na opravu svých komunikací se tak mohou těšit občané žijící v blízkosti Základní a Mateřské školy, především
komunikace vedoucí do Paskova opravu skutečně vyžaduje. No a modernizace naší knihovny by měla opět o něco zvýšit
kvalitu poskytovaných služeb, ale nejen to. V rámci modernizace by měly vzniknout komunitní prostory určeně pro nejrůznější a nejširší kulturní užití a to třeba jako prostor pro pořádání výstav, besed, přednášek s patřičným zázemím.
V programech na Podrou obnovy venkova a na pořízení nového Územního plánu získala obec podporu ve výši 135.000
Kč, které tak pokryjí více než polovinu skutečných nákladů. Téměř 325.000 Kč obec získala na podporu modernizace místní
knihovny. Na opravu místních komunikací získala obec částku ve výši 600.000 Kč.
Kladně byla vyhodnocena rovněž i žádost v programu Podpory obnovy a rozvoje venkova pro rok 2017 vyhlášená Moravskoslezským krajem, kde jsme získali 300.000 Kč na další rozvoj hasičského hřiště. Mělo by zde dojít k výstavbě víceúčelového sportovního hřiště, spolu s dobrovolnými hasiči bylo nakonec rozhodnuto, že se bude jednat o hřiště s travnatým
povrchem, tak, aby povaha daného prostoru byla co nejvíce zachována své původní podobě. Zde je však nutné přistoupit
ke změně projektové dokumentace a proto je možné, že k realizaci této akce dojde až v následujícím roce. Nicméně se zde
nabízí možnost získání dalších finančních prostředků z programu Ministerstva školství, mládeže a sportu, která pro letošní
rok připravuje výzvu právě na sportovní víceúčelová hřiště.
Mnoho z Vás, a to především členů místního Sdružení dobrovolných hasičů, bude zajímat, jak se vyvíjí snaha obce získat
potřebné finanční prostředky pro plánovanou rekonstrukci Hasičské zbrojnice.
Zde je situace o malinko složitější. Dle aktuální výzvy Ministerstva Vnitra na opravu a rozvoj Hasičských zbrojnic jsme narazili
na komplikaci ve formě rozdílného vlastnictví budovy hasičské zbrojnice a pozemku, na kterém budova stojí. Do programu
se bohužel může přihlásit pouze ta obec, která je vlastníkem jak samotné budovy tak i výše zmíněného pozemku, na kterém
budova stojí. Nicméně snažíme se najít, ve spolupráci s odpovědnými pracovníky ministerstva, možnost jak se do programu
zapojit a ucházet se tak až o 70% investičních nákladů na rekonstrukci Hasičárny.
V posledním odstavci se samozřejmě nemohu vyhnout otázce hledání možností podpory pro výstavbu tělocvičny u Základní a mateřské školy. Pro mě osobně a věřím, že i pro mnoho z Vás, byla výstavba adekvátního prostoru pro sportovní vyžití
v naší obci, potažmo i samotné výuky tělesné výchovy žáků naší školy, opravdu nejvýznamnější cíl. Bohužel, doba, kdy byla
výstavba této občanské infrastruktury v obcích široce podporována a to jak ze strany státu či Evropské unie podporována je
minulostí. Nicméně, ve spolupráci s odborníky na dotační výzvy, pozorně sledujeme veškeré možné programy, kde bychom
o podporu pro výše zmíněnou akci mohli požádat. Věřím, že se nám podaří ještě koncem roku najít vhodnou příležitost, jak
o podporu pro výstavbu tělocvičny najít.
Bc. Martin Válek
místostarosta

English camp
Již o Silvestru se účastníci English campu sešli a v krásném slunečném počasí vystoupali na druhou nejvyšší horu Moravskoslezských Beskyd. Strávili tak nádherné chvíle na Smrku.
V únoru se poprvé vydali na turistický výlet přes noc. Zvolili Velkou Fatru a výstup na chatu pod Borišovem. Zasvěceným
průvodcem jim byl žabokrecký poslanec Ing. Emil Rišian, milovník hor. Ve sněhu vystoupali až na salaš pod Suchým, kde
přenocovali ještě s deseti Pražáky a dvěma Poláky. Druhý den vyrazili po hřebeni na chatu pod Borišovem, a ti nejzdatnější
vystoupali až na samotný Borišov.
V měsíci březnu si účastníci English campu vyšli na přechod hraničního hřebene. Trasu z Bílé Konečné přes Bumbálku
zakončili na Bílé u dřevěného kostelíku. První noc přespali ve stanech, druhou v lesnické chatě Na Čistém bez vodovodu a
elektřiny. Na Bumbálce vystoupali na rozhlednu a po krátkém bloudění se vrátili zpět na svou trasu. V závěrečných kilometrech se ti odvážnější osvěžili ze sirného pramene Smradlavky.
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V předvelikonočním čase vyrazili na svou třetí výpravu. Tentokrát viděli na vlastní oči Hranickou propast, hrad Helfštýn, centrum Olomouce. První noc přespali ve stanech nedaleko Helfštýna. Druhou, po návštěvě olomouckého aquaparku, přečkali
ve fortifikační pevnosti.
V květnu vyrazili na Malou Fatru a prošli hlavní hřeben ze sedla Medziholie přes Steny a Snilovské sedlo až po Pekelník.
Zde odbočili na boční hřeben do sedla Prieslop, kde strávili i druhou noc ve stanech. V neděli už bez batohů prošli Janošikove
Dolné diery. Počasí na horách tentokrát ukázalo svou proměnlivost, bylo sluníčko, mlha, vítr i déšť.
Pravidelné schůzky s Michaelou Bělohlavou s výukou angličtiny probíhají každé pondělí, případní zájemci ve věku 11 až 17
let se mohou hlásit na Obecním úřadě v Žabni u paní Blahutové.
Mgr. David Hejneš
starosta obce
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KPOZ Žabeň

Svoz bioodpadu
Společnost .A.S.A., spol. s r.o. nabízí ve spolupráci
s obcí Žabeň zajištění komplexního systému svozu
a využití biologicky rozložitelných odpadů ze zahrad
a z domácnosti občanů.
Co nabízíme ?
přistavení sběrových nádob o objemu 240 litrů
pravidelný vývoz 1x 14 dní přímo od vašeho domu
(zejména v době vegetačního období)
zajištění využití bioodpadů na kompostárně
Pro jaký odpad je služba určena?
BIOODPAD ZE ZAHRAD– listí, tráva, plevel, spadané
ovoce
BIOODPAD Z DOMÁCNOSTÍ– zbytky zeleniny
a ovoce, pečivo, odpad z přípravy kávy a čaje,
skořápky z vajec, ořechů, exkrementy drobných
domácích zvířat apod.
Jaký odpad do nádoby nepatří?
kosti, maso, uhynulá zvířata jedlý olej, tekuté
a kašovité zbytky jídel, obaly, směsný komunální
odpad, kamení, suť či jiné nerozložitelné odpady
Jak se do systému zapojit?
uzavřít smlouvu na Obecním úřadě.
uzavřít smlouvu v sídle společnost .A.S.A., spol. s
r.o., provozovna Ostrava, Frýdecká 740, 739 32 p.
Vratimov, tel: 596 761 324

Cenové podmínky pro vývoz 1x14 dní,
duben - listopad (cena zahrnuje pronájem nádoby,
svoz odpadu a využití na kompostárně )Nádoba
o objemu 240 l : 837,- Kč vč. DPH (16 výsypů)
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BRKO

(Biologicky rozložitelný komunální odpad)
•

BRKO – otevřen u firmy Ludma Traiding a u školy v
provozní dobu:
sobota od 10:00-12:00 h
středa od 16:30-18:00 h

•

Do BRKO patří: tráva a ostatní rostlinné zbytky, listí,
zbytky ovoce a zeleniny, kuchyňské zbytky
rostlinného původu.
Do BRKO nepatří: uhynulá zvířata a živočišné zbytky
z domácích zvířat, kuchyňské zbytky živočišného původu (maso, kosti, skořápky od vajec), použité hygienické potřeby a další odpad.

•

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD!
V obci Žabeň jsou k dispozici tyto nádoby na tříděný
odpad:

 směsné sklo
 papír + nápojové
kartony (společný sběr)
 plasty + kovové obaly
(společný sběr)

Jana Ondrušíková
předsedkyně KPOZ

Má smysl recyklovat a třídit odpad?
Jistěže ano. V současnosti je to jediný relativně zvládnutý proces, jak získat z odpadu zpět některé suroviny a materiály.
Snažíme se, zabránit tomu, aby se látky z těchto odpadů dostávaly do vody, půdy nebo ovzduší. A jelikož recyklaci předchází
proces třídění odpadů, má smysl dozajista i to. Firmy a korporace se musí řídit platnou legislativou. Třídění odpadu a recyklace je v současnosti doslova tím nejmenším, co můžeme v rámci naší konzumní společnosti dělat. Bohužel.
Podle kolektivního systému Eko-Kom obyvatelé ČR vytřídili během posledních 15 let neuvěřitelných 8,3 milionů tun obalového odpadu. Co do objemu se jedná o množství údajně zhruba dosahující velikosti hory Říp. Otázkou je, kolik obalového
odpadu obyvatelé ČR nevytřídili a k jaké hoře nebo pohoří by šlo takové množství odpadu přirovnat. A to nehovoříme o té
větší části odpadu, kterou produkují firmy.
Námi vytříděný domácí odpad je ještě jednou tříděn na třídících linkách. Výsledkem tohoto často ručního dotřiďování je
značná redukce materiálu, který se dostane k recyklaci. Tento vytříděný odpad z tříděného odpadu je následně většinou
pálen. Buď ve spalovnách, nebo v cementárnách.
Při prohlídce Žabně v neděli večer před pondělním vývozem popelnic, je stále ještě k vidění smutný obraz toho, jak někteří
občané odpad netřídí a z přetékající popelnice trčí všem známý modrý pytel plný čehokoliv…
V České republice je v současnosti k dispozici více než 272 000 kontejnerů na tříděný odpad. V současnosti třídí aktivně
odpad přibližně 68 % obyvatel ČR. Mohlo by být číslo větší? To už je na každém z nás…..

KPOZ srdečně zve na akce:
• 10. června 2017 – Hejkalovy plavidla
– recesistická akce na Sudrově rybníce od 13 hodin s kapelou a občerstvením
všechna plavidla získávají pěknou odměnu, první 3 místa hodnotné ceny !!!
• 18. června 2017– Oslava jubilantů
– seniorů, jenž v letošním roce dosáhnou významného životního jubilea, pozváni jsou osobně
• 30. června 2017– Za samé jedničky zmrzlina v restauraci U Čápů
• červenec – srpen
– letní kino na výletišti Visalaje
– Žaboobce 2017 – Žabokliky Nové sedlo (17. – 19. 8. 2017) – zájezd do Ústeckého kraje

Jana Ondrušíková
předsedkyně KPOZ

Klub důchodců

Křížem krážem Slezskou bránou 2017
Letos již po osmé jsme se zúčastnili setkání seniorů ,,Regionu Slezská brána“, které se konalo 28. dubna 2017 v kině
Paskov. Našim úkolem bylo vytvořit a prezentovat pozvánku
do naší obce Žabeň, kde žijeme. Zvolili jsme komentované promítání fotografií z různých událostí v obci. Autoři této
prezentace byli Milena Hejnešová, Libuše Jančíková, Miloš
Jančík a Andrea Filipcová– fotografka. Patří jim velké poděkování.
Čtyři obce se přihlásily se svými prezentacemi, které byly
velice pěkné. Všem jsem zatleskali a popřáli hodně uspěchů. Nebyla to soutěž a přesto každý vyhrál.
Stále hledáme nové zpěváky!
Ludmila Doudová
předsedkyně KD
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Sdružení dobrovolných hasičů

Poděkování
Společnou akcí SDH a Obce Žabeň jsme zakončili duben
a podle tradice jako každý rok postavili za pomoci zúčastněných krásný Máj. Májka nám zdobila měsíc naši ves a už je
tady Kácení Máje. Po kolaudaci Nových Visalají se akce v
této dřevěné novostavbě budou pořádat snad každý víkend.
Již nyní se kalendář pomalu plní. Důkazem je další povedená akce Vesnice roku, která na výletišti proběhla v pátek
26.5. 2017. Poděkování patří Obci Žabeň za realizaci projektu a pokud se podaří obci zrealizovat další části - hřiště a
tréninkovou dráhu pro zvýšení kondice všech hasičů
i jejich příznivců, tak díky ještě jednou.
Petr Mynář
starosta SDH

Mladí hasiči
Přes zimu byly naše schůzky spíše odpočinkové, ale nezaháleli jsme úplně. Trénovali jsme spojování a ropzpojování hadic
a vázaní uzlů na hadicovo– uzlovou štafetu. Nakonec jsme ale nikam nejeli, protože většinu skolila chřipka nebo nachlazení.
Taky děti malovaly výkresy do soutěže Požární ochrana očima dětí. S nástupem jara jsme se pustili do práce naplno. Učili
jsme se společně na odborky – odznaky odbornosti. Zkoušky se konaly v březnu ve Fryčovicích. Všechny děti uměly a získaly tak svou odborku v oblasti Preventista a Strojník. Poté pak následovalo již tradiční Fryčovické čvachtání. Jedná se o odpoledne plné her a soutěží v bazénu a tělocvičně. Děti dostávají za splněné disciplíny žetony, které se pak sčítají a rozdělí podle
počtu dětí v družstvu, protože každý sbor má různý počet soutěžících. Naše děti byly moc šikovné a nakonec získaly 1. místo
a putovní pohár v podobě delfína. Taky jsme vyrazili trochu za kulturou a navštívili velikonoční výstavu na obecním úřadě,
kterou připravil místní Klub důchodců. Dětem se výstava moc líbila, zvláště když, každý dostal perníček. Na další schůzce
jsme i my vyráběli velikonoční ozdoby, veselé ptáčky s vajíčkem na špejli. Po práci jsme posvačili velikonočního beránka.
Na akci Stavění Máje děti předvedly malou ukázku ze štafety požárních dvojic a stříkání ze džberové stříkačky na cíl. To si
mohly vyzkoušet i přítomné děti. Zájem byl veliký. Nyní máme v plánu trénovat požární útoky . Rádi bychom zkusili vyrazit
na pohárové soutěže. Průběžně sbíráme víčka z PET lahví pro Marušku Kučerovou. Pokud by měl někdo z občanů zájem
pomoci sbírat, může víčka donést vždy ve čtvrtek mezi 16 – 17.30h do hasičárny.
Mgr. Martina Cabová
za SDH
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TJ Sokol Žabeň

Z činnosti Sokola
Letošní jaro jsme začali brigádou, rozhrabávání krtinců kolem Biocelu. Jelikož se nás sešlo 15 (7 chlapů a 8 chlapců),
stačilo na boj s krtincemi jedno odpoledne. 5 členů sokola
se zúčastnilo obecní akce Úklid naší vesnice, která se nesoustředila jen na cyklostezku a břehy Olešné, ale ve čtyřech skupinách se prošla celá naše obec. Nakonec se nás
nejvíce soustředilo na úseku mezi Abexem a staříčským
statkem, kde nás čekalo pneumatikové a plastové nadělení.
A jak starosta obce prohlásil: „Sice to je na katastru Staříče,
ale Žabeňáci tudy nejvíce jezdí.“ Ještě v dubnu se 4 naši
členové zúčastnili turistické procházky - Putování krajem
sněženek. Z Polanky do Jistebníku to bylo polemi, ale pak
v lužním lese podél Odry se naskytl úžasný pohled na bílý
koberec sněženek s omamnou vůní Medvědího česneku.
Letošní fotbalový zápas Svobodní – Ženatí byl úplně jiný
než loni. Po loňském fiasku, kdy bylo hlavně málo ženáčů,
se ustanovili na každé straně dva kapitáni, kteří se už postarali o mančaft na tradiční zápas. A tak došlo k opačné situaci. Svobodných se sešlo 10 a ženáčů dokonce 11. Zápas se
proto hrál na regulérních 90min. Sice opět vyhráli ženáči 7:4,
ale to nebylo nejdůležitější. Rozhodující byla výborná atmosféra zápasu, na 130 diváků a nečekaný vítěz krále střelců,
o kterém nakonec muselo rozhodnout kámen-nůžky-papír.
V půlce května, hlavně zásluhou manželů Brožových, se
uskutečnil cyklovýlet na Ostravici. Jelikož se sešla dobrá sestava, došlo na Ostravici k vyhecování a skupina 9-ti lidí pokračovala po levé straně přehrady Šance a Masarykovým
údolím na Visalaje. Sice návrat do Žabně byl až v osm hodin večer, ale ujetých přes 80km stálo za to. Květen je i měsícem
smažení vaječiny. A tak i my jsme si ji na sokoláku udělali. A všichni jsme se shodli, že vaječina udělaná na ohni prostě nemá
chybu.
Na konci května začal nácvik na Všesokolský slet, který se bude konat příští rok v Praze. Je potěšitelné, že se opět daly
dohromady ženy a 10 jich začalo nacvičovat. To, ale nemusí být konečné číslo! Pokud má některá z vás, co čtete tyto řádky
zájem, bez váhání se přihlaste. Jeden celý obrazec čítá 16 cvičenek a bylo by pěkné po 12-ti letech uspořádat, za podpory
sokolů z okolních jednot s jinými skladbami v Žabni příští rok, místní sokolský slet.
Taktéž chci využít této možnosti a vyzvat příznivce turistiky k přihlášení na autobusový zájezd do Vysokých Tater ve dnech
22. – 24.9.2017, na kterém jsou naplánované trasy, jak pro zdatné turisty, tak pro ty, co mají rádi procházky na kterých se mohou kochat. Cena zájezdu je 1 800Kč, jenž zahrnuje ubytování s polopenzí ve Starém Smokovci a dopravu. Bližší informace
rád podám, neváhejte, autobus je už z poloviny naplněn!
Pavel Krchňák
starosta Sokola
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Základní a Mateřská škola Žabeň

Zelený den v MŠ
Záměrně jsme si vybrali 13. duben, který vychází v pašijovém týdnu
na „zelený čtvrtek“ před Velikonocemi. Děti vstoupily do MŠ v zeleném
oblečení a hned tu zavanula „vodnická“ atmosféra. Sešly se obě třídy
u obří vázy s ozelenělou vrbou, pod kterou „VODNICE“ v podobě p.
učitelky promlouvala k dětem o starostech, co provází její rybníček. Děti
se učily třídit odpad, poznávat barvy na dušičkových hrníčkách, mačkat
papír do kuliček a lepit hrášky do talířků. Taky se kreslilo jen zelenými
pastelkami, což některé děti zaskočilo, ale po zamyšlení vznikly krásné
vystínované obrázky z různých odstínů zelených barev. Taky přišla na
řadu ochutnávka zeleného ovoce a zeleniny z výstavky. Děti vyzkoušely
i netradiční chutě bylinek nebo avokáda, manga.
Z pórku a zelí si vytvořily razítka – šneka a květiny, které otiskly na
staré prostěradlo. Starší děti poznávaly názvy i chutě čerstvých bylinek
z košíku např. mátu (žvýkačkovou), meduňku (citrónovou), pažitku (cibulovou), oregano (pizzovou), libeček (polévkovou)……
poznaly i kopřivu, ze které jsme později vypili čaj. Dokonce se konala i „Vodnická veselka“. Za Vodnicí přišel Vodník, slovo
dalo slovo, spojili dušičkové hrníčky dohromady, propojili rybníčky a konala se veselá svatba. Nechyběly ani zelené dobroty
a zelené pití a jak už to na svatbách bývá, tancovalo se a veselilo až do samého konce.
kolektiv ZŠ a MŠ

Den zdraví v MŠ
Byl to vlastně Bílý den, protože děti přišly v bílém oblečení, venku taky bílo a do toho
vstoupila do dveří samotná paní doktorka (p. učitelka Lenka). Děti hned zajímalo, co že
nese v kufříku. Byla to celá lékárnička a spousta názorných pomůcek a obrázků. Děti
pozorně poslouchaly o bezpečnosti doma ve školce i na cestě, na průlezkách i u vody.
Rozhodovaly se, jak pomoci kamarádovi či dospělému, učily se napsat číslice 112 i
na telefonu. Zkoušely ošetřit a zavázat ruku, nohu, hlavu obinadlem, prst obvazem a
bříško náplastí. Zkoušely si vzájemně „píchat injekce“ stříkačkou….to je bavilo nejvíce,
účastnily se velké „operace“ na operačním sále. Nakreslily si červenou barvou srdce,
pozorovaly tlukot svého srdíčka v klidu i po velkém běhu, zkoušely si opravit i správně
čistit zuby na velké sádrové plaketě. Taky si vymodelovaly zubní protézy z modelíny.
Malé děti jezdily sanitkami pro pacienty i zvířecí, takže zde vznikla rázem i „Veterina“…..no, však jsme na vesnici. Děti vždy
pamatují na své mazlíčky a že jich doma nemají málo. Vypadá to, že další z projektových dnů by mohl být „Zvířátkový“.
kolektiv učitelek MŠ

Literární soutěž Poeta už počtvrté
V měsíci květnu vyhlašuje školní družina na Základní
škole v Žabni už tradičně literární soutěž pro základní
školy Regionu Slezská brána. Letošní téma k veršování
je: „Domovina, to je místo, kde žiji“. Komu nejdou verše,
letos poprvé může také malovat.
Vítězné básničky a kresby se objeví už ve třetí
brožurce, kterou nám finančně pomáhá hradit obecní
úřad. Uzávěrka zasílání příspěvků byla 26. května.
kolektiv ZŠ a MŠ

Mít domov
Mít domov je vzácný dar,
Veliká síla.
Každý by chtěl ho mít –
Princezna, drak i lesní víla.
Jsou lidé s domovem,
Který je hřeje.
Ti, co ho nemají,
Těm, věru, zle je.
Sjedu ty nejprudší peřeje,
Překonám obrovské skály.
Ke svému domovu vždy vrátím se,
Třeba z té největší dáli.
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Klub rodičů a přátel školy
Spoustu rodičů zajímá co se děje s příspěvky do KRPŠ.
Tak tedy zde je přehled akcí a činností.
Akce : Vinobraní
Mikulášská nadílka
Rozsvěcení Vánočního stromu
Živý Betlém u kapličky
Karneval
Dětský děn
Výdaje :

50,- mikulášský balíček ZŠ + MŠ
2000,- autobus do kina ZŠ + MŠ
3000,- ohnivá show Halloween ZŠ + MŠ
3000,- vánoční dárky MŠ
2000,- motýlí farma ZŠ
2000,- mravenčí farma a hračky MŠ
50,- pirátský poklad ZŚ+ MŠ
bombónky na odměny

Hlavně musím poděkovat všem našim štědrým sponzorům, bez kterých by to prostě nešlo ! Hlavními sponzory akcí KRPŠ
jsou : Obec Žabeň, Restaurace U Čápů, manželé Turkovi, Fa.Ivánek-Zeman a další rodiče školy. A také moc děkuji především rodičům : Severinovým, Fijákovým, Brožovým, Nedělovým, paní Kalužové, paní Nytrové za pomoc na přípravě akcí a
věřím, že se zapojí i jiní rodiče, protože čím víc nás bude, tím lepší a větší akce můžeme připravit ! Moc děkuji !!!
Na závěr bych Vás chtěla pozvat na Dětský pirátský den. Společně se vydáme hledat poklad 2.6.2017 v 15:30 hod na hřišti
naší školy. Všichni piráti, kteří chtějí najít poklad jsou vítáni.
Katka Matějová

Za samé jedničky kopec zmrzliny
Od 14:00 do 16:00 před restaurací U Čápa v den vysvědčení, které musí děti donést s sebou.

Dům dětí a mládeže Vratimov
– pobočka Žabeň

Ve školním roce 2016/2017 navštěvovalo 37 dětí zájmové
útvary v pobočce Žabeň. Kroužky probíhaly v prostorách
základní školy.
Chceme touto cestou poděkovat všem, kteří nám umožnili
bezproblémový provoz. Jejich zásluhou totiž měly děti možnost navštěvovat kroužky z různých oblastí: ŠACHY, DÍLNA,
STREET DANCE, BADATEL a ANGLIČTINA.
Na příští školní rok připravujeme opět zajímavou nabídku kroužků. Celá nabídka bude vyvěšena v měsíci září na
webových stránkách Domu dětí a mládeže Vratimov.

A co nabízíme?
• angličtina – pro děti od 5 – 7 let
• flétnička – pro děti 4 – 6 let
• street dance – pro děti od 6 let
• dílna – pro děti od 7 let
• šachy – pro děti od 5 let
• badatel – pro děti od 6 let
Naše nabídka by však mohla být pestřejší – a pomoci nám
můžete právě vy!
Uvítáme všechny, kdo mají zájem a chuť pracovat cíleně s
dětmi, i v dalších oblastech, které nejsou
v nabídce uvedeny.
KONTAKT PRO VÁS:
Renáta Míčková
tel. 739 201 078
r.mickova@ddmvratimov.cz
Na závěr přeji všem příjemné prožití letních prázdnin.
Renáta Míčková , za DDM
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První úspěchy kroužku Street dance
Děvčata ze zájmového útvaru STREET DANCE pod
vedením Lucie Kretové mají za sebou první úspěchy v
nepostupových tanečních soutěžích letošního školního
roku. Byla to pohybová taneční soutěž „Orlovský pohárek“, kde děvčata získaly 2. místo. V měsíci květnu
soutěžily v Hlučíně „Hlučínský talent“, kde obhájily své
taneční číslo v konkurenci s tanečními kluby. Velké poděkování patří trenérce Lucii Kretové a členkám zájmového útvaru STREET DANCE při DDM Vratimov.
Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v novém školním roce.
Renáta Míčková , za DDM

Knihovna Žabeň

Z místní knihovny Žabeň
V první polovině tohoto roku jsme pro veřejnost a pro děti z
mateřské a základní školy připravili tyto akce.
Veřejnost:
V sobotu 14. ledna jsme měli otevřeno při Žabeňské pouti.
Přišlo 55 návštěvníků. Pro děti byly připraveny nové tablety
s výukovými programy, nové knihy z kouzelného čtení, skládali si puzzle a vyráběli v připravené výtvarné dílničce.
9. února – beseda Labyrint záhad s Arnoštem Vašíčkem,
13. března – beseda Život s vášní a čokoládou s Marcelou
Krčálovou, 3. dubna – beseda Psychosomatika a pozitivní
psychologie s Marcelou Prokopovou – pořádala obec a 13.
dubna beseda Havajské ostrovy s Petrem Nazarovem.
Rodiče s dětmi:
26. dubna Muzikohrátky s lektorkou Vladimírou Gavlasovou.
K vidění byly výstavy:
fotografie Roberta Škarpy - Afrika, obrazy Zdeňka Kráčmara - Pejsci, obrazy Lenky Kocierzové – Ženy Moravy z pera
a putovní výstava Má vlast.
Základní a mateřská škola:
12. ledna Poledníček v MŠ, 2. února Poledníček v MŠ, 20.
února beseda Největší poklad pro MŠ, 23. února Deskohraní – se zástupcem vydavatelství Piatnik pro ZŠ, 27. února
Veselé tvoření s firmou Krabičky pro ZŠ, 2. března Poledníček v MŠ, 14. března výroba obalu na knihu – odpoledne pro ŠD, 20. března beseda Největší poklad pro ZŠ, 23.
března beseda Já, panovník pro ZŠ, 10. dubna Poledníček
v MŠ, 20. dubna beseda Žádný strach zajíčku pro MŠ, 27.
dubna beseda s Markou Míkovou pro ZŠ, 18. května Poledníček v MŠ, 19. června předávání knížky pro prvňáčka a
stužkování páťáků.
V měsíci březnu – měsíci čtenářů byly připraveny tyto akce:
Výstava obrazů Zdeňka Kráčmara – Pejsci, Beseda pro veřejnost s Marcelou Krčálovou – Život s vášní a čokoládou,
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besedy Já, panovník a Největší poklad – pro děti ze základní
školy, Poledníček – čtení dětem v mateřské škole před spaním, Výroba obalu na knihu – odpoledne pro školní družinu,
Hurvínkova dobrodružství – soutěž pro děti, ANKETA Suk –
čteme všichni – hlasování o nejoblíbenější knihu v roce 2016
– mezi vylosovanými dětmi, které vyhrávají knížku je Adam
Mutina z Žabně, Noc s Andersenem na téma Čtyřlístek.
NOC S ANDERSENEM – proběhla 31. března. Večer
s námi strávilo 20 dětí, nocovalo 19 dětí, 1 knihovnice a 1
pomocnice. Opět velké poděkování manželům Sabovým z
Restaurace U Čápů za pizzy pro děti na večeři – letos jich
bylo 10 a maminkám nocležníků za výborné koláče, buchty
a sušenky na snídani.
Knihovna se opět zapojila do projektu Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka (9. ročník projektu Svazu knihovníků a
informačních pracovníků ČR). Cílem projektu je rozvoj čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Pro školní rok 2016/2017 byla připravena kniha spisova-

tele Martina Šinkovského a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v
Lampálii. Prvňáčkům byla rozdána 19. června v knihovně.
V říjnu pak proběhne oficiální pasování na čtenáře našim
rytířem.
Připravujeme: výstavu obrazů Romany Rosy, besedu
Knihovna palmových listů s Pavlem Krejčím, Pasování na
čtenáře a stužkování páťáků, besedy pro děti z MŠ a ZŠ.

INFORMUJEME:
od 17. do 30. července bude knihovna z důvodu čerpání dovolené UZAVŘENA.
Markéta Bradáčová

Ostatní

Upozornění pro občany– seniory
Pozor na podvodníky !
Policií ČR je neustále evidován zvýšený nárůst majetkové trestné činnosti na seniorech, konkrétně krádeže
a podvody pod smyšlenou legendou. Přestože tato trestná činnost patří již několik let k prioritám Policie České republiky a
probíhají různá preventivní opatření, nedochází k zásadnímu poklesu. Z dosavadních zkušeností
a vyhodnocením poznatků je zjišťováno, že této trestné činnosti se dopouští jednak jednotlivci, ale zejména organizované
skupiny z České republiky, ale i ze zahraničí, např. ze Slovenska a Polska.
Pachatelé si počínají velmi sofistikovaně, účelově si vybírají seniory jako své oběti, senior je pro ně snadno napadnutelná
oběť. Pro znesnadnění činnosti policie ve zjišťování jejich totožnosti a následném pátrání a dokazování trestné činnosti využívají různé prostředky a metody (paruky, změna oblečení). Specifikou podvodné trestné činnosti je využívání legend – záminek. Účelem používání těchto legend je získání důvěry seniora, který poté
z neopatrnosti pachatelům umožní vstup do svého obydlí. V mnoha případech senior komunikuje pouze s jedním pachatelem, který nepozorovaně umožní vstup dalším osobám, které bez vědomí seniora prohledávají jeho byt či dům.
A nyní několik nejčastěji používaných legend :
• Služby - fiktivní kontroly plynu, vody, elektřiny, různé opravy apod.
• Příjmy – finančně „výhodné“ nabídky, přeplatky služeb, výhry v soutěžích, příspěvky různých institucí
• Příbuzní – pachatelé si často vytipovávají své oběti z řad seniorů za pomoci telefonních seznamů pevných linek a to na
základě v dnešní době méně používaných křestních jmen (Anastázie, Alžběta apod.). Pachatel v telefonu předstírá, že
je vnuk nebo příbuzný v tíživé situaci, pošle svého kamaráda pro finanční hotovost.
• Deky – nabídka prodeje vlněných dek, často jako součásti zdravotního pojištění, pachatelé po odvedení pozornosti
oběti odcizí finanční hotovost.
• Pomoc – prosba o pomoc např. poskytnutí vody k uhašení žízně apod.
Jak se vyhnout podvodu nebo krádeži:
• Nedůvěřujte neznámým lidem, nikdy neotevírejte dveře, nevíte-li, kdo je za nimi.
• Pořiďte si panoramatické kukátko, nebo bezpečnostní řetízek na dveře, což Vám umožní dobře si návštěvníka prohlédnout.
• Zvoní-li opravář, pracovník úřadu či jiných služeb – nechte si předložit jeho průkaz a případně zavolejte na patřičný úřad
nebo instituci – v případě jakýchkoliv pochybností trvejte na tom, že o nabízenou službu nestojíte.
• Nepodléhejte lákavé vidině snadného zbohatnutí a výhodných koupí – v naprosté většině jde o podvod. Nedejte podvodníkům šanci chvilkovou neopatrností připravit Vás o mnohdy celoživotní úspory !!!
Důležité pokyny na závěr :
• Důležitá telefonní čísla (policie, záchranná služba, hasiči) mějte viditelně blízko telefonu, abyste mohli co nejrychleji
přivolat pomoc. V případě spáchání podvodné trestné činnosti bezodkladně oznamte na linku tísňového volání 158 .
Zapište si podrobné informace: 1. Vzhled pachatele, 2. Čas události, 3. Údaje k vozidlu. Nechte vše v původním stavu
pro zajištění případných stop : neuklízet, ničím nemanipulovat, nevyhazovat věci, které pachatel zanechal, držel v ruce
apod.
							
							
npor. Mgr. Kamil Václavík
								

Vedoucí oddělení OOP Brušperk
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