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Rok 2017 v Žabni... byl dobrým rokem

Podařilo se dokončit modernizaci knihovny, opravit chodníky
a komunikace, zorganizovat mnoho kulturních a společenských
akcí a připravují se plány nových staveb.
Bilancování končícího roku chci začít poděkováním svým spolupracovníkům na obecním úřadě. Bez jejich píle a nasazení si bezproblémový chod obce nedovedu představit, jejich mravenčí, často nikdy
nekončící práce, nám všem dělá život lepším.
Jmenovitě děkuji paní Janě Blahutové referentce obecního úřadu za
její pečlivý a svědomitý přístup k práci, druhé Janě na úřadě paní Haštabové, která rychle dokázala převzít účetní záležitosti obce. Dále děkuji paní Stáně Trchalíkové za péči o kulturní dům a další objekty a za
pomoc při organizaci obecních akcí. Děkuji panu Lukáši Bobrovskému, který se už rok dobře stará o obecní zeleň, kosení trávníků, čistotu
chodníků, veřejných ploch a cyklostezky.
V roce 2017 jsme zmodernizovali knihovnu, na jejíž proměnu se
mi podařilo získat dar od Biocelu Paskov v hodnotě 300 000 korun
a 350 000 korun z dotace Ministerstva pro místní rozvoj. Tyto prostředky pokryly přes 80 procent nákladů.
Pokud jde o další větší investice, pak je třeba uvést, že byla dokončena první etapa chodníků, kde třetinu nákladů přes 540 000 korun se mi
podařilo získat z podpory OKD. Na opravu komunikací na novém Žabni jsme získali 600 000 korun rovněž z Ministerstva pro místní rozvoj,
a to díky úspěšné účasti v soutěži Vesnice roku.
Také v tomto roce pokračují práce projekční, probíhá práce na tělocvičně, jejíž součástí je i nová mateřská škola. Plánují se nové chodníky
ke škole a biocelské zastávce, probíhají práce na projektu na zvětšení kapacity naší čistírny odpadních vod a rozšíření kanalizačního řádu
„za tratí“. Připravuje se nový územní plán, pasportizace místních komunikací a veřejného osvětlení. Projekt pro rozšíření veřejného osvětlení
je připraven a snažíme se o získání dotace na jeho realizaci.

podzim 2017

Žabeň kulturní, společenská
a sportovní
Rok 2017 začal vydařenou Žabeňskou poutí
a Obecním bálem a pokračoval dlouhou řadou
akcí. Tyto pečlivě dokumentuje svým objektivem Andrea Filipcová, za což jí patří náš dík.
Pokud se podíváte na fotky akcí na obecním
webu či facebooku, napočítáte jich doposud
přes padesát! A to rok ještě neskončil.
Z pořádaných akcí bych rád upozornil na obnovenou tradici Benátské noci, která se velmi
povedla. Dík patří především Janě Ondrušíkové a všem, kteří se na její organizaci a průběhu podíleli. Již nyní spřádáme plány na nový
ročník.
Dále bych chtěl připomenout, že se nám podařilo získat druhé místo v soutěži Vesnice roku
2017 v Moravskoslezském kraji a Zlatou cihlu
za nejlepší novostavbu v téže soutěži. I zde
chci poděkovat všem, kteří se na přípravě těchto akcí podíleli.
Ze všech akcí, které jsem výše zmínil, je vidět,
že v Žabni jsou lidé aktivní a dokáží se dobře
bavit.
Vážení Žabeňáci,
přeji Vám hezké prožití Vánočních svátků strávených v kruhu svých blízkých. Zdraví a štěstí
v následujícím roce 2018.
Vážení obchodní přátelé, představitelé organizací v naší obci dovolte, abych i Vám poděkoval
za spolupráci v uplynulém roce a do roku nového popřál hodně spokojenosti, úspěchů a zároveň také prožití klidných a šťastných vánočních
svátků.
Ať spokojenost a štěstí jsou po celý rok 2018
nablízku nám všem.
Mgr. David Hejneš
starosta obce
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Památník obětem Velké války
Každoročně si 28. října připomínáme vznik Československa. Jedná se bezesporu o jeden z nejvýznamnějších státních
svátků, kdy si můžeme připomenout, jakou cestou si musel náš národ projít, aby se opět stal suverénním státem, státem
svébytným, hrdým. V příštím roce to bude již 100 let, kdy naši pradědečkové a prababičky mohli vyměnit portrét císaře pána,
za portrét pana Masaryka. Psal se totiž 28. říjen 1918 a Národní výbor v Ženevě vydal první zákon "Zákon o zřízení samostatného státu československého" a poté bylo ještě zveřejněno provolání Národního výboru "Lide československý. Tvůj odvěký
sen se stal skutkem…".
Kromě samotného vzniku první republiky je ovšem třeba vzpomenout i na oběti Velké války, která probíhala v letech 1914
- 1918 a doslova udělila slovu "válka" zcela nový rozměr. Lidstvo doposud nikdy nepoznalo tak bolestivý, rozsáhlý a natolik
krvavý konflikt, který v důsledku postihl současně všechny kontinenty světa. Bohužel se Velká válka nevyhnula ani naší obci.
Na bojištích Velké války padlo celkem 14 našich spoluobčanů. Jejich jména jsou uvedena na konci článku a můžete sami
posoudit, že mnozí z nás jsou stále nositeli těchto jmen, ba co víc, rodové linie pokračují dále.
No, a jelikož v naší obci do dnešního dne nemáme památník, který by nám připomínal skutečnost, že zrod republiky byl v
mnohém vykoupen lidskými životy, životy i našich spoluobčanů, společně s kolegy v radě obce jsme podnikli kroky k zahájení příprav na vybudování památníku obětem Velké války. Jako místo pro umístění památníku byla zvolena lokalita za kaplí
sv. Fabiána a sv. Šebestiána, která v době Velké války představovala jakési centrum naší obce. Já doufám, že k výročí 100
let konce Velké války a vzniku naší republiky budeme moci památník slavnostně představit. Držte nám palce.
Ve Světové válce padli tito naši spoluobčané:
Josef Černík
Viktor Vitásek
Albert Olbrich
Rudolf Pohludka

Albín Filip
Ludvík Šlahař
Josef Klečka
Jakub Pánek
František Závodný

Legionáři:
Ludvík Neusser
Josef Šomek
Jan Zahradník
Arnošt Paluzga
František Procházka

										

Bc. Martin Válek
místostarosta

Obecní úřad informuje
Již od září probíhá v zasedací místnosti OÚ výuka angličtiny s lektory Mgr. Michaelou a Václavem Bělohlavými.
Pro 2. stupeň základní školy každé pondělí od 15.45 hod.,
pro dospělé bez omezení věku každou středu od 16 hod.
Pokud máte zájem něco se naučit, pobavit se anglicky
o různých tématech a zažít spoustu zajímavého, kontaktujte nás přes obecní úřad či obecní facebook. Kapacita není
naplněna.
Výsledky voleb do PS parlamentu České republiky
20. - 21. 10. 2017
• V naší obci bylo voleno nejvíce hnutí ANO 2011 se
172 hlasy, na druhém místě se 69 hlasy hnutí Svoboda a přímá demokracie a na třetím se 42 hlasy KSČ,
dále ODS – 37 hlasů, ČSSD – 36 hlasů, Česká pirátská strana – 33 hlasů, KDU-ČSL 24 hlasů, Starostové a nezávislí – 11 hlasů, TOP 09 10 hlasů, Strana
zelených 9 hlasů, Strana svobodných občanů 4 hlasy,
Realisté 2 hlasy, po 1 hlasu ODA, Referendum o EU,
Republikáni, Strana práv občanů, Rozumní a Radostné Česko. Celkem se zúčastnilo 461 voličů, platných
hlasů bylo 455.
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•

Celorepublikově zvítězilo hnutí ANO 2011, které získalo 29,64 % hlasů a 78 mandátů. Na druhém místě skončila ODS, jež získala 11,32 % a 25 poslanců,
na třetím místě Česká pirátská strana s 10,79 % a na
čtvrtém místě SPD s 10,64 %. Obě tyto strany získaly shodně 22 mandátů. V poslanecké sněmovně také
zasedli zástupci KSČM, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09
a Starostů a nezávislých. Volební účast činila 60,84%
z celkového počtu 8 374 501 registrovaných voličů.

Kalendáře 2018
Stolní kalendáře budou opět zdarma vydávány občanům
Žabně (rodina/ČP) během akce Živý Betlém 17/12 oproti
podpisu, následně na OÚ.
Zaměstnanci obecního úřadu přejí všem občanům Žabně
v novém roce 2018 hodně štěstí, zdraví, pohody a vzájemného porozumění.

KPOZ Žabeň

Živý Betlém v kapli svatého Fabiána a svatého Šebestiána
Událost, kterou si již tradičně připomeneme 17. prosince 2017
v 15 hodin, se stala před dvěma tisíci lety v Judských horách.
Vše se odehrálo v malé nenápadné osadě, která se jmenovala Betlém. V těch časech nařídil římský císař Augustus povinné sčítání lidí. Každý se musel dát zapsat v obci, ze které
pocházel jeho rod. Týkalo se to i tesaře Josefa a jeho mladé
ženy Marie. Oba dva přicházejí z Nazareta. Cesta jim trvala
tři dny a byla obtížná i z toho důvodu, že se velmi přiblížil čas,
kdy se mělo Marii narodit dítě. Když přišli do města Betléma,
všude bylo plno lidí a oni marně hledali nocleh. Nikde nebylo
místo pro chudé pocestné. Smutně putovali od domu k domu,
ale nikde nebyli přijati. Jediné místo, které nakonec našli, bylo
ve chlévě, na seně, mezi zvířaty. A tam se také narodil chlapeček, kterému dali jméno Ježíš. Místo postýlky měl jesle
se senem a slámou. V té krajině nocovali také pod širým nebem pastýři a v noci se střídali na hlídkách u svého stáda.
Náhle u nich stál anděl ve velké záři. Pastýřů se zmocnila veliká bázeň. Anděl jim řekl: “Nebojte se, zvěstuji vám velikou radost. Dnes se nám narodil Spasitel, Kristus Pán. Toto vám bude znamením: naleznete děťátko v plenkách položené do jeslí. Pastýři netušili, co se stalo v jejich blízkosti ani to, že budou mezi prvními, kdo uslyší radostnou zvěst. V tomto čase se
na nebi objevila podivuhodná hvězda, kterou ještě nikdo nikdy neviděl. Uviděli ji také tři králové. Tato hvězda jistě znamená,
že se narodil král všech králů! Nemeškali a ihned se vypravili na cestu. Vezli s sebou tři cenné dary: zlato, kadidlo a myrhu.
V Jeruzalémě se ptali: “Kde je ten právě narozený král? Viděli jsme na východě jeho hvězdu a přišli jsme se mu poklonit!”….
Srdečně zveme všechny Žabeňáky a jejich blízké. Přijďte se pozdravit se sousedy, zazpívat si koledy, zahřát se vánočním
punčem, ochutnat starodávné pracny. Pro děti je připravena vánoční dílnička pro výrobu svíčky netradiční technikou. Bílou
svíčku si přineste s sebou.
Pracny od Babičky
240 g cukr moučka

Pracny je nejlépe upéct o prvním adventu, na vánočním
stole jsou pak proleželé a jen se rozplývají.
0,5 lžičky mletá skořice
4 lžičky kakao
400 g máslo
0,5 ks citron
100 g hera
700 g polohrubá mouka
2 ks mletý hřebíček
200 g vlašské ořechy

Těsto můžeme připravit i z poloviční dávky. Ořechy najemno umeleme. Heru a máslo necháme trochu povolit, aby
šla dobře propracovat. Nastrouháme citronovou kůru. Do
hlubší mísy vsypeme všechny přísady a důkladně prohněteme, aby se nám vše pěkně spojilo. Uděláme dva válečky
a dáme je do chladna, aby těsto ztuhlo. Alespoň 1 hodinu,
nejlepší je ale do druhého dne. Vychladlé těsto si rozkrájíme
na malé kostičky, které vmačkáváme do formiček. Pracny
pečeme v předehřáté troubě při 170 °C asi 12 - 15 minut.
Jestli jsou pracny upečené zjistíme tak, že lehce prstem
zkusíme promáčknout. Pokud se již nepropadají, vyndáme
je a vyklepáváme z formiček. Pracny skladujeme v chladné
místnosti, aby byly křehké. Kdo má rád, může při dávání na
mísu s pracnami pocukrovat moučkovým cukrem.
Žabeňské kuchtičky, velké, malé, starší i mladinké, přineste ochutnat své MEDVĚDÍ TLAPKY neboli PRACNY do
stánku s vánočním punčem na ŽIVÝ BETLÉM, odměna za
vaše pekařské umění vás nemine!
Jana Ondrušíková, předsedkyně KPOZ
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Klub důchodců

Jak to bylo u nás v Žabni na začátku zimy aneb bez dějin by nebyla současnost
(přepis zápisu kronikářky paní Marie Hranické v Obecní
kronice psané od roku 1934)
S prvním sněhem se vytahují saně, brusle (šlipary, šlajfčuchy) a dělají lyže z dyh sudů. Napadne-li trochu více sněhu,
už se to jen u kaple hemží. Poslední dobou chodívá se na
kopec do panského lesa. Tam je živo zvláště v neděli. Zamrzne- li Olešná, prohánějí se po ledě, poleví-li, dělají „šify“,
na kterých se pluje, „až do Ameriky“. Jíhne-li sníh, dělají se
kuličky a už to jde, třebas hned cestou ze školy. Tu děvčata mají zle, někdy též i naopak. Celé „vojny“ se vypovídají
a plány na ně už ve škole o přestávkách kují. Dosti často se
stává, že kolikráte pak takovou bitvu musí rozhodnout pan
učitel ve škole. To bývá prohra na obou stranách. Jindy zas
stavějí sněhuláky.
Začátkem prosince se pozoruje obloha po západu slunce,
zda Mikuláš hodně peče. Klade 6. prosince a za dva dnů
nato matička. Před vánočními svátky se připravuje stromek,
o Štědrém dni se už strojí.
Pozn. redaktora – O „MATIČKÁCH“ V NAŠEM KRAJI
Před sv. Mikulášem, dne 5. prosince večer, na Přerovsku chodila po domech žena oblečená v bílé plachtě, tvář
měla zamoučenu. Chodila se srpem (maketou srpu) v ruce,
kterým obyvatele domu, který navštívila, zvláště děti „stínala“. Říkalo se jí Smrt anebo Boží Matka. Dávala dětem
líbat křížek a učila je modlit se. Dary nerozdávala. Jinde
chodila Matička nebo Smrt zároveň se sv. Mikulášem. Na
den Neposkvrněného početí Panny Marie večer chodívaly
v Kozlovicích odrostlejší děti s „matičkou“. Některé děvče se
zahalilo do plachet a chodilo s celým průvodem po domech
známých. Matičky si zde počínaly jako Mikuláš. Rozdávaly
jablka, bonbóny, sušené švestky, ořechy, perníky. Matička
zkoušela a vyptávala se dětí, rodiče žalovali na neposlušné, matička děti napomínala a trestala a na konec podělila děti obyvatel domu sušeným ovocem, pečivem a ořechy.
Do kterého domu matička nepřišla, tam rodiče sami schovali svým dětem dary pod postel. Na Vánoce v těchto oblastech nebylo zvykem, aby ještě Ježíšek rozděloval dárky.
Devět večerů před Božím narozením chodívaly v okolí ženy
Matičky po devíti domech se soškou Panny Marie. V každém domě pak byla soška přes jednu noc. Druhého dne
opět večer přišly sošce naproti se světly a doprovodily ji do
sousedního domu. Obyčej byl na památku toho, že prý Panna Maria devět dní v Betlémě hledala marně nocleh. V Dobré chodívala jen jedna matička „Mikolajka“. Říkalo se, že se
chodí po „Mikolajce“. Mikolajka nenosívala na hlavě korunu,
zakrývala si tvář jen řídkým šátkem.

Pozvánka na Vánoční výstavku
Klub důchodců v Žabni srdečně zve do nově
zrekonstruované knihovny
5. - 8. 12. 2017
od 14:00 do 17:00
Přijďtě si užít předvánoční atmosféru!

Těšíme se na Vás!
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Obec Žabeň
srdečně zve

do sálu KD

Obecní
bál
20/1
19/30
Hraje: Sagar
předtančení
Tina Turner Show
slosování vstupenek

Předprodej na OÚ Žabeň od 15/12
250 Kč(místenka, večeře)
150 Kč (místenka)
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Sdružení dobrovolných hasičů

Mladí hasiči
Po prázdninách začal opět fungovat oddíl Mladých hasičů. Pravidelné schůzky se konají každý čtvrtek od 16 hod
v hasičárně. Pěkné podzimní dny jsme trávili převážně venku. Už v září jsme začali pomalu s přípravou na Závod požárnické všestrannosti, je to branný závod. Trénovali jsme
střelbu ze vzduchovky, topografické značky, zdravovědu,
vázání uzlů, práci s mapou a buzolou, ale také hod granátem na cíl. Všichni tyto disciplíny znají už z loňska, tak jsme
je víceméně zopakovali. Topografické značky uměli skoro
všichni, ale jak zorientovat mapu už zapomněli. Nakonec
jsme, ale nikam nejeli, protože polovina dětí byla nemocná,
a tak jsme nepostavili družstvo. Nevadí, to co umíme, zúročíme jindy. Abyste si nemysleli, že se jenom učíme, vždy
zůstane nějaký čas na hry. Taky jsme byli v lese stavět domečky, což kluky velice bavilo.
Začátkem listopadu za námi přijela Maruška Kučerová. Je
to holčička pro kterou sbíráme víčka z PET lahví.

Strávili jsme společně hodinu a ukázali Marušce co všechno umíme. Zapojila se s námi i do určování topografických
značek, které jsme měli připravené formou hry. Víčka jsme
sbírali společně se ZŠ a obecním úřadem a tak si odvezli
zhruba 130 kg. Penízky, které za ně dostanou použijí na rehabilitační pobyt v lázních Klimkovice. Zdravotní pojišťovna
takový pobyt hradí 1x ročně a to je málo….
Do konce roku ještě plánujeme spaní na hasičárně, každoroční pečení perníčků, výrobu drobných dárečků a vánoční
besídku. Společně s Mladými hasiči z Paskova chceme jet
na bazén, ale nevíme, jestli to zvládneme ještě letos nebo
až příští rok.
Mgr. Martina Cabová
za SDH

TJ Sokol Žabeň

Z činnosti Sokola
Jednou z nejdůležitějších akcí letošního roku byl autobusový zájezd do Vysokých Tater v druhé půlce září.
V pátek odpoledne zamířil plný autobus do Starého Smokovce, kde jsme měli ubytování. V sobotu i přes hlášenou nepřízeň počasí, která se nenaplnila, si každý účastník mohl vybrat
z několika tras podle náročnosti a vlastních schopností. Takže jsme zanechali stopu jak na Teryho chatě, tak na Skalnatém plese, na Velké Svišťovce, na Velkém vodopádě a
i v Tatranské Lomnici. V neděli se půlka zájezdu přesunula
zubačkou na Štrbské pleso, odkud šla na Popradské pleso
a zpět. Druhá půlka zájezdu jela po sobotní námaze relaxovat do termálů ve Vrbovci. Při cestě domů jsme se zastavili
v salaši Krajinka, kde si každý mohl nejen nakoupit domácí
ovčí pochoutky, ale i domácí chleba a různé druhy koláčů.
Mužská část uvítala možnost prohlídnout si muzeum traktorů, kde byly k vidění i unikátní kousky. Věřili byste, že firma
Porsche vyráběla i traktory?
Taktéž v září jsme uspořádali již 11. ročník kriťáku v Paskově, kde po loňském vedru nám počasí nachystalo déšť
a zimu. To se samozřejmě odrazilo na účasti cyklistů, kterých ve všech věkových kategoriích zápolilo o vítězství
jen 64. Kdo nezklamal, byly děcka. Těch vyrazilo na kilometrový okruh 23.
V říjnu se rozběhlo v kulturáku pravidelné cvičení předškolních dětí, kterých začalo docházet až hodně, aby to Radana
s Hankou zvládly (cca 12).
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Taktéž chlapců chodí minimálně 10 a tak jsou Aleš se
Zdeňkem řádně vytíženi. Adéla nadále vede kruhové cvičení, kde si každý, když to dělá poctivě mákne. A žen se díky
náboru na nácvik sokolského sletu podařilo dát dohromady 16!! Což je neskutečné, ale zároveň nutné pro vytvoření
jednoho obrazce sletové skladby „Ženobraní“. Pod vedením
Marcely pilně trénují a už jezdí i na secviky ve větší celky.
Doufám, že nejenom já jim držím palce, aby vydržely a tuto
snahu přetavily v krásné zážitky na XVI. Všesokolském sletu
v Praze příští rok na přelomu června a července.

Novoroční pingpongový turnaj
TJ Sokol Žabeň zve všechny příznivce stolního tenisu do
sálu KD 13. ledna 2018 od 10 hodin. Přijďte si zahrát, rozhýbat zlenivělé tělo po Vánocích a užít si příjemnou sportovní
atmosféru. Soutěžit se bude v kategoriích ženy, muži, členové Sokola.
Pavel Krchňák
starosta Sokola

Základní a Mateřská škola Žabeň

Červený den v MŠ
Ve středu 11. 10. 2017 proběhl v naší mateřské škole
„Červený den.“ V rámci „Barevných dnů“ jsme pro podzimní
čas vybrali červenou barvu a připravili pro děti obou tříd společné zábavné dopoledne. Již od rána přicházely do třídy
děti vyparáděné v červených tričkách, tepláčkách, sukýnkách a šatech, vzájemně se prohlížely a obdivovaly. „Zajíčci“ ještě doplňovali svůj červený outfit krepovými pentlemi
a čelenkami, děvčátka si malovala na líčka červená srdíčka.
Ani učitelky, chůva a teta Gabča nezůstaly pozadu a prohledaly doma svůj šatník, (některé i šatník svých manželů) aby
mohly dorazit do školky v té správné barvě. Kolem osmé
hodiny již celá třída „hořela“ červenou barvou.
Malíř Podzim barví přírodu mnoha odstíny, červenou natírá listy stromů a také různé plody – šípky, jeřabiny a nám
nejmilejší jablíčka. Děti si ráno také zahrály na malíře a natřely barvami velký strom z kartonu, který během dopoledne
zasýchal a čekal na doplnění papírovými jablíčky. Jablka
chutnají nejen nám, ale i červíkům a proto si děti ještě před
svačinou zatancovaly k oblíbené písničce „Červíkův popěvek.“ Poté si zacvičily se svými červenými hračkami, které si
přinesly z domu a zahrály si hudebně pohybovou hru „Červené jablíčko.“
Zda-li pak děti znají nějakou červenou pohádkovou postavu? Ale jistě že znají, přece Červenou Karkulku! Paní učitelky dětem tuto pohádku zahrály dřevěnými loutkami. Malé
děti ji sledovaly s napětím, starší děti napovídaly děj a všechny se radovaly ze šťastného konce. Děti uměly správně určit,
kdo byl v pohádce zlý, kdo hodný a kdo neposlechl maminku
a málem na to doplatil.
Děti také přemýšlely, jakou „červenou“ věc by mohla Karkulka donést babičce ve svém košíčku. Ve třídě hledaly
všelijaké červené věci a nosily je na jednu velkou hromadu.
Nakonec se všichni společně dohodli, že ze všech červených věcí by pro babičku bylo nejlepší jablíčko. Každé dítě si
pak vyrobilo jablíčko z papíru.
Učitelky mezitím připravily překážkovou dráhu. Ale nebyla
to obyčejná překážková dráha, byl to „pohádkový les,“ který
musely děti - nyní malé Karkulky překonat, aby donesly své
jablíčko babičce. Role babičky se s chutí zhostila paní učitelka Šárka a zamaskovaná k nepoznání čekala na své Karkulky v chaloupce za lesem. V lese dokonce na děti číhal
vlk a občas na někoho skočil, ale nebojte se, byl jen plyšový a děti se smály, když je přepadl. Chůva Kája pomáhala
malým dětem zlého vlka zahánět a překonávat náročnější
překážky.
Papírová jablka pak děti nalepily na strom z kartonu, který ráno slepily a nabarvily. Během dopoledne si starší děti
zahrály hru s červenou kostkou na počítání kroků, mladší
děti si vybarvovaly omalovánky Červené Karkulky, skládaly

puzzle, řadily obrázky pohádky podle časové posloupnosti,
hrály si se svými červenými hračkami. Před obědem si děti
ještě stihly společně zahrát hru „Vlk v lese chodí.“ Všechny
děti si zábavné dopoledne náramně užily a už teď se těší na
další barevný den.
Kolektiv učitelek MŠ.

Halloween

V úterý 31. 10. v podvečer se před Základní školou v Žabni sešel velký houf čarodějnic, kostlivců, mumií a dalších
hrůzostrašných strašidel, aby oslavili Halloween. Sychravé
a nevlídné počasí umocnilo strašidelnou atmosféru temného večera a průvod strašidel se vydal za svitu lampionů po
vesnici. Svou cestu průvod ukončil na školní zahradě, kde
na všechna malá strašidla čekaly tři halloweenské úkoly:
dýňový bowling, hledání kaštanu a orientace se zavázanýma očima. Po zdárném překonání všech překážek byla pro
strašidla připravena sladká odměna, pro kterou si musela
dojít do tmavého suterénu školy. Někteří rodiče s dětmi se
v chladném večeru rádi ohřáli u ohně a opekli si buřty. Vrcholem čarodějného večera byl velký ohňostroj, který na noční obloze vykouzlil úchvatné představení a na tvářích dětí
nefalšované nadšení. Děkujeme všem, kteří se zasloužili
o krásnou výzdobu školy a přípravu zábavného programu.
Mgr. Lenka Nováková
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English Camp
na Babí hoře a v Brně

Den stromů

Světový den stromů se poprvé oslavoval také v Žabni na
školní zahradě a to 20. 10. 2017. Již dopoledne se děti ocitly v pohádkovém lese při sledování Houbové pohádky od
zájezdového divadélka Koloběžka. Taky kreslily, stříhaly, lepily, otiskovaly,…..prostě vyráběly stromy z papíru. Odpoledne se celá MŠ i s rodiči sešla pod starou lípou u školy, aby
si vysvětlila důležitost a význam stromů pro člověka a také
proč celá naše planeta slaví již od poloviny 19. století tento svátek. Taky jsme se dozvěděli, že se slavil i u nás už
v dubnu roku 1909 zasazením Husovy lípy na Petříně při
tzv. „Stromových slavnostech“. V roce 2000 se v České republice vyhlásil Den stromů na 20. října, kdy jsou stromy
u nás nejkrásnější, mohou se sadit i kácet a dávají prostor
pro kreativitu s plody i listy, tvoříme si zásoby pro teplo domova a tak vnímáme stromy nejsilněji.
Po proslovu nám zahrály tři děti s paní učitelkou Hudečkovou ze ZUŠ Vratimov na lesní rohy nádherné skladby. Pak
následovala beseda s myslivcem panem Fojtíkem, který
nám odborně povykládal o stromech a vyzkoušel děti z poznávání větviček a plodů lesních stromů. Taky nás doprovodil na místo v naší přírodní zahradě, kde nejstarší děti ze třídy
Zajíčků dopoledne vykopaly díru pro nový strom. Za účasti
pana starosty a některých tatínků se nám podařilo zasadit
„snad odborně“ novou asi 4letou třešeň věnovanou firmou
Ivánek - Zeman…..za kterou velice děkujeme! Krásnou atmosféru nám navodily fanfáry z lesního rohu pana myslivce.
A pak přišla na řadu zábava pro děti. S tatínky si vyráběly ptačí krmítka, s maminkami stromeček v květináči nebo
kytici růží z listů. Házely šiškami do koše, zatloukaly hřebíky do pařezu, vyzkoušely i řez do kmenu rámovou pilou ve
dvojici, soutěžily s naloženými kolečky dřevem nebo dítětem
kolem velkých dýní a zpět. Taky si zakreslily strukturu kmenů barvami přes balící papíry, nebo si se zájmem prohlídly
výstavku dřevěných hraček. Počasí nám přálo, ale přesto
při západu sluníčka jsme se přesunuli k ohništi, kde jsme si
opekli párky a ohřáli se nad polínky, co nám příroda nadělila. Bylo to moc krásné setkání a věřím, že si ho každý rok
zopakujeme.
Za MŠ Šárka Karásková
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O podzimních prázdninách účastníci English Campu vystoupali na nejvyšší horu Oravských Beskyd, 1725 metrů
vysokou Babí horu. Vyjeli ze Žabně ve středu odpoledne
a tradičně první noc přespali ve stanu, tentokrát u pramene
Slaná voda.
Ráno po snídani se vydali na samotný výstup. Postupovali zprvu lesem Hviezdoslavovou alejí, kde se ve vyšších
partiích objevoval smrkový prales. Na hranici kosodřeviny je
čekala sněhová pokrývka a mlha. Na vrcholu se na chvíli
rozestoupila a objevily se nádherné výhledy na okolní hory
a Oravskou přehradu.
Po dlouhém sestupu se přesunuli do vesnice Mutné, kde
měli domluvený nocleh v chatě. I zde je čekalo dobrodružství
v podobě jízdy terénním autem přes brod a rozbahněnými
loukami. Nejodvážnější zvolili, místo relativně bezpečného
mostu, brodění potokem. V pátek následovalo balení a odjezd domů.
V listopadu se vydali do Brna a jeho okolí. Vyráželi ve čtvrtek večer a přespali ve stanech nedaleko Moravského krasu.
V pátek prošli krásnou lipovou alejí, prohlédli si romantickou zříceninu hradu Blansek a došli k prvnímu cíli svého putování, k propasti Macocha. V krasu navštívili Kateřinskou
jeskyni s největším jeskynním domem u nás. Na cestě do
Brna vyhládli dlouhou procházkou, a tak zastavili v Blansku
na dobrý oběd v restauraci s příznačným názvem Punkva.
Prohlédli si večerní Brno, prošli se kolem hotelu Continental přes Náměstí Svobody, kde se konala připomínka
17. listopadu. Prošli Zelným trhem kolem divadla Husa na
provázku, Havlovou uličkou až na Petrov. Den zakončili koupáním v aquaparku.
Přespali v obrovské funkcionalistické sokolovně a to díky
Majce Neusserové, které tímto za zprostředkování noclehu
velmi děkují. V sobotu si prohlédli brněnský hrad Špilberk
a vydali se na cestu domů.
Pokud máte rádi turistiku, odvážíte se stanovat v přírodě,
je Vám od 12-17 let a máte chuť s námi strávit netradiční víkend, přihlaste se Davidu Hejnešovi přes zprávu na obecním facebooku nebo na obecním úřadě u paní Blahutové.
Mgr. David Hejneš

Klub rodičů a přátel školy přeje...
Klub rodičů a přátel školy přeje všem dětem, rodičům
a občanům Žabně skvělý rok 2018, zdraví, spokojenost, rodinnou pohodu, štěstí a lásku. Na hojnou účast na akcích
pořádaných KRPŠ se v novém roce těší
Kateřina Matějová, předsedkyně.

Dům dětí a mládeže Vratimov pobočka Žabeň

Dům dětí mládeže Vratimov
Svátek svatého Martina náleží 11. listopadu. DDM Vratimov připravil první oslavy na neděli 5. listopadu, kdy jsme
očekávali příjezd Martina na bílém koni v Žabni. Pro děti
a rodiče byla připravena trasa s úkoly označená zlatými
podkovami. Po návratu z trasy, děti hledaly cestu bludištěm
a nakonec našel každý i poklad. Nejlepší odměna byla projížďka na koni. Ve výtvarné dílničce si děti vyrobily první vánoční ozdoby.
Počasí nám přálo. Martin na „bílém“ koni přijel. Děti odcházely s dárky, vánočními ozdobami a plné očekávání na vánoční svátky.
Děkujeme za finanční podporu obci Žabeň, všem externím pracovníkům za dobře připravenou akci.
Renáta Míčková
DDM Vratimov

Kalendář akcí
23. 12. 2017 - 2. 1. 2018 vánoční prázdniny
- nejsou kroužky
2. 2. 2018 pololetní prázdniny
- akce pro přihlášené děti.
12. 2. - 16. 2. 2018 jarní prázdniny
- nejsou kroužky
- akce pro přihlášené děti.
Bližší informace o akcích naleznete na www.ddmvratimov.cz

Knihovna Žabeň

Z místní knihovny Žabeň
Po letních prázdninách jsme 5. října opět zahájili akci
zvanou Poledníček, při které čteme dětem před spaním
každý první čtvrtek v měsíci. Tentokrát s knihou Pohádky
o planetách.
V měsíci říjnu a tedy i v týdnu knihoven (2. - 8. 10. 2017)
proběhla plánovaná rekonstrukce knihovny. Proto jsme akce
uskutečnili v náhradních prostorách:
- v pondělí 2. 10. přednáška Knihovny palmových listů
s Pavlem Krejčím – v zasedací místnosti Obecního úřadu
- ve čtvrtek 5. 10. Poledníček pro děti z MŠ
- v pondělí 9. 10. Pasování na čtenáře – v základní škole
- ve čtvrtek 12. 10. Workshop se spisovatelkou Klárou
Smolíkovou – Hrátky s čerticí Dorkou – v základní škole
V měsíci listopadu:
- v úterý 7. 11. proběhlo Slavnostní otevření knihovny po rekonstrukci – večer uvedl pan starosta, vystoupily děti z místní školy a školky a nádherně zazpíval Jiří Siuda, žák paní
profesorky Evy Wojaczkové. Prohlédnout si novou knihovnu
přišlo 48 čtenářů, návštěvníků, pro které bylo připraveno bohaté občerstvení.
- ve čtvrtek 9. 11. ráno proběhl v MŠ Poledníček s knihou
Z pohádkové postýlky a od 17 hodin se konala přednáška
Mgr. Adély Mii Filippi na téma Kineziologie one brain „Umíte
zvládat stres a strach?“. Zároveň byla zahájena výstava fotografií industriálního fotografa Pavla Zubka s názvem Heavy industria, která potrvá do 21. 12. 2017.

- v pondělí 20. 11. přišly děti z MŠ na besedu s názvem
Eliška a Měsíčňánek
V měsíci prosinci přijdou na besedy děti ze ZŠ a ve školce
proběhne Poledníček.
Ve spolupráci s Klubem důchodců proběhne Vánoční výstavka (5. - 8. 12. 2017, 14 - 17. hodin)
Poslední půjčovní den v roce bude ve čtvrtek 21. 12. 2017
a první půjčovní den v roce 2018 bude ve čtvrtek 4. ledna.
Přejeme klidné a příjemné prožití svátků vánočních.
Markéta Bradáčová
knihovnice
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Ostatní

Topení a komíny
V dohledné době opět nastane hlavní topná sezóna a všichni provozovatelé spalinových cest by neměli zapomenout na
povinnosti související s jejich provozem, které jsou stanoveny vyhláškou č. 34/2016 Sb., o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty. Abyste se i vy nestali smutným číslem ve statistice požárů způsobených zanedbáním čištění a kontrol spalinových
cest, je dobré si opětovně připomenout hlavní zásady jejich provozování.
Kdy a v jakých lhůtách se tedy kontroly, revize a čištění spalinových cest musí provádět a kdo je může provádět?
Kontrola spalinových cest se provádí po jejím vyčištění, přičemž se posuzuje zejména stav a provedení spalinové cesty, volný a bezpečný přístup ke spalinové cestě a k jejím otvorům, dodržení bezpečné vzdálenosti od hořlavých předmětů, zajištění
požární bezpečnosti stavby a rovněž, zda nedošlo k zásadním změnám oproti stavu zjištěnému při minulé kontrole nebo revizi. Kontrolu spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Revize spalinové cesty se provádí před jejím uvedením do provozu, dále při každé stavební úpravě komína, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče, před připojením spotřebiče do nepoužívané spalinové cesty atd. Revizi spalinových cest
může provádět oprávněná osoba, která je zároveň držitelem osvědčení revizního technika spalinových cest.
Čištěním spalinové cesty se rozumí čistící práce, zejména se zaměřením na odstraňování pevných usazenin, nečistot
a kondenzátů. Čištění spalinové cesty provádí oprávněná osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru kominictví.
Ačkoli čištění komínů u spotřebičů s výkonem do 50 kW včetně lze provádět svépomocí, je lepší se spolehnout na odborníky.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty
Výkon
připojeného
spotřebiče
paliv

do 50 kW včetně

nad 50 kW

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Činnost

Čištění
spalinové cesty

Pevné

Kapalné

Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

Celoroční
provoz

Sezónní
provoz

Plynné

3 × za rok

2 × za rok

2 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

Kontrola
spalinové cesty

1 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

Čištění
a kontrola
spalinové cesty

2 × za rok

1 × za rok

1 × za rok

V případě vzniku požáru sazí v komíně se snažte jednat v klidu a s rozvahou. Ihned volejte hasiče na tísňovou linku 150,
případně 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou. Komín by mohl popraskat nebo by dokonce mohlo dojít k výbuchu. Do
příjezdu hasičů je možné zkusit hasit plameny vhazováním suchého písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.
Místo písku lze použít i hasicí přístroj sněhový nebo práškový. Pokud je to možné, omezte přístup vzduchu do komína (např.
uzavřením vzduchové klapky u kotle, odstraněním kouřovodu a utěsněním sopouchu třeba i starými montérkami).
Hasební práce však provádějte pouze v případě, že nemůže dojít k ohrožení zdraví nebo života zasahující osoby!
por. Ing. Dalibor Kubátka
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Informace Místní akční skupiny Slezská brána
Místní akční skupina Slezská brána, z.s. připravuje výzvy k předkládání žádostí o dotaci na rok 2018. Výzvy nebudou určeny jen místním samosprávám, ale také spolkům, podnikatelským subjektům, školám, neziskovým organizacím, zemědělcům a dalším. MAS Slezská brána má na podporu těchto projektů připraveno pro rok 2018 cca 35,2 mil. korun. Schválené
výzvy budou zveřejňovány vedle oficiálního informačního systému také na webu MAS (http://masslezskabrana.cz), kde budou zveřejněny také termíny pro příjem žádostí o dotaci podle jednotlivých výzev, náležitosti žádostí a veškeré další informace pro žadatele. Detailnější informace budou poskytnuty na seminářích pro žadatele a příjemce, které bude MAS pořádat
před každým vyhlášením výzvy.
Mgr. Bc. David Novák
MAS Slezská Brána

Harmonogram plánovaných výzev na rok 2018
Termín

Výzva

Podporované aktivity

Příjemci / Žadatelé

Hmotné investice v živočišné a
leden 2018

Zemědělské stavby

rostlinné výrobě, uvádění výrobků

a technologie

na trh, monitoring kvality, zpracová-

Zemědělští podnikatelé v území Regionu
Slezská brána.

ní výrobků
Značení a infotabule, rekonstrukleden 2018

Posílení rekreační funkce lesa

ce stezek, stanoviště, posezení,
odpočívky, krmelce.

leden 2018

Zpracování a skladování
zemědělských produktů

Skladování potravin, rekonstrukce
objektů pro skladování, modernizace provozu.

Vlastníci lesních pozemků, myslivecké a turistické spolky, města a obce.
Zemědělský podnikatel, výrobce potravin
území Regionu Slezská brána.

Podpora tvorby pracovních míst,
leden 2018

Získání kompetencí pro aktivní
začlenění na trh práce

rekvalifikační kurzy, JOB kluby,

Příspěvkové organizace, vzdělávací a poraden-

kariérové a pracovní poradenství,

ské organizace, OSVČ, města a obce Regionu

podpora zahájení podnikatelské

Slezská brána.

činnosti,
leden 2018
leden 2018
leden 2018
únor 2018

Podpora aktivit zaměřených
na prorodinná opatření
Vybavení učeben a zajištění
vnitřní konektivity ZŠ a MŠ
Sociální služby a sociální
začleňování
Stavba a rekonstrukce lesních
cest

příměstské tábory, dětské skupiny, doprava dětí do škol a kroužků.
Vybavení učeben, pomůcky,
připojení k internetu.

Rozvoj cestovního ruchu
Zvýšení bezpečnosti dopravy
formou výstavby a rekonstrukce
chodníků I.

červen 2018
září 2018

říjen 2018

Budování lesnické infrastruktury,

Vlastníci lesních pozemků, města a obce v

lesní cesty.
stravování, ubytování, rekreační,

prosinec 2018

Podnikatelé, mikro podniky, malé podniky,
zemědělci

Města a obce Regionu Slezská brána.

prvků).
Rekonstrukce budov IZS.

Zvýšení bezpečnosti dopravy

Chodníky (včetně přechodů pro

formou výstavby a rekonstrukce

chodce, semaforů, bezpečnostních

chodníků II.

prvků).

Rozvoj cykloturistiky

území Regionu Slezská brána.

Chodníky (včetně přechodů pro
chodce, semaforů, bezpečnostních

Rekonstrukce budov IZS

Rozvoj sociálních služeb

MŠ a ZŠ Regionu Slezská brána.
Sociální služby

sportovní a zábavní činnost
duben 2018

Regionu Slezská brána.

Rozvoj činnosti sociálních služeb

projekty v oblasti pohostinství,
březen 2018

Příspěvkové organizace, spolky, města, obce

Nákup vybavení již fungující sociálních služeb.
Zřízení a rekonstrukce cyklotras.

JHZS, města a obce Regionu Slezská brána.
Města a obce Regionu Slezská brána.

Poskytovatelé sociálních služeb.
Města a obce Regionu Slezská brána.
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Fotogalerie

Vítání občánků

Tvarůžkové hody

Halloween

ŽABEŇÁK
zpravodaj obce Žabeň
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