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zpravodaj obce Žabeň
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www.zaben.cz

Knihovna, cesty a chodníky
Takto by se daly shrnout nejvýznamnější stavební aktivity v letošním roce. Dojde k
modernizaci knihovny, opraví se první část
chodníků a nový asfalt dostanou čtyři úseky
místních komunikací.
Knihovna dostane novou tvář, vyřeší se sektorové svícení, přibude kuchyňka, sklad knih a kout
pro starší děti, zlepší se nevyhovující zázemí pro
knihovnice, které je v současné podobě vlastně
nulové, bude zabudovaná klimatizace. Na projektu pracovala designérka interiérů paní Kellermann společně s paní ředitelkou Pščolkovou a paní knihovnicí Bradáčovou. Stavební práce jsou
plánované na měsíc říjen. Po tuto dobu řešíme s vedením knihovny možný
náhradní provoz na obecním úřadě.
Na modernizaci se podařila získat dotace z Ministerstva pro místní rozvoj
a dar 300 tisíc korun od Biocelu Paskov, tyto prostředky pokryjí většinu
nákladů modernizace knihovny.
Stavba, která už probíhá, je oprava chodníků kolem hlavní komunikace.
Její první etapa by měla být dokončená na začátku září, další se plánují
na příští rok. Financována je z větší části z vlastních peněz obce o výši
podpory ze strany OKD se jedná.
Oprava povrchu místních komunikací se uskuteční v září a bude se týkat
rovnoběžných komunikací s hlavní silnicí a silnicí na paskovský Folvark.
600 tisíc korun na opravu se podařilo získat formou dotace z Ministerstva
pro místní rozvoj za Bílou stuhu v soutěži Vesnice roku 2016.

léto 2017

Vesnice roku 2017
V obci Větřkovice proběhlo 23. července slavnostní předávání cen vítězům v soutěži Vesnice
roku 2017 Moravskoslezského kraje.
Zástupci všech přihlášených obcí se sešli ve
sportovním areálu, stejně tak jako hodnotitelská
komise, zástupci Moravskoslezského kraje a
zástupci dalších vyhlašovatelů soutěže. Větřkovičtí se ukázali jako milí hostitelé. Vystoupila jejich příležitostná dechová kapela, která otevřela
předávání cen českou národní hymnou. Dále
se předvedl větřkovický chrámový sbor, místní
myslivci s loveckými zdravicemi a rocková kapela.
Starosta obce Žabeň převzal z rukou zástupkyně Ministerstva kultury ČR ocenění v soutěži
Zlatá cihla v kategorii nové venkovské stavby za
budovu výletiště Nové Visalaje.
Předávání cen se neslo v přátelském duchu
a před vyhlášením samotného vítěze obdržel
starosta Žabně z rukou hejtmana Moravskoslezského kraje šek v hodnotě 150.000,- Kč za
2. místo v krajském kole soutěže Vesnice roku
2017 Moravskoslezského kraje.

Sviadnovská pošta v novém
I díky obci Žabeň se klienti pošty ve Sviadnově budou cítit lépe a provozní doba bude rozšířena. Naše obec se bude podílet na financování
necelé třetiny mzdových nákladů pracovníků Pošty partner.
Obec Sviadnov přistoupila ve spolupráci s Českou poštou k reorganizační
změně a zastřešila přechod pobočky na Poštu partner. Pro klienty se v kvalitě
služeb nic nemění, pracovníci jsou vyškolení Českou poštou, ta dodává i nové
moduly poštovních přepážek. Obec Sviadnov pěkně zrekonstruovala bývalou
hasičskou zbrojnici, ve které bude „nová“ pošta od 4. září provozována.
Provozní doba: pondělí, středa 8:00 – 11:00
úterý, čtvrtek 8:00 – 11:00
pátek
8:00 – 11:00

13:00 – 18:00
13:00 – 16:00

Mgr. David Hejneš, starosta obce

„Při procházce obcí Větřkovice jsme viděli pěkně upravenou vesnici a přesvědčili se o
bohatém společenském životě. Rád bych poděkoval větřkovickým za příjemně strávené
odpoledne a pogratuloval jim k titulu Vesnice
roku 2017 Moravskoslezského kraje. Je vidět,
že tento titul užívají právem,“ uvedl pan starosta
Mgr. David Hejneš.
Mgr. Andrea Filipcová
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Se začátkem nového školního roku se rozjíždí 2. KOLO „Kotlíkové
dotace„ a navíc tady máme i „Dešťovku”
V prvním kole výzvy na podporu výměny starých neekologických kotlů
na tuhá paliva se zapojilo téměř třicet žabeňských domácností. Naše
obec se tak zařadila, v poměru přidělené dotace na jednoho obyvatele,
mezi nejúspěšnější obce Moravskoslezského kraje. Nejčastějším řešením pro naše domácnosti se staly kombinované automatické kotle na
tuhá paliva a dřevní pelety, následovány tepelnými čerpadly, tedy finančně nejnáročnější, nicméně nejekologičtější variantou.
Ti občané, kteří se do předchozí výzvy nezapojili, ačkoli o tom zvažovali, mají novou šanci. Moravskoslezský kraj vyhlásil 27. 6. 2017 druhé
kolo s tím, že termín pro předkládání žádostí do programu byl stanoven
na 5. 9. 2017 od 10.00 hodin do 31. 12. 2017 do 11. hodin. Předpokládá
se, že bude uspokojeno na 10.000 žádostí, tedy šance na získání dotačního příspěvku je velmi vysoká.
Nicméně je nutno podotknout, že oproti prvnímu kolu, dochází v podmínkách výzvy, bohužel, k několika zásadním změnám. Pokusím se je zde krátce shrnout:
1. Žádosti se budou podávat pouze elektronicky.
To může mít své pozitivní (nemusíte stát tu šílenou frontu před krajským úřadem, nebo čekat zdali se dostanete do pořadí,pokud pošlete žádost poštou), ale i negativní důsledky (především starší osoby, nebo osoby méně zdatné se znalostí práce na
PC mohou mít s tímto problémy).
2. Z podpory byly zcela vyřazeny kotle na tuhá paliva (uhlí).
3. Radikálně se mění výše podpory, která již nedosahuje takových částek jako v prvním kole.
Výše dotační podpory:
Tepelné čerpadlo - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000 Kč
Kotel na biomasu automatický (dřevo, pelety) - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 120.000 Kč
Kotel na biomasu, ruční přikládání (dřevo, pelety) - 80 % ze způsobilých výdajů, max. 100.000 Kč
Plynový kondenzační kotel - 75 % ze způsobilých výdajů, max. 95.000 Kč
Kotel na uhlí a biomasu, automatický - 75 % ze způsobilých výdajů, max. 75.000 Kč
Pro občany Žabně však zároveň platí, že výše podpory bude navýšena o částku ve výši:
7.500 Kč - obec je zařazena do prioritního území pro zlepšení kvality ovzduší
7.500 Kč - příspěvek Moravskoslezského kraje
15.000 Kč - příspěvek obce Žabeň
Jinými slovy to znamená, že pokud máte zájem na výměnu starého kotle za automatický kombinovaný kotel na uhlí a
biomasu (v prvním kole nejčastěji podávaná žádost o dotaci), může dotační příspěvek dosáhnout maximálně 105.000 Kč
(75.000 Kč + 7.500 Kč + 7.500 Kč + 15.000 Kč)
Oproti prvnímu kolu, kde bylo možné v tomto případě dosáhnout až na 142.500 Kč, tak dochází k výraznému snížení
podpory, pro tento typ kotle (pozn. průměrné náklady na výměnu tohoto typu kotle se pohybovaly v průměru kolem 120.000
- 160.000 Kč v závislosti na provedených ostatních pracích, jako např. vložkování komínu, stavební úpravy, cena samotného
kotle apod.).
Pro podání žádosti je nutno doložit:
1. Žádost o poskytnutí dotace
2. Smlouva (Potvrzení z banky) o vedení běžného účtu žadatele
3. Fotodokumentace původního kotle
4. Doklad o kontrole technického stavu a provozu
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Na závěr bych ještě připomenul několik důležitých skutečností.
Doba realizace projektu je stanovena na období od 15. 7. 2015 do 13. 12. 2019. To znamená, že pokud jste nečekali na
dotační výzvu a kotel si v mezidobí vyměnili za pomocí vlastních prostředků, nyní můžete dodatečně o podporu požádat.
Znamená to však i to, že výměnu kotle nemusíte provést v nadcházející zimní sezóně, ale můžete v klidu počkat až na příští
letní období.
Mezi způsobilé výdaje je opět možné zahrnout i takové položky, jako například stavební práce spojené s realizací výměny
starého kotle za zvolený nový typ vytápění rodinného domu. Můžete započíst i výdaje na stavební práce s realizací nové
otopné soustavy nebo úpravou stávající otopné soustavy, včetně dodávky a instalace akumulační nádoby nebo kombinovaného bojleru. A také náklady na zkoušky nebo testy související s uváděním majetku do stavu způsobilého k užívání a
k prokázání splnění technických parametrů, ovšem pouze v období do kolaudace.
PROGRAM „DEŠŤOVKA“
Několik občanů se na mě obrátilo s dotazem, zda je možné se zapojit do nově vyhlašovaného programu ministerstva
životního prostředí „DEŠŤOVKA“, který je zaměřen na podporu instalace akumulačních nádrží srážkové vody, která pak
může být použita na zálivku zahrady, vodu pro splachování WC nebo další přečišťování odpadní vody s možným využitím
srážkové vody.
Systém pouze pro zálivku zahrady - není pro ŽABEŇ podporován.
Kombinovaný systém (podpora 65.000 Kč) – je podporován pro celé území ČR.
Systém na recyklaci přečištěné odpadní vody s využitím srážkové vody (105.000 Kč) - je podporován pro celé území ČR.
Žádosti do programu v aktuálním II. kole výzvy bude možné předkládat od 7. září 2017 od 10.00 hodin.
V případě, že budete potřebovat více informací, nebo budete potřebovat pomoci s přípravou žádostí do obou vyhlášených
dotačních programů, neváhejte se na mě kdykoli obrátit.
Bc. Martin Válek
místostarosta

Jak získat dotaci
v šesti krocích
seznamte se s podmínkami programu,
nechte si od dodavatele nebo autorizovaného
projektanta zpracovat jednoduchý projekt,
podejte elektronickou žádost – z pohodlí
domova a bez front,
doručte na kterékoli krajské pracoviště SFŽP ČR
žádost a povinné přílohy v listinné podobě,
doložte dokončení realizace systému,
podepište návrh smlouvy a vyčkejte na dotaci.

Zeptejte se,
pomůžeme vám!
Kromě podrobných informací, které jsou
k dispozici na webových stránkách, můžete
využít také bezplatnou telefonní linku.
Ve všech krajských městech máte navíc
možnost využít osobních konzultací
na krajských pracovištích Státního fondu
životního prostředí ČR.

www.dotacedestovka.cz

Výhody programu
rychlá administrace,
možnost opravy žádosti v případě zjištění
nedostatků,
doba na realizaci projektu 1 rok od akceptace
žádosti.

800 260 500

...ani kapku nazmar!
Dotace pro vlastníky či stavebníky rodinných
a bytových domů na využití srážkové a odpadní
vody v domácnosti i na zahradě.

info@sfzp.cz
Výše dotace
až 50 % způsobilých výdajů

Požádejte o dotaci
elektronicky na webových
stránkách programu
od 7. září 2017
* maximálně však 50 % z celkových způsobilých
výdajů; celkové způsobilé výdaje = výdaje přímo
spojené s realizací podporovaných opatření
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Knihovna Žabeň

Z místní knihovny Žabeň
Po prvním pololetí tohoto roku máme za sebou v knihovně
spoustu akcí jak pro děti, tak pro dospělé – besedy, výstavy,
odpoledne pro školní družinu, Noc s Andersenem, předání
Knížky pro prvňáčka, rozloučení s páťáky a odpoledne pro
rodiče s dětmi.
V MŠ dětem před spaním čteme stále první čtvrtek v měsíci. Akci nazvanou Poledníček jsme před prázdninami zakončili 8. června s knihou Pohádky před spaním a budeme
se těšit zase od října.
Noci s Andersenem, která proběhla z pátku 31. března na
sobotu 1. dubna se zúčastnilo 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. Děti vymýšlely komiks, plnily pracovní listy k tématu Čtyřlístek, skládaly
puzzle s postavami Čtyřlístku, luštily tajenku a také jsme si
se Čtyřlístkem četli. Hlasovali jsme v anketě SUK – Cena
nočních spáčů. Program byl natolik bohatý, že se usínalo
až k ránu. Během nocování děti plnily různé úkoly, za které
si po snídani odnesly odměny, na které nám uvolnil peníze
pan starosta.
V dubnu si přišly děti ze ZŠ poslechnout Marku Míkovou
– herečku, hudebnici, režisérku, moderátorku a autorku knih
pro děti. Pro děti z MŠ jsme připravili besedu Žádný strach
zajíčku a pro rodiče s dětmi se konaly Muzikohrátky, při kterých si děti vyzkoušely hru na různé etnické a harmonizační
nástroje.
19. června se pro děti ze ZŠ konala beseda NEPOSEDNÁ
PÍSMENKA, při které jsme se rozloučili s páťáky, kteří po
prázdninách odcházejí do jiných škol.
Prvňáčkům jsme předali Knížku pro prvňáčka, kterou v
letošním roce byla kniha spisovatele Martina Šinkovského
a ilustrátora Ticho 762 – Lapálie v Lampálii.
Pro veřejnost byla v březnu připravena beseda s Marcelou
Krčálovou Život s vášní a čokoládou, v dubnu ve spolupráci
s Obcí Žabeň beseda Psychosomatika a pozitivní psychologie s MUDr. Marcelou Prokopovou a beseda Havajské ostrovy s Petrem Nazarovem.
Od března byly v knihovně k vidění výstavy: obrazy psů
Zdeňka Kráčmara, grafity Ženy Moravy z pera Lenky Kocierzové a putovní výstava Má vlast cestami proměn.

Po prázdninách připravujeme:
výstavy:
• fotografie Pavla Zubka - Heavy Industria
besedy:
• v říjnu Týdnu knihoven - Knihovny palmových listů Pavel Krejčí
• v listopadu - Kineziologie One Brein - Jak zvládat stres
a strach - Adéla Mia Filippi
• v prosinci Numerologie - Jarmila Kusková
Děti ze ZŠ a MŠ se mohou těšit na řadu připravovaných
vzdělávacích besed a také na besedu se spisovatelkou Klárou Smolíkovou.
UPOZORŇUJEME: Od 2. do 31. října 2017 bude v knihovně ZAVŘENO z důvodu rekonstrukce, poslední půjčovní
den před plánovanou rekonstrukcí bude pondělí 25. září
2017.
Markéta Bradáčová
knihovnice

4

English camp 2017
Poslední prázdninový týden se uskutečnil již čtvrtý ročník setkání žabeňských dětí se zahraničními. Společně prožily pěkné
dny v partnerské obci Žabokreky a učily se anglicky.
Tábora se účastnily děti ze Žabně, polské Żabie Woly a domácích Žabokrek. Program tvořila výuka angličtiny v praktických
situacích a při všech aktivitách během týdne. Děti si prohlédly partnerskou obec, navštívily skanzen, vystoupaly na nedaleký
vrchol Ploska na Velké Fatře, okoupaly se v lázních Turčianských Teplic. Byl pro ně připraven zajímavý program v Národnej
knižnici v Martině a zásady první pomoci si zopakovaly při ukázkách Slovenského Červeného kříže.
Obec Žabeň podporuje tradici těchto táborů, které by měly být především motivací pro výuku angličtiny v průběhu školního
roku, případně praktické využití toho co už účastníci umějí. Pro děti je připravena, už druhým rokem, pravidelná výuka angličtiny s lektorkou Míšou Bělohlavou. Ta nám k letošním aktivitám prozradila: „Na organizaci a výuce na campech se podílím už
třetím rokem. Pro letošní školní rok se od září otevřou dva kurzy pro začátečníky a pro pokročilé. Všichni účastníci by na konci
školního roku měli složit zkoušku v podobě certifikátu, který odpovídá jejích úrovni. S panem starostou Davidem Hejnešem
dále připravujeme exkurzi Londýna o podzimních prázdninách“.
Financování táborů je zajišťováno ze tří zdrojů, přibližně dvě třetiny nákladů hradí Biocel Paskov, o zbylou část se dělí rodiče
účastníků a Obec Žabeň.
Mgr. David Hejneš
KPOZ Žabeň

KPOZ srdečně zve:
U příležitosti DNE SENIORŮ zveme širokou veřejnost na zábavný pořad DEVATERO ŘEMESEL DESÁTÁ LÁSKA do kulturního domu v Žabni. Představení opavské umělecké agentury O. K. Art Way s hlavními představiteli
Oldřichem Kolovratem a Peterem Soosem nás příjemně naladí a poetickou formou ujistí o tom, že renesanční přístup k životu nás vždy přivede k pravé podobě lásky jako nejkrásnější schopnosti člověka. Akce se koná v neděli
1. října 2017 v 15 hodin, vstup volný.

Oslava jubilantů 2017
Oslava jubilantů s kultrním programem se v červnu vydařila a díky milé účasti všech, kteří pozvání přijali se stává již
tradiční skvělou akcí. Obec Žabeň vyjadřuje všem poděkování a srdečně blahopřeje ostatním jubilantům tohoto roku,
kteří se nemohli zúčastnit. Poděkování patří také manželům
Grygarovým za krásné hudební vystoupení, Emě Petrové, Magdaléně Hejnešové, Maximovi Mullerovi a Martině
Böhmové za pěkný pěvecký a klavírní přednes.

Vítání občánků
V neděli 11. listopadu 2017 v 15 hodin do zasedací místnosti OÚ zveme šest našich nových malých Žabeňáčků se svými rodiči na SLAVNOSTNÍ VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ. V nejbližší době rodiče našich nových malých občánků osobně obdrží pozvánku.
Vítáni budou: VIVIEN JOSIEK
PAVLÍNA DVOŘÁKOVÁ
ELIOT VÁLEK
ANTONÍN ŠVEC
ANITA PALENÍČKOVÁ
ELIŠKA HOLEČKOVÁ
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15. ročník ŽABOOBCÍ je za námi.
V srpnu se někteří Žabeňáci zúčastnili setkání sedmi obcí, které ve svém názvu mají část slova ŽÁBA. Třídenní akce se konala
v Novém Sedle, jehož součástí je malá vesnice Žabokliky. Obce
se tradičně v pátek srdečně přivítaly a v sobotu proběhl bohatý
program. Hrál se tenis a plážový volejbal, ve kterém naši hráči
získali 1. místo! Během odpoledne měli pořadatelé připravenu
prohlídku obce, kde se hledaly indicie, malou kopanou mezi ČR
a SK, kdy vyhráli Češi, koncert v místním kostele a večer ještě
pár recesistických soutěží, při kterých družstva mohla získat poslední indicie k získání hesla hry „Žaboyard“. Jak už to tak bývá
při takovýchto akcích „není vítězů a není poražených“ a stalo se
i tentokrát, jelikož heslo rozluštili všichni a při společném závěrečném tanci, kdy v písních bylo hlavním motivem přátelství, se
toto potvrdilo. Za přítele je brán každý, kdo se rád baví a recese
je jeho druhé jméno. Příští rok se bude akce konat na Slovensku
v naší partnerské obci Žabokreky. Již nyní se ví, že toto setkání
bude velkolepé, vždyť v roce 2018 slavíme 100 let od vzniku
Československa!

Vzpomínka na Benátskou noc
…..jak vzpomíná na Benátskou noc jeden z našich nejstarších občanů pan František Mynář?
Kolik Vám bylo let p. Mynáři, když jste byl poprvé na
Benátské noci v Žabni?
- 13 let. Šel sem tam jako kluk.
Kdo v době Vašeho dětství tuto akci pořádal a kdy se
konala?
- Dřive DTJ (Dělnická tělovýchovná jednota pozn.red.) to
bylo jejich hřiště a pak hasiči (Dobrovolný hasičský sbor v
Žabni pozn.red.) Konalo se to v srpňu, bylo dobře, těplo.
Kde se akce konala a jak to na „Benátské noční veselici“ vypadalo?
- Na hřišti DTJ za Fridriškem, tam se to konalo a voda byla
hluboka i 1,5 metru a na ní plavalo i 5 až 6 loděk. Olešna šla
těsně podla hřišťa. Lavka byla dřevěna. Jak sem měl tych
12-13 roku, tak sem od ni plaval až k Blahutum. Světla tam
svitila.
Chodili se pobavit i lidé z okolí?
- Chodili z Oprechtic, z Paskova, byla to pěkna prochazka
taku cestičku přes les Stolbergova panstvi. (tzv. Panský les,
v současné době zde stojí Biocel, pozn. red.) I ze Sviadnova
chodili, bylo to moc popularni.
A co ty lodičky?
- Lidi se na nich plavili, i staři chlapi na ně skočili. Takoví fotři
a schvalně se na nich převracali.
Co se nabízelo k pití a k jídlu, vzpomenete si?
- Od Chamrada tam byly parky, klobasky to v ten čas nebylo. Pivo ? To asi Ostravar a Litovel. Pila se gořalka, rum,
hlavně rum, slivovica i vodka. Pernikařka tam byla taky.
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Čím se tam ještě lidé zabavili?
- Hrali se kuželky a my jako děcka jsme tam ty kuželky
stavjali za zodovku. Inak nic jen muzika byla a ty loďky.
A jaká byla tehdy kapela?
- Hrala tam Pohludkova kapela. Ti všude chodili. To byli Viktor, Alois a Josef, ta byla popularni.
Bavili se lidé až do rána?
- Ne, po pulnoci se lude rozešli.
Jaká byla taneční plocha, kde se tančilo a kolik chodilo lidí?
- To hřiště bylo pisčite, tak tam navezli z lesa jehliči, aby se
dobře tancovalo. Ludi bylo asi tak pruměrně 100.
Co měli lidé oblečeno, jak chodili ustrojeni?
- Muži oblek dvouřadovy, ženy šaty, kdyby šla žena v kalhotach, to by bylo boží dopuštěni!
Ve kterém roce se Benátská noc konala naposledy,
vzpomenete si?
- Asi v roce 1955, ale nevim, asi
Pane Mynáři, děkuji velice za rozhovor a srdečně Vás v
sobotu 9. září 2017 zvu na Benátskou noc, která se bude
pravděpodobně po 60 letech konat tam, kde si ji pamatujete
a můžete tak znovu zavzpomínat, pobavit se s přáteli a snad
proplujete na lodičce po Olešné alespoň v představách.
O „Benátské noční veselici“ není v obecní kronice žádný
záznam, v publikaci Vzpomínky na 25-letou činnost SDH
(1925-1950) v Žabni je pouze zmínka o vyúčtování z roku
1949.
Jana Ondrušíková
předsedkyně KPOZ

Kdo se neměl možnost pobavit na Stavění Máje, při jeho Kácení, nebo se zúčastnit soutěže Vesnice roku 2017, tak je
srdečně zván do areálu nově zrekonstruovaných Visalají na hasičské hřiště nyní. V sobotu 9. 9. 2017 od 16 hodin si mohou
dříve narození Žabeňáci zavzpomínat na dobu dávno minulou a ostatní si odpoledne užít v nové akci Benátská noc.

obec žabeň

Be nát ská
noc
výletiště nové visalaje

9 9 2017
občerstvení
workshop pro děti
atrakce pro děti a dospělé
vstup volný

program:
16
16
16
16
18
19
21
21

00
15
30
45
00
00
00
30

zahájení
pěvecké uskupení žabeňských seniorů
Dogdancing
Harmonikář víťa pavlíček
Fakír a létací stolek
r.u.m
ohňová show
r.u.m
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Základní a Mateřská škola Žabeň

Děti v Žabni se do školy těší
Před sedmi lety, byl to jeden z mých prvních dnů ve škole, jsem procházela chodbou naší školy a zaslechla diskusi dvou
našich žáků, z nichž jeden řekl: „Já vlastně nevím, zda se do školy těším...“. To mnou hnulo a sama sobě jsem vytyčila cíl,
aby děti v mnou vedené škole se do školy těšily.
Posláním, na které se ředitel školy musí zaměřit, jsou nejen dobré výsledky ve výuce, ale i budování pozitivních vztahů mezi
žáky navzájem a mezi žáky a jejich učiteli, kteří dbají o jejich rozvoj. Díky těmto vztahům děti nejen rády chodí do školy, ale
jsou motivovány k učení, poznávání nových věcí a sociální interakci. A správnost naší cesty potvrzují mimo jiné zvedající se
počty dětí v naší škole.
Přehled, jak se měnily stavy dětí ve škole (vždy k 1. září daného školního roku).

2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018

Základní
škola
27
30
33
29
31
36
36
38

Školní
družina
23
30 *
30
30
30
30
30
30

Mateřská
škola
24
24
24
28
28
28
37
40 *

̽ kapacita je naplněna
Za uplynulých sedm let, co jsem ředitelkou naší školy, se mnohé změnilo. Budova školy zvenčí už dávno není šedou ponurou stavbou. Naopak. Fasáda školy září barvami a nová okna a střecha také změnily celkový vzhled. Byla kompletně vyměněna elektroinstalace a moderní interiér školy svým vybavením rovněž plně vyhovuje potřebám všech dětí i zaměstnanců.
Krásná zahrada před školou spolu s přírodní zahradou pro děti vedle budovy je obdivována nejen místními občany, ale
hlavně všemi dětmi, kterým slouží nejen k zábavě a odpočinku ale také učení. Ve škole také využíváme technologie, díky
kterým je naše výuka více interaktivní a sleduje moderní trendy. Toto prostředí, za které vděčíme mimo jiné zřizovateli školy
obci Žabeň, nám umožňuje plnit předsevzatý cíl - děti se do školy těší a učí se v naší škole rády.
V květnu proběhla ve škole po více než šesti letech kontrola České školní inspekce. Česká školní inspekce zkontrolovala
veškerou dokumentaci školy, vzdělávací programy, školní řády, ale také průběh výuky a neshledala žádné porušení zákonných norem či pedagogická pochybení. Tyto velice pozitivní výsledky kontroly České školní inspekce jsou výsledkem
dlouhodobé práce a zásluhou všech zaměstnanců školy (inspekční zpráva je dostupná na stránkách České školní inspekce).
Nakonec chci využít této příležitosti, poděkovat všem zaměstnancům školy, školské radě a zřizovateli školy obci Žabeň.
Mgr. Eva Juřicová
ředitelka MŠ a ZŠ Žabeň

Žabky na cestách už po páté
Letní příměstský tábor při ZŠ a MŠ Žabeň vycestoval poprvé v roce 2013. Přihlásilo se 7 dětí. Letos, už po páté, jsme
vycestovali v počtu 21. Nejen děti 1. – 5. ročníku, ale také stále se vracející děti už na druhém stupni navštívily Aquapark
ve Frýdku-Místku, vyšláply si Ondřejník a navštívily hvězdárnu ve Valašském Meziříčí. Mimo tyto krásné výlety jsme 2 dny
strávili ve školní družině, kde jsme si vyrobili originální trička, zahráli si spoustu her a uvařili si sami oběd. Letos nám počasí
vycházelo maximálně vstříc, jak můžete také vidět ve fotogalerii na stránkách školy nebo DDM Vratimov, se kterým máme tu
čest takovéto akce pro děti pořádat.
Hana Smolánová
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Základní a Mateřská škola Žabeň

Klub rodičů a přátel školy
Před koncem školního roku jsme uspořádali Den dětí na
zahradě naší krásné školy. Letos byl v pirátském duchu. Děti
plnily disciplíny, poté dostaly svůj poklad a byly pasovány na
piráta. Všechny děti i pořadatelé měli krásné kostýmy a věřím,
že jsme si to dostatečně užili !
Nyní je za námi konec prázdnin a je třeba si pomalu připomenout co nás čeká za akce v novém školním roce 2017 / 2018.
Na 14.10.2017 v 19 hod se pro Vás připravuje Žabeňské vinobraní v KD Žabeň. Srdečně Vás tedy zvu a nezapomeňte
si s sebou vzít své kamarády a známé. Přijďte si na chvilku
oddechnout u sklenky dobrého vína, zatančit a zasmát se.
V prosinci nás čeká Mikulášská nadílka pro hodné děti.
V únoru Karneval čili rej masek všeho druhu. Opět bych chtěla poprosit o větší účast rodičů s přípravou akcí. Je to přeci pro naše děti! Věřím, že jste přes léto načerpali dostatek sil a těšíte
se na nový školní rok a s ním spojené akce.
Katka Matějová
předsedkyně KRPŠ
Dům dětí a mládeže Vratimov pobočka Žabeň

Akce pro děti v měsíci červnu
Výlet do Šenova

V pátek 23. června jsme zavítali do blízkého Šenova s dětmi
ze základní školy Žabeň. Připravili jsme pro děti výlet po Regionu Slezská brána, který finančně zabezpečila Obec Žabeň.
Mezi navštívená místa patřila knihovna a Šenovské muzeum,
kostel Prozřetelnosti Boží. Naše skvělá průvodkyně paní ředitelka muzea Simona Slavíková nám vyprávěla zajímavé příběhy, zavedla nás do míst, kde se jen tak někdo nedostane.
Navštívili jsme i šenovské hasiče. Prohlédli jsme si hasičské
auto, vyzkoušeli oblečení i přilbu a nakonec jsme viděli, jak to
vypadá, když se vyhlásí poplach. Výborný oběd nám uvařili v
místní restauraci Dřevjanka. Dětem i nám dospělým se moc
líbilo a určitě město Šenov zase brzy navštívíme. Velké poděkování patří obci Žabeň za finanční podporu a paní Slavíkové
za spolupráci.
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Hurá prázdniny

Ve středu 28. 6. jsme pro děti připravili bezpečnostní akci
„Hurá prázdniny“, kterou navštívily děti z místní družiny
Základní školy Žabeň a z široké veřejnosti. Cílem akce bylo
připomenout dětem bezpečnostní pravidla a chování hlavně o blížcích se prázdninách. Děti nás však mile překvapily,
uměly telefonní čísla hasičů, záchranářů i policistů nazpaměť, uhádly všechny dopravní značky a dokonce věděly,
jak přejít přes silnici. A to nebylo vše. Vyzkoušely si, jak
přenést zraněného a zároveň ošetřit kamarádovi zraněnou
ruku. Děti musely zvládnout i jednoduchý test. Děkujeme
obci Žabeň, která byla finančním partnerem akce.
Renáta Míčková
DDM Vratimov

DDM Vratimov pobočka ŽABEŇ nabízí ve školním roce 2017/2018
zájmové útvary
Všechny uvedené kroužky budou probíhat v budově ZŠ Žabeň.
Činnost zahájíme v „UKÁZKOVÉM“ týdnu od 18. 9. do 22. 9. 2017.
Bližší informace a přihlášky od 4. 9. 2017 v kanceláři DDM Vratimov nebo na www.ddmvratimov.cz
Šachy
Miroslav Halamíček
5 – 12 let
Pondělí 13:45 – 14:45 hod. – třída ZŠ
Děti se naučí hrát šachy na velmi dobré úrovni, budou probírat
taktiky a rozebírat světové šachové partie.

Dílna
Vladan Válek
7 – 12 let
Úterý 16:00 – 17:30 hod. (sudý týden) – dílna ZŠ
Práce se dřevem, naučit se pracovat se základním nářadím,
jednoduché výrobky.

Zdravé pískání
Mgr. Gabriela Kalužová
4 – 7 let
Středa 14:45 – 15:45 hod. – třída ZŠ
Seznámení s hudebním nástrojem, správné dýchání, postoj
při hře na flétnu, rytmizační cvičení, zvládnutí základy hry na
hudební nástroj. Nutná vlastní zobcová flétna. Doporučujeme
Yamaha za cca 250 Kč.

Crazy frog
Lucie Kretová
7 – 12 let
Středa 16:00 – 17:30 hod. – tělocvična ZŠ
Street dance zahrnuje všechny „pouliční tance“.
Základem pouličního tance (Battles-jamming) je unikátní styl,
kterým tanečník vyjadřuje pocity prostřednictvím tance.
Taneční skupina v druhém pololetí školního roku se účastní
soutěží a vystoupení na veřejnosti.

Badatel
Bc. Renáta Míčková
7 – 12 let
Středa 15:00 – 16:00 hod. – třída ZŠ
Hledáme odpovědi na otázky. Dokazujeme, proč se věci
dějí tak, jak se dějí. Naučíme děti systematicky provádět jednotlivé pokusy, prakticky podpořit nabyté školní vědomosti.

Angličtina
Bc. Renáta Míčková
4 – 7 let
Čtvrtek 14:30 – 15:30 hod. – třída ZŠ
Zvládneme základy anglického jazyka hravou formou. Využijeme písničky, básničky, rozpočitadel, pracovních listů, kreslení.
Výuka bude pokračovat podle přihlášených dětí. Možnost rozdělení na začátečníky a pokročilé.

POZVÁNKA
na „UKÁZKOVÝ TÝDEN“
v termínu 18. 9. (pondělí) – 22. 9. (pátek)
• kroužky dle platného rozvrhu viz. www.ddmvratimov.cz
• možnost vyzkoušet více kroužků bez poplatku
• možná konzultace rodičů s vedoucími kroužků
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Sdružení dobrovolných hasičů

Pozvánka
Memoriál Jana Blahu o pohár starostky obce v Žabokrekách (SK) se konal o víkendu 19. srpna 2017 a naše mužské
družstvo se jako každý rok zúčastnilo a v 6. ročníku této hasičské soutěže získalo 3. místo. Domácí zvítězili také díky nám
Žabeňákům, jelikož jsme jim v 2. kole soutěže zapůjčili náš skvělý stroj! Počasí nepřálo, ale zábava po vydařené soutěži stála
jako vždy zato!
Petr Mynář
starosta SDH

Dne 9. 9. 2017 opět zveme všechny příznivce pohybu v přírodě na

3. ročník Hasičského běhu v přírodě.

Sraz je v 9.30 hod. na hasičském hřišti. Trať je připravena pro děti předškolního a školního věku i dospěláky.
Pro každého běžce zajištěno občerstvení.
Srdečně zvou žabeňské hasičky.
TJ Sokol Žabeň

Z činnosti Sokola
I když letní měsíce jsou časem dovolených v našem Sokole se rozjela příprava na Všesokolský slet, který se koná příští
rok v Praze. V červnu proběhl ve Staříči turnaj v petanque, kterého se za naší jednotu zúčastnily Marie Neusserová s Mirkou
Korbelovou. Sice skončily poslední, ale to jim vůbec nekalilo radost z příjemně stráveného dne. Na konci června jsme pozvali
trojici sokolských jubilantek k posezení do restaurace U Čápů, kde probíhal velmi srdečný rozhovor všemi směry.
Pavel Krchňák
starosta Sokola
Klub důchodců

Co připravuje Klub důchodců?
V září divadlo v Ostravě a hojná účast na Benátské noci pořádané obcí a zájezd pro členy KD dle výběru.
V říjnu charitativní sbírka pro Diakonii Broumov, tradiční tvarůžkové hody a Den seniorů v kulturním domě v Žabni.
Setkání obcí regionu Slezská brána na zámku v Paskově přivítá seniory taktéž v měsíci říjnu, pozvání platí i pro nás.
Zveme srdečně na všechny tyto akce!
Ludmila Doudová
předsedkyně KD
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Fotogalerie - OSLAVA JUBILANTŮ a CO O NÁS NAPSALI V DENÍKU FRÝDECKO-MÍSTECKO

Hejkalova plavidla vyplula i přes
nepřízeň počasí
Kdekomu může nepřízeň počasí znepříjemnit celý den.
Takový problém, ale nemají obyvatelé v okolí Žabně, kteří
se setkali u Sudrova rybníku patřící pod obec Staříč, aby na
vodní hladinu vyslali netradiční podomácku vyrobené plavidla. V rámci akce s názvem Hejkalova plavidla zněl úkol
jasně, po odstartování místním hejkalem Ferdou ukázat provozuschopnost a estetiku plavidel tak, aby následně při hlasování z řad přihlížejících mohli útočit na první místo. Předvedla se celkem tři opravdu zajímavá plavidla a to žabeňská
Pamela, vojenské vozidlo a provizorní trosečnická loď.
A jak vůbec místní takovou akci, která se široko daleko
nepořádá, napadlo zorganizovat? „Již delší dobu pořádáme
akce pro děti, které se týkají hlavně okolí rybníka. První akce
byly o Vodníkovi, který se nejdřív zasnoubil, poté oženil a se
svou vodnicí měl děti. A jelikož kamarád vodníků je Hejkal,
tak jsme navázali na vodnické akce Hejkalovými plavidly,“
popsala vznik organizátorka akce.
http://fm.denik.cz/zpravy_region/hejkalova-plavidla-vyplula-i-pres-neprizen-pocasi-20170611.html

ŽABEŇÁK
zpravodaj obce Žabeň
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