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Tělocvična, hala? Především mateřská
škola…
Toto jsou otázky, kterými se zabývá rada obce a bude je muset
znovu prodiskutovat i Zastupitelstvo obce Žabeň.
Nyní mi dovolte Vás seznámit se současným stavem a možnostmi dalšího postupu. Od listopadu je na stavebním úřadě
projektová dokumentace a žádost o územní rozhodnutí k velké
variantě vycházející ze Studie sportovní haly Žabeň, jejíž součástí je zázemí a mateřská škola. Při tvorbě kontrolního propočtu ceny stavby se zjistilo, že by samotná stavba bez vybavení
mohla stát až 70 milionů korun. Použitím levnějších materiálů při
stejném rozměru by se dostala cena k 60 milionům korun. K těmto částkám je ještě nutné připočíst DPH 21 procent. Původní studie počítala s cenami v té době aktuálními, které jsou však dnes
o 20 – 30 procent vyšší. Nyní dochází mimo jiné k řešení problémů se sousedstvím pozemku pod komunikací, který vlastní
více osob. Někteří z vlastníků jsou mrtví a další bez adres, avšak
současná legislativa vyžaduje souhlas všech.
Pokud se vrátíme na začátek plánování, cílem mělo být vybudovat tělocvičnu k potřebě žabeňské školy a místních spolků.
K této vizi se přidala potřeba vybudování dvou oddělení mateřské školy. Tak by se uvolnila budova školy pro potřeby základní
školy a vznikla nová školka s dostatečnou kapacitou. Vybudování haly s možností hostování klubů florbalu, futsalu a házené se přidala následně, kdy bylo nutné rozhodnout o velikosti.
Šlo o variantu nabídnutí prostor pro kluby z Paskova, Frýdku-Místku a Ostravy. Ty by mohly pomoci s financováním provozu.
V době rozhodování o velikosti byl po sportovištích velký zájem.
Nyní, kdy Město Paskov staví svou halu, ve Frýdku-Místku se
připravují dvě haly, se situace změnila. Pro financování jsme
chtěli použít dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy k vybudování sportovních zařízení, tyto jsou však dneska
minimálně problematické. Nyní se jeví jako reálná dotace na vybudování mateřských škol a jejich zázemí.
Další postup může být zmenšení tělocvičny a jejího zázemí,
s využitím studie a územního rozhodnutí tak, abychom při nezískání velké dotace mohli stavbu financovat kombinací vlastních
zdrojů, darů a menších dotací. I přes prostorovou redukci, můžeme vybudovat sportoviště s dostatečnou kapacitou a potřebami
pro občany Žabně. Snížení nákladů nám umožní realizaci dalších důležitých projektů. Velké investice nás čekají v souvislosti
s rozšířením kapacity čistírny odpadních vod, případným vybudováním obecních bytů pro seniory a mladé rodiny či rekonstrukcí kulturního domu.
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Biocel Paskov a jednání o nové
smlouvě
Sousedství průmyslového podniku před–
pokládá stálá jednání o zlepšení situace
našich občanů. Na podzim jsem navštívil
Lenzing a s představiteli rakouské mateřské
firmy jsem se sešel i na Biocelu.
Výsledky těchto jednání by měly přinést
rozsáhlou výsadbu kolem Biocelu. Výsadba
se v první etapě plánuje na pozemcích
kolem silničního přivaděče od Abexu po
areál společnosti Ivánek-Zeman. Zde by
měly stromy a keře ve třech výškových pásmech vytvořit hlukovou a optickou bariéru
a omezit posun škodlivých látek z dopravy
a areálu Biocelu. Vedle toho dojde k opra–
vě a navýšení stávajícího betonového plotu.
Dalším bodem je finanční podpora výstavby
tělocvičny a podpis nové dohody o spolupráci, tentokrát na sedm let.

Plány na rok 2018
V tomto roce dokončíme chodníky kolem
hlavní komunikace. Bude položen nový
asfalt na dalších úsecích místních komunikací. Zrekonstrujeme kuchyňku v kulturním
domě. Opravíme pomník padlých. Vysadíme
novou zeleň v centru obce. Přibudou hrací
prvky pro dvouleté děti a workoutové hřiště.
Připravujeme plány a potřebná povolení k výstavbě nových chodníků ke škole,
k zastávce na Biocelu, k budoucí tělocvičně.
Projektují se plány k rozšíření kapacity čistírny
odpadních vod a rozšíření kanalizačního
řadu v lokalitě za tratí. Projektujeme opravu
Kaple sv. Fabiána a Šebestiána. Pokud se
podaří získat potřebná povolení, začne se
i s těmito projekty ještě letos.
Mgr. David Hejneš,
starosta obce
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Dálniční poplatek na cestě Ostrava – Frýdek-Místek
V únoru jsem vyvolal jednání se starosty Paskova, Sviadnova a Městských částí Ostravy Nové Bělé a Hrabové.
Sešli jsme se v Hrabové a diskutovali o problémech, které nám přináší zpoplatnění „dálnice“. Při sčítání v roce 2016
to bylo neuvěřitelných 7633 automobilů za den, které Žabní projely. Pokud si vzpomeneme na klid, který nastal při
výstavbě kruhového objezdu U Šimla, jistě by všem snížení počtu projíždějících automobilů prospělo. Mnoho řidičů
není ochotno si dálniční známku koupit, znepříjemňují a znehodnocují životní podmínky v obcích, kterými projíždějí.
Podobné zkušenosti mají i zmiňované obce a budeme se společně snažit vyjmout rychlostní komunikaci Ostrava Frýdek-Místek ze zpoplatněných úseků, a tím snížit počet projíždějících automobilů.
Mgr. David Hejneš,
starosta obce

Z činnosti rady obce
Jako každý rok, tak i letos byly první dny v roce jednání rady spojeny s udílením nejrůznějších příspěvků a darů.
Ty jsou jednak spojeny s podporou kulturního dění v obci, kdy obec Žabeň podporuje konání plesů, karnevalu a
dalších společenských událostí anebo s podporou spolkové činnosti na následující rok. Tak se stalo i nyní, že rada
obce poskytla peněžité příspěvky spolkům TJ Sokol, Českému svazu včelařů, Mysliveckému spolku a dalším.
Rada obce však také podporuje organizace, jejichž hlavní náplní je zabezpečení sociální péče, třeba o seniory,
ale také organizaci, jejíchž hlavní náplní je péče o zraněnou zvěř. A tak tomu bylo i letos. Rada obce poskytla peněžité příspěvky organizacím Slezská diakonie, Středisku sociálních služeb města Frýdlantu nad Ostravicí, které
pečují o bývalé občany Žabně a dále Záchranné stanici v Bartošovicích, jež se stará o zraněnou zvěř.
Na začátku každého roku se rovněž uzavírají příslušné smlouvy s dopravními společnostmi, které zajišťují veřejnou dopravu na území obce. Byly tak uzavřeny smlouvy se společnostmi ČSAD Frýdek-Místek, ARRIVA MORAVA. Těmto společnostem obec pravidelně hradí prokazatelnou ztrátu, která vzniká při zajišťováním výše uvedených služeb. Současně rada obce uzavřela smlouvu i se statutárním městem Frýdek-Místek na provozování
pravidelné osobní dopravy (MHD). Pro vaši informaci nás zajištění této služby na rok 2018 stojí 121.000 Kč. Tato
částka se však příliš nemění a to ostatně platí i pro ostatní smlouvy s výše uvedenými společnostmi, které zajišťují
dopravní spojení pro občany obce.
Kromě těchto pravidelných bodů jednání rada obce mimo jiné dokončila veřejnou zakázku na dodavatele zahradního traktoru, který by měl posílit materiální základnu pro údržbu zeleně v obci. Určitě své uplatnění, nalezne i v
jiných činnostech než jenom o péči o zeleň. Rada obce dále vyhlásila výběrové řízení na zpracovatele projektové
dokumentace, jejímž cílem bude provedení opravy kaple sv. Fabiána a sv. Šebestiána a schválila na návrh ředitelky školy paní Mgr. Evy Juřicové, navýšení kapacity žáků školní družiny na 50.
Průběžně se rada obce také zabývá otázkami spojenými s pořizováním nového Územního plánu, nebo schvalovacím procesem projektové dokumentace k přípravě výstavby sportovní haly v obci.
Děkuji za pozornost a přeji Vám všem krásný konec zimního období.

Bc. Martin Válek
místostarosta

Žabeňská mládež za angličtinou do Londýna a Polska
„Žabeň-London English Camp 2018“ je název projektu, který se uchází o finanční podporu 200 000 korun z Nadace OKD. Žádost jsem sepsal a podal, o výsledku se dozvíme začátkem března. Pokud bude projekt vybrán, tak
na začátku května (předběžný termín 3.-10.5) vyrazí 12 účastníků na exkurzi do Londýna.
Klasický už pátý English Camp se uskuteční v Polsku od 6.-16.7. První tři dny strávíme v Žabie Wole, kde budeme účastníky evropského setkání Žabích obcí. Následně s polskými dětmi zamíříme na týden k Baltskému moři.
Mgr. David Hejneš,
starosta obce

Obecní úřad informuje:
Známky na popelnice pro rok 2018 se vydávaly od 15.1. – 28. 2. 2018.
Vybízíme občany Žabně, kteří ještě nemají známku pro letošní rok nalepenou, aby tak učinili, neboť v březnu jim
nebude vyvezena popelnice svozovou firmou, se kterou má obec podepsanou smlouvu.
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Volba prezidenta České republiky 2018
Volba prezidenta České republiky proběhla v lednu 2018. Z prvního kola voleb, které se uskutečnilo 12. a 13. ledna,
postoupili z devíti kandidátů do druhého kola prezident Miloš Zeman a bývalý předseda Akademie věd Jiří Drahoš.
Druhé kolo prezidentských voleb se konalo 26. a 27. ledna 2018 a v naší obci i celorepublikově zvítězil Miloš Zeman.
Z 645 voličů naší obce volilo ve druhém kole 463 občanů, z toho 462 volebních lístků bylo platných.
Vítěz voleb Miloš Zeman získal 284 hlasů, Jiřího Drahoše volilo 178 voličů našeho volebního okrsku.

Sběr nebezpečného odpadu, elektrozařízení a objemného odpadu
Vážení občané obce Žabně,
společnost FCC Česká republika, s.r.o. ve spolupráci s Obecním úřadem pro Vás v souladu s požadavkem Zákona
o odpadech č. 185/2001 Sb. a obecně závaznou vyhláškou organizuje sběr nebezpečného odpadu a elektrozařízení
formou pojízdné sběrny. Pojízdná sběrna bude přistavena v termínu a na těchto stanovištích: 24. 3. 2018 od 8:00
do 9:30 u Obecního úřadu.
V této sběrně můžete bezplatně odevzdat: baterie a akumulátory všeho druhu, odpady ropných látek nebo jimi
znečištěné (oleje, filtry, tuky, mazadla), chemikálie (rozpouštědla, kyseliny, hydroxidy, fotochemikálie), detergenty
a odmašťovací přípravky, zbytky barev, laků, ředidel, pryskyřic a lepidel včetně nádob, zářivky, výbojky, teploměry,
prošlé léky a zdravotnický materiál, průmyslové hnojiva, zbytky postřiků proti škůdcům, nádobky od sprejů, televizory, monitory, rádia, chladničky, mrazáky, sporáky, jiné elektrozařízení, pneumatiky atd.
Dále bude organizován sběr objemného odpadu. Velkoobjemové kontejnery budou přistaveny v termínu a na těchto stanovištích od 23. 3. 2018 do 26. 3. 2018 (do 8:00).
		
- u Obecního úřadu Žabeň
		
- u školy
		
- u fa Ludma trading
Do těchto kontejnerů můžete odložit objemný odpad: starý nábytek, koberce, krytiny, umývadla, WC mísy apod.
Pneumatiky, televizory, ledničky a jiné elektrozařízení do kontejneru NEPATŘÍ!!!

Obec Žabeň ve spolupráci s Klubem důchodců Žabeň
a Diakonií Broumov,
sociální družstvo
Více na www: diakoniebroumov.org, www.facebook.com/broumovdiakonie
vyhlašuje sbírku použitého ošacení

• letního a zimního oblečení - dámské, pánské, dětské
• lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
• látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)
• domácí potřeby - nádobí bílé i černé, skleničky
• vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
• obuv – veškerou nepoškozenou
• hračky – nepoškozené a kompletní
• menší elektrospotřebiče – mohou být i nefunkční
• knihy
Věci, které vzít nemůžeme:
• ledničky, televize, počítače, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek
• znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční: ve dnech úterý 6. 3. 2018 a středa 7. 3. 2018
			
čas: 15 – 17 hodin
			 místo: kulturní dům Žabeň
•

Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
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KPOZ Žabeň

Vzpomínka na Žabeňskou pouť a bál
Jednu z největších akcí v naší obci máme již v
tomto novém roce za sebou. Můžeme ji nazvat již
tradiční. Jde o Žabeňskou pouť, která se i letos mimořádně povedla, vždyť posedět si s přáteli venku
u zabijačkových dobrot, u svařáku či lahodné kávy,
se podaří 20. ledna jen málokomu. Díky perfektnímu
počasí se prostor za Restaurací U Čápů skoro zcela
zaplnil návštěvníky a i „poutníků“ ke Kapli svatého
Šebestiána a svatého Fabiána se na mši vydalo, za
zvuku dechové hudby, vcelku dost.
Jsme rádi, že si tato akce získala oblibu i za hranicemi Žabně a z doslechu je nám známo, že se na
Žabeňskou pouť těší lidé již před Vánoci. V tomto
ročníku bohužel chyběly dva stánky – s trdelníkem
a sladkými ořechy. Stánkaři se tímto z důvodu nemoci omlouvají a my se tak můžeme těšit na příští
rok.
Večerní pokračování pouťové zábavy, kterou již
také můžeme nazvat tradičním Obecním bálem,
bylo příjemným zakončením tohoto dne. Bál končil
až v ranních hodinách a opravdu se vydařil! Skupinu
Sagar proto přivítáme i v příštím roce a kdo by si již
chtěl poznamenat, tak předprodej vstupenek s místenkou bude zahájen 15. prosince 2018 na OÚ.

Vítání občánků
KPOZ dále oznamuje, že VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ nemá pevný termín, rodiče narozených Žabeňáčků budou samozřejmě včas na tuto významnou událost pozváni.

KPOZ oznamuje
Třetí a poslední ročník Hejkalových plavidel na Sudrově
rybníce se bude letos konat 9. června 2018. Již s předstihem srdečně zveme všechny, kteří se nebojí vody
a mají tvořivou duši, aby začali s výrobou svého plavidla.
Všichni účastníci vodní show se mohou těšit na ocenění
a hlavní ceny budou opět velice zajímavé!

Žabeňská kronika
V roce 2017 jsme se rozloučili s těmito občany:
Drahomíra Nejedlá (r. Koppová)
Jaroslav Liška			
Jan Majer				
Jiřina Nytrová (r. Podracká)		
Bronislav Matýsek			
Miloš Mojžíšek			
Anna Havlíková (r. Pítrová)		
Marie Kozáková (r. Podolová)
Stanislav Kozák			
Petr Tomek				
Václav Škopek			
V roce 2017 se narodili se:
Josiek Vivien
Dvořáková Pavlína
Válek Eliot
Švec Antonín
Páleníčková Anita
Holečková Eliška
Hronová Amálie

P. ThLic. Mgr. Petr Nawarowski ThD.
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Jana Ondrušíková
předsedkyně KPOZ

1956
1952
1933
1933
1954
1935
1977
1943
1943
1954
1935

Slavíme 100 let republiky
První dny republiky ve Frýdku-Místku
Vznik samostatného českého státu je pro Čechy symbolem svobody a demokracie. V sérii textů 100 let republiky pojmou toto téma z různých perspektiv místní autoři. Petr Juřák je historikem Muzea Beskyd Frýdek-Místek a odborně se zabývá industriálními dějinami, uměleckými památkami a historií municipalit a spolků. Píše knihy
o Frýdku-Místku a okolí.
Cesta ke vzniku republiky:
Vznik samostatného československého státu, ke kterému došlo 28. října 1918, nebyl blesk z čistého nebe, jak by se
s odstupem jednoho století snad mohlo zdát. Jednalo se o důsledek řady událostí, které se v Evropě a ve světě odehrály od osudného 28. července 1914, kdy Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku.
Nikdo tehdy netušil, že byla otevřena pomyslná Pandořina skříňka, po jejímž zavření nezůstane v Evropě doslova kámen na kameni. Jedním z důsledků Velké války byl rozpad několika velkých evropských států a vznik řady
států menších, mezi nimi i Československa. Cesta k němu byla cestou diplomacie, jednání, ale i vzdoru a odvahy mnoha lidí. Pověstnou tečkou za osudem mnohonárodnostního Rakousko-Uherska bylo vydání zákona o zřízení samostatného státu československého, k němuž došlo ve večerních hodinách 28. října 1918. A jaký byl ohlas
a reakce na tyto události od Prahy značně vzdáleném Frýdku a Místku? Situace ve Frýdku byla komplikovaná.
První informace o vzniku československého státu dorazily do Frýdku již ve večerních hodinách 28. října 1918.
O půl deváté večer byl na poštovní úřad doručen tzv. cirkulární telegram s touto zprávou, stejnou informaci si do Frýdku
přinesli také návštěvníci českého divadla v Moravské Ostravě, kde před ukončením představení byla ohlášena z jeviště. O tři dny později došlo ve Frýdku k ustanovení Národního výboru pro magistrátní Frýdek, jeho předsedou se stal
JUDr. L. Pešek.
Další události nabraly poměrně rychlý spád, i když celková situace byla mnohdy napjatá a vyhrocená. 1. listopadu
1918 se v restauraci v Římských lázních uskutečnila schůze starostenského sboru frýdeckého okresu, na které bylo
usneseno, že proběhne manifestace na podporu nově vzniklého československého státu a úřady ve Frýdku budou
vyzvány ke slibu věrnosti republice. Došlo zde rovněž k rozdělení úkolů, starostové z okolních obcí měli jít s tímto požadavkem za okresním hejtmanem F. Beneschovským, členové Národního výboru měli za úkol „zpracovat“ frýdeckého
starostu J. Pawlika. Okolo jedenácté hodiny dopolední se u Římských lázní seřadilo na 300 zástupců obcí, cestou se
přidávali další účastníci, docházelo také k odstraňování nenáviděného rakouského státního znaku z veřejných budov
a k provolávání slávy republice. Zatímco hejtman Beneschovsky odmítl uznání nově vzniklého státu pouze s odkazem,
že dosud neobdržel instrukce od zemské vlády v Opavě, starosta Pawlik zvolil jiný přístup. Na vojenská velitelství
v Těšíně a Opavě poslal tajné telegramy a požadoval vyslání vojáků (samozřejmě proněmeckých) na obranu města.
Aby získal čas pro příjezd německého vojska do Frýdku, sdělil deputaci, že potřebuje třídenní lhůtu na rozmyšlenou,
zda slíbí věrnost republice. Tento jeho požadavek byl ale zamítnut a na Pawlika byl učiněn nátlak, aby městská rada
vydala písemné prohlášení o uznání československého státu. Mezitím ale do Frýdku přijeli z Těšína vojáci, což mezi
členy Národního výboru i obyvateli města vyvolalo určité napětí. Domnívali se totiž, že to jsou vojáci němečtí. Když se
ale dozvěděli, že se jedná o české vojáky pod velením npor. J. Pavlíka, oddechli si. Vojensky byly obsazeny strategické
body ve městě, na frýdecké nádraží a před oba poštovní úřady byly umístěny hlídky, zbytek, asi 80 mužů, zůstal u budovy okresního hejtmanství a magistrátu. Npor. Pavlík byl velmi rychle zasvěcen do frýdeckých reálií, nechal si rovněž
vypracovat seznam „rizikových“ osob, které bylo nutno za určitých okolností okamžitě internovat. Byl také u toho, když
probíhalo jednání ohledně vyjádření městské rady k požadavku uznání československého státu. Frýdecký starosta
Pawlik se totiž rozhodl jít cestou obstrukce a získávání času, snad ve víře v to, že z Opavy přece jen dorazí němečtí
vojáci. Prohlásil tedy, že jediný, kdo slib věrnosti republice dát může, je městské zastupitelstvo, to je ale nutno nejdříve
svolat, což bude trvat dlouho. Po nátlaku npor. Pavlíka se nakonec zastupitelstvo sešlo ještě týž den, a po hrozbě, že
vojáci neopustí město, dokud nedojde k dohodě, bylo vyhotoveno německé prohlášení o předání města a slibu věrnosti
republice. Za Národní výbor ho podepsal jeho předseda L. Pešek, za magistrát starosta J. Pawlik. Dovršení státního
převratu ve Frýdku pak bylo potvrzeno 3. listopadu 1918, kdy se na náměstí uskutečnila masová demonstrace na podporu republiky a slavnost vítání nového československého státu v jednom. Celkem se tam tehdy shromáždilo více než
5000 osob.
Situace v Místku byla o mnoho klidnější. Dne 29. října 1918 se konal slavnostní průvod městem, lidé se pak shromáždili na náměstí, které dostalo pojmenování 28. října. Organizátoři se postavili u mariánského sloupu, hlavním
řečníkem byl A. Dostál. Ten připomněl slavné okamžiky a osobnosti našich dějin jako byl J. Hus, J. A. Komenský nebo
F. Palacký, na závěr shromáždění pak byla zazpívána národní hymna Kde domov můj. Několik dní poté došlo k ustavení Národního výboru v Místku. 2. listopadu 1918 se uskutečnila společná schůze českých a německých zástupců
z řad obyvatel města, na níž se dohodli, že správu města povedou pouze čeští zástupci. Vládním komisařem města byl
o pár dní později jmenován V. Procházka, pozdější místecký starosta.
napsal Petr Juřák
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Nová služba pro občany k placení daně z nemovitých věcí
Víte, že i Vy, pokud stále k úhradě daně z nemovitých věcí používáte klasickou složenku, máte možnost přihlásit
se do 15. března 2018 k novému a výhodnému placení této daně?
Výhody z přihlášení ke službě zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem:
Veškeré potřebné údaje Vám budou zasílány elektronicky (e-mailem), budete tak mít perfektní přehled
a informace vždy na jednom místě. Zaslaný e-mail obsahuje shodné informace jako tištěná daňová složenka +
specifický QR kód. Zabráníte vzniku chyb při přepisování údajů z daňové složenky – velká část poplatníků si nechává zasílat tištěnou daňovou složenku jen proto, aby měli k dispozici údaje pro bezhotovostní příkaz k úhradě.
Elektronická forma vyúčtování je pro ně výhodnější, protože odpadá nutnost „ručního“ přepisování údajů. Stačí
údaje jednoduše zkopírovat do internetového bankovnictví, nebo použít unikátní QR kód, který po načtení mobilní platební aplikací jednoznačně identifikuje a odvede Vaši platbu. V případě neuhrazení daně v zákonné lhůtě
Vám bude finančním úřadem zaslán e-mail s upozorněním na nedoplatek. Tuto službu správce daně v jiných
případech neposkytuje. Aktivace služby je zcela zdarma. Stačí na územním pracovišti finančního úřadu podat
vyplněnou „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem“ (formulář je dostupný na
www.financnisprava.cz pod záložkou „daňové tiskopisy“). Aktivací této služby se vlastník nemovitosti nezavazuje
ani neomezuje ve způsobu placení. Zůstává na Vašem rozhodnutí, zda daň uhradíte bezhotovostním převodem,
prostřednictvím internetového bankovnictví, nebo pomocí mobilní platební aplikace – načtení QR kódu. Přihlášením k této službě také prospějete životnímu prostředí, protože nebude potřeba tisknout papírovou složenku.
Bližší informace jsou zveřejněny na http://www.financnisprava.cz Výše uvedené se netýká poplatníků, kteří
platí daň prostřednictvím SIPO, nebo kterým jsou údaje o placení daně z nemovitých věcí doručovány do jejich
datových schránek.
Pokud žádost nestihnete podat do 15. března 2018, bude Vám služba aktivována pro následující zdaňovací
období, tj. pro daň z nemovitých věcí na rok 2019.
Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj
Na Jízdárně 3, 709 00 Ostrava

Klub důchodců

Akce Klubu důchodců
Březen: organizace charitativní sbírky ošacení, velikonoční výstavka – 19. až 23. 3. 2018 od 14:00 do 17:00,
divadelní představení ochotnického souboru z Rychvaldu „Princezna od žabeňského rybníku“– 11. 3. 2018
v 16:00 v kulturním domě
Duben: Volební členská schůze
Květen: divadlo Ostrava, zájezd dle výběru

Ludmila Doudová, předsedkyně KD

TJ Sokol Žabeň

Z činnosti Sokola
V půlce prosince jsme uspořádali turistický výlet pro členy Sokola s cílem na Sepetné na Ostravici. Podle fyzické
zdatnosti si mohl každý vybrat ze třech různých tras. Nejzdatnější šli z Ostravice přes Lysou Horu. O trochu méně
zdatní z Malenovic přes Albínovo náměstí. A vycházkové tempo si užili ti, co šli z Ostravice přes Zbuja.
Manželé Brožovi opět připravili výborný svařák a čaj, který se podával na obecní akci Živý Betlém před Vánoci.
13. ledna se uskutečnil Novoroční turnaj amatérů ve stolním tenise. Celkem zápolilo 29 mužů a 8 žen, z toho 5 sokolů.
I když v roce 2006, kdy tento turnaj vznikl a byl primárně určen pro Žabeňáky a rodáky, jsme rádi, že popularita
stoupá a věhlas přesáhl hranice už i okresu Frýdek - Místek. Na druhé straně prvotní náplň turnaje, zasportovat si
a užít si legraci, se vytrácí. Proto budeme v dalším ročníku nuceni přistoupit k určité korekci. K jaké? To ještě sami
nevíme, ale chceme, aby se opět potkávali na turnaji Žabeňáci, což přispěje k vzájemnému poznávání a navazování
kontaktů. Tyto atributy jsou pro nás sokoly velmi důležité a napomohou i společenskému životu naší vesnice.
Výsledky turnaje ve stolním tenise:
absolutní pořadí: 1) Vandas Roman, 2) Kratochvíl Jarek, 3) Šturma Radim
ženy: 1) Kaňoková Dagmar, 2) Mlčoušková Petra, 3) Maralíková Jarka
sokoli: 1) Vandas Roman, 2) Kurka Adam, 3) Krchňák Pavel
Pavel Krchňák, starosta Sokola
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Sdružení dobrovolných hasičů

Ohlédnutí za loňským rokem a pozvání na rok 2018
Pomalu se blíží jarní období a rok 2017 je za námi. Chtěl bych vám říct, jaký byl, a že žabeňští hasiči nezahálí
ani přes zimu. Každý měsíc probíhá pravidelná údržba výjezdové techniky, aby bylo vše připraveno pro případ
výjezdu našich dobrovolných hasičů. Za to patří dík veliteli Tomáši Rajnochovi a samozřejmě členům výjezdové
jednotky, kteří se na ní podílí. Naše výjezdová jednotka prováděla v minulém roce dvakrát čerpání a čištění studny, dále zajišťovala technickou pomoc na obecních akcích Benátská noc, Živý betlém a Žabeňská pouť. Jako
každý rok se na jaře a na podzim provedl sběr železného šrotu. Abych shrnul celý rok 2017 - jako jednu z prvních
akcí jsme uspořádali Stavění máje, které proběhlo 29. 4. na Hasičském hřišti. Jak je zvykem, májka se musí také
pokácet, takže jsme připravili i Kácení máje, a to za doprovodu živé hudby, kterou obstarala kapela DVT Ostrava.
Hlavním úkolem bylo pokácet májku, což se povedlo. My i hosté jsme se příjemně bavili a to nás velice potěšilo.
V červnu proběhla tradiční pohárová soutěž „O pohár starosty Obce Žabeň“. Čas nám letí a byl to už 43. ročník
naší krásné soutěže. Účast byla celkem hojná i s ohledem na to, že v ten samý den byly vlivem nabitého kalendáře významné soutěže i v okolních obcích. Při této příležitosti bylo předáno poděkování panu Josefu Kolesárovi
a to formou připomínkového nápisu na hasičské věži umístěné na hřišti. Za zhotovení nápisu patří velký dík členům výjezdové jednotky, kteří se o vše profesionálně postarali. V srpnu jsme společně s DSO Olešná uspořádali
akci Letní kino, na které se promítal český film Pohádky pro Emu. V září jsme uspořádali Hasičský běh pro zdraví.
Akce byla zaměřena především na děti, ale i pro dospělé byla připravena běžecká trať zpestřená o střelbu ze
vzduchovky. Nesmím také zapomenout na naše hasiče, kteří nás reprezentují na hasičských soutěžích, které se
konají po celém kraji. Byla to dřina, ale zúčastnili se celkově 30 soutěží, z toho 11 patřilo do kategorie Beskydské
ligy. Přeji jim mnoho úspěchů v sezóně 2018. Tímto jsme shrnuli loňský rok a já bych vás rád pozval na letošní
akce, které připravujeme. Májku postavíme 28. 4. 2018 a pokácíme ji 2. 6. 2018 . Srdečně vás zvu na již 44. ročník
tradiční pohárové soutěže „O pohár starosty Obce Žabeň“, která se bude konat 16. 6. 2018.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem členům SDH a příznivcům hasičů v Žabni za jejich odvedenou práci na
akcích a za jejich činnost při reprezentování Žabně.
Tomáš Galus
starosta SDH Žabeň

Ze života „Malých hasičů“
V zimě jsou naše schůzky spíše odpočinkové, ale nezahálíme úplně. V prosinci jsme měli mimořádnou schůzku
spojenou se spaním na hasičárně. Hned z kraje jsme se pustili do pečení a posléze i do zdobení vánočních perníčků. Nakonec nám zbyla asi polovina, protože kluci ochutnávali a ochutnávali…. Pak jsme společně připravovali
pizzu na večeři. Děti byly moc šikovné a hlavně je to bavilo. Pak šup do spacáků a koukali na plátno na pohádku.
Další týden jsme vyráběli papírové vánoční hvězdy. Rok jsme zakončili vánoční besídkou s výměnou dárečků.
Od ledna se už pomalu připravujeme na hadicovo – uzlovou štafetu spojenou s návštěvou polygonu. Také se
průběžně učíme na odborky. Hned po nich bude následovat Hasičské čvachtání. Obě tyto akce nás čekají až
v březnu, ale přípravu nemůžeme podcenit. Taky nám samozřejmě vždy zbude nějaký čas na hraní.
Mgr. Martina Cábová
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English camp – prosinec a leden
Jako vloni v prosinci jsme se vydali na Smrk, druhou nejvyšší horu Moravskoslezských Beskyd. Tentokrát jsme
vyrazili z Ostravice a po žluté jsme vystoupali krásně zasněženou krajinou až na vrchol. Těsně pod Smrkem jsme
pod smrkem (tak, aby na nás nefoukalo) posvačili a dali si čaj z termosky. Po cestě jsme vytvořili pár andělíčků.
Na vrcholu jsme se jen vyfotili, protože foukalo a byla oblačnost. Potom jsme se vydali nejkratší cestou dolů, někdo po zadku někdo v podřepu, doklouzali jsme do sedla a kolem Bučacího vodopádu zpátky na Ostravici.
V lednu jsme zdolali Lysou horu, po delší trase značenou žlutou barvou od přehrady Šance. Výstup jsme končili
před setměním a po občerstvení v Bezručově chatě, jsme už za tmy scházeli zpět. Na Ostravici jsme přespali
v chatě a ráno se vydali domů. Další měsíc vyrážíme znovu a zveme nové zájemce o dobrodružství na horách.
David Hejneš

Základní a Mateřská škola Žabeň

Beseda pro rodiče v mateřské škole
Termín: 12. 3. 2018 v 16:30 hod.
Srdečně zveme rodiče na besedu se speciální pedagožkou Mgr. Šárkou Sohrovou.
V rámci besedy získají rodiče předškoláků informace, jak efektivně připravit dítě na pohodový začátek školní
docházky. Paní Sohrová objasní, co to je školní zralost, školní připravenost, doporučí materiály pro předškoláky,
které zajistí smysluplný nácvik a seznámí s aktuální legislativou k zápisu.
Těšíme se na společné setkání.

Mgr. Eva Juřicová,
ředitelka

Základní škola a mateřská škola Žabeň, příspěvková organizace

Srdečně vás zveme na
„DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ“
Základní školy a mateřské školy Žabeň.
Otevřeno máme 9. 3. 2018 od 8:00 do 12:00 h.

Základní škola a mateřská škola Žabeň zve všechny děti a jejich rodiče na

		

ZÁPIS DO ZŠ – dne 4. 4. 2018 od 14 do 17 hodin
ZÁPIS DO MŠ – dne 3. 5. 2018 od 9 do 15 hodin
bližší informace na www.skola-zaben.cz
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Klub rodičů a přátel školy
V tomto školním roce 2017/2018 jsme uspořádali již
několik akcí. V říjnu jsme pořádali další ročník Vinobraní. Na programu byl dětský folklorní soubor Paskovjánek, Funky Beat Senior a tanečníci v Lindy Hop
stylu. K tanci a poslechu nám hrála kapela Manatees
Friends. Všichni jsme si užili krásný večer u sklenky
dobrého vína. Na konci října jsme pro děti připravili
po Halloweenském průvodu ohňostroj na školní zahradě. Poté jsme uspořádali 1. žabeňský bleší trh,
kde si mohly maminky koupit nebo prodat oblečení,
obuv a hračky pro svoje ratolesti. Prosinec byl bohatý
na akce. Nejprve jsme rozsvítili Vánoční strom u naší
školy. Celá akce proběhla v duchu Vánoc. Hrály koledy, děti poslaly dopisy Ježíškovi, uzobly si cukroví
a rodiče se ohřáli u svařáku a popovídali si s kamarády. Další víkend nás navštívil klaun Hopsalín. Děti
s ním soutěžily a tančily. Večer k nám zavítal Mikuláš
s andělem a čertem a všem hodným dětem rozdal
dárky. Víkend před Štědrým dnem jsme pomohli, ve
spolupráci s ostatními spolky, naší obci uspořádat Živý
Betlém u kapličky. Tři králové přivítali Pannu Marii, Josefa a Ježíška. O pásmo koled se postaraly naše děti
a maminky upekly vánoční muffiny. Během celého prosince probíhala ve škole akce ,,Advent naruby“, vybralo se sedm velkých plných tašek hraček a her. Ty jsme
odevzdali do centra Pramínek patřící pod Charitu Frýdek – Místek. Toto centrum se zabývá sociální službou
určenou pro rodiny s dětmi, které se ocitly v nepříznivé
situaci. Jsem moc ráda, že jsme pomohli udělat radost

i jiným dětem. V lednu jsme uspořádali Karneval čili rej
masek. Krásné a originální masky se sešly v kulturním
domě. Celé odpoledne nám rozdávali radost klauni
z Klaunfamily. Děti tak zažily spousty her, tanců a každý obdržel speciální balónek vyrobený klaunem přímo
dle přání dítěte. Opět byl připraven oblíbený fotokoutek, kde se vyřádili i rodiče . Do konce školního roku
nás ještě čeká jarní bleší trh a dětský den.
Závěrem bych chtěla poděkovat všem rodičům, co
ochotně pomáhají na akcích a nebojí se přitom tak trochu „znetvořit“ a použít vždy nějaký kostým. Doufám,
že vás to baví tak jako mě, a moc vám za to děkuji.
Kateřina Matějová,předsedkyně KRPŠ

Šachový turnaj v Žabni
Ve čtvrtek 1. 2. 2018 se konal 5. ročník šachového turnaje ,,O šachového krále a královnu regionu Slezská
brána“ v ZŠ Žabeň. Turnaj se konal za podpory regionu Slezská brána, OÚ Žabeň a ZŠ a MŠ Žabeň. Zúčastnilo
se 52 žáků z 10 škol, a to ZŠ Žabeň, ZŠ Sedliště, ZŠ Šenov, ZŠ Vratimov TGM, ZŠ Vratimov Datyňská, ZŠ Sviadnov, ZŠ Řepiště, ZŠ Václavovice, ZŠ Paskov, ZŠ Raškovice a dal se očekávat tuhý boj. Odehrálo se 7 kol, kde
v soutěži družstev vybojovala zlato škola Vratimov TGM, naši šachoví borci skončili na krásném druhém místě,
třetí místo patřilo škole Šenov, čtvrté místo a pomyslné bramborové medaile si odnesla škola Sedliště, páté místo
škola Václavovice, šesté místo škola Sviadnov, sedmé místo škola Vratimov Datyňská, osmé místo škola Řepiště,
deváté místo škola Paskov, a desáté místo škola Raškovice.
Celkový vítěz, včetně prvního a druhého stupně, se stal Bartoloměj Buchta 4. tř., druhé místo obsadila Klára
Kotásková 5. tř. a bronzovou medaili vybojoval náš žák 4. tř. Filip Halamíček. Úspěšně hrál také Eduard Nytra
3. tř., který skončil na devátém místě a odnesl si domů zaslouženou medaili, kterou dostávali hráči umístění do
desátého místa. Na čtrnáctém místě se umístila Sofie Matějová 2. tř., na dvacátém sedmém místě skončil Adam
Mutina 4. tř., dvacáté deváté místo patří Václavu Nytrovi 1. tř. a čtyřicáté čtvrté místo obsadil Adam Severín.
Všechny děti na turnaji dostali po druhém kole sladkou odměnu, po čtvrtém kole svačinku v podobě pizzy a nakonec si také hráči odnesli drobnou upomínku na turnaj.
Mé velké poděkování patří Antonínu Surmovi za technickou podporu celého turnaje a pomocnému rozhodčímu
Radku Halamíčkovi.
Turnaj je určitě oživením školního roku a doufám, že šachisté ze Slezské brány budou mít chuť se zúčastnit
i dalšího ročníku ,,O šachového krále a královnu“.
Miroslav Halamíček
organizátor turnaje
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Knihovna Žabeň

Ohlédnutí za rokem 2017
V roce 2017 přišlo do knihovny 2 550 návštěvníků
a půjčili si celkem 3 014 knih a časopisů.
Bylo připraveno 6 besed pro veřejnost, 5 výstav, 18
besed pro děti ze ZŠ a MŠ, 9 Poledníčků, Noc s Andersenem, Muzikohrátky pro rodiče s dětmi, 2 odpoledne pro školní družinu, slavnostní otevření knihovny po
plánované rekonstrukci pro veřejnost a provoz knihovny při Žabeňské pouti. Poslední akcí v roce 2017 byla
beseda pro veřejnost Kineziologie one brain s Adélou
Miou Filippi.
V novém roce máme opět připraveno mnoho akcí,
jak pro děti ze základní školy, tak pro děti z mateřské
školy i pro veřejnost. Čtení dětem v MŠ před spaním,
tzv. Poledníček jsme po vánocích zahájili 11. ledna
s knihou O slůněti, které chtělo usnout od Carl-Johan
Ehrlin Forssén. Při pouti 20. ledna 2018 jsme měli
v knihovně otevřeno a přišlo 85 návštěvníků. Pro děti
byla připravena výtvarná dílnička, mohly si zahrát
deskové hry, kobercové pexeso, kobercové člověče,
dámu, půjčit si tablety s výukovým programem a knihy
s Albi tužkou, zahrát si na Playstationu 3.
Od ledna je k vidění putovní výstava plakátů Má vlast
cestami proměn, na kterou 1. března naváže výstava
Dvě sestry - podoby Těrlické a Žermanické přehrady
na fotografiích Kamila Übelauera. 25. ledna jsme pro
děti ze ZŠ připravili se zástupcem vydavatelství Piatnik – Deskohraní – děti si vyzkoušely a naučily se
hrát nejpopulárnější deskové hry z tohoto vydavatelství. 22. února byl pro děti ze ZŠ připraven Komiksový
workshop s Danielem Vydrou a v 17 hodin, nás jako
každý rok, navštívil oblíbený spisovatel a záhadolog
Arnošt Vašíček s besedou Záhady a mysteria.

Připravujeme
• NOVĚ půjčovní soboty v měsíci. Poprvé bude
knihovna otevřená v sobotu 3. března od 9 do
12 hodin, dále pak v sobotu 7. dubna a 5. května.
• Na 12. března v 17 hodin máme připravenou besedu pro veřejnost se Světlanou Čiberovou, intuitivní
vizážistkou a pro děti z MŠ a ZŠ besedy v rámci
Března – měsíce čtenářů
• 16. dubna v 17 hodin besedu se spisovatelkou
Evou Tvrdou
• Pro děti: 23. – 24. března – Noc s Andersenem,
besedy pro MŠ a ZŠ, Malování s Bořkem, Knížku
pro prvňáčka pro děti z první třídy
Markéta Bradáčová

Tříkrálová sbírka 2018 v Žabni
Od 1. do 14. 1. 2018 chodily po naší obci čtyři skupinky
koledníků, které svým zpěvem přály každému domu požehnaný nový rok. Do svých kasiček koledníci vybírali od
laskavých občanů Žabně. Celkem se vybralo 19.782 Kč
což je o 4.174 Kč více než loni!!!
Peníze z Tříkrálové sbírky mají pevně stanovené rozdělení, přičemž nejvíce pomáhají v místě, kde se vybraly. Letos za zmínku určitě stojí vybudování zázemí pro
služby a klienty Charity Frýdek-Místek, nákup nových pomůcek, podpoření aktivity projektu Rebeláků, Nezbedů,
zkvalitnění Pramínku.
Všem občanům srdečné díky za podporu a přispění.
Koledníci děkují za sladkou odměnu.
Více na: http://www.trikralovasbirka.cz/vyuziti-sbirky-2018/
Kateřina Hejnešová
koordinátor pro Žabeň
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Ostatní

Činnost ZO Paskov v roce 2017
Rok 2017 se nám uvedl pěkně studeným krokem a i další měsíce často obsahovaly meteorologické „přešlapy“ – chvíli
déšť, pak květnové mrazíky, v létě přílišná vedra. Květu, snůšce a koneckonců i úrodě ovoce, potažmo medu to příliš
neprospělo. Na druhou stranu včelám se podařilo vyzimovat téměř na jedničku – z 339 včelstev k 1. 9. 2016 jich přes
zimu k 1. 5. 2017 vydrželo 331, tzn. 97,64%. Letošní rok jsme začali posezením v restauraci Balkán, kde bylo dostatek
prostoru pro zhodnocení uplynulého roku a plánování v roce novém. V předjaří jsme vyhodnocovali úspěšnost léčby
včelstev proti varroáze. Přeléčit museli jen 3 členové, tedy minimum. Dále jsme přistoupili k nákupu 3. fumigátoru,
takže při podzimním léčení budou moci samostatně léčit důvěrníci v Paskově, Řepištích i Žabni. Také bylo rozhodnuto
o nákupu matek pro členy, aby se tím zvýšila genová pestrost včelstev.
Jaro bylo ve znamení tradičních činností. 14. května proběhla brigáda, při níž se posekala tráva kolem včelařské
chaty, uklidila příjezdová cesta a pohrabalo staré listí. Zúčastnilo se 9 členů a jsme rádi, že pomohli i rodinní příslušníci.
V červnu jsme smažili vaječinu, letos v novém areálu v Žabni. Účast byla hojná a vaječina jako vždy výborná. Na této
schůzi jsme zvolili novým pokladníkem př. Evu Andrýskovou. Podařilo se nám také na včelařské chatě vyměnit nevyhovující elektrický rozvaděč. V létě jsme zakoupili nové léčivo Thymovar, se kterým budeme bojovat proti varroáze.
Chceme tak totiž zabránit rezistenci brouka, jež by mohla nastat opakovaným používáním tradičního Gabonu. Přijali
jsme také nového člena. Podletí a podzim byly ve znamení přípravy včelstev na přezimování, jehož součástí bylo
i jejich přeléčení.
Na závěr mně dovolte trochu statistiky. Výbor naší organizace se scházel každé 2. úterý v měsíci. Na jaře a na podzim
se konaly mimořádné členské schůze (na jaře výroční a na podzim spojená s výplatou dotací na podporu včelařství).
K 31. 12. 2017 měla naše organizace 40 členů a 1 nečlen je k naší organizaci přiřazen. K 1. 5. 2017 jsme obhospodařovali 331 včelstev, k 1. 9. 2017 pak 333. Vyprodukovali jsme 2778 kg medu a 110,1 kg vosku, vychovali 54 včelích
matek (vč. nečlena). Medu a vosku bylo ve srovnání s rokem 2016 o mnoho méně. Závěrem bych chtěl jménem Základní organizace ČSV Paskov poděkovat Městskému úřadu Paskov a Obecnímu úřadu Řepiště a Žabeň za vstřícnost
a podporu, kterou nám každoročně poskytují, i všem, kteří nás podporují a pomáhají nám v činnosti.
Mgr. Jan Kukučka
jednatel ZO Paskov

Akce MAS Slezská brána
V úterý 30. 1. 2018 proběhlo první mistrovství školek v rámci Slezské brány. Zúčastnilo se ho celkem 7 školek – MŠ
Paskov, MŠ Řepiště, MŠ Sviadnov, MŠ Šenov, MŠ Žabeň, MŠ Raškovice, MŠ Vyšní Lhoty. Pořadatelem byla Základní
škola a mateřská škola Raškovice. S organizací pomáhali žáci osmých tříd pořádající školy, kteří se ujali jednotlivých
školek a také si pro děti připravili stanoviště.
Závodilo se ve slalomu, štafetě, střelbě na cíl, hodu do branky a dalších soutěžích, které jsou blíže popsaný v připojených propozicích. Celkem bylo připraveno 11 stanovišť. Po příjezdu se děti převlékly a seznámily se s organizací mistrovství. Všechny zúčastněné přišli přivítat také pan starosta Raškovic Jiří Blahuta, předseda Slezské brány a starosta
Paskova pan Petr Baďura a paní ředitelka pořádající školy Hana Kachtíková. Všichni dětem popřáli mnoho úspěchů
a mohlo začít vlastní soutěžení.
Zvolené soutěže se dětem moc líbily, a snad i proto v nich byly opravdu moc šikovné. Povzbuzovaly se navzájem
a snažily se dosáhnout co nejlepších výsledků. Po absolvování všech disciplín se šly děti občerstvit malou svačinkou.
Pak se netrpělivě čekalo na vyhlášení výsledků, které probíhalo za účasti starostů z obcí, které se klání účastnily.
Každá školka dostala účastnický list a všechny děti obdržely medaile. První tři družstva si ještě odvezla poháry. Akce
se moc povedla. Už dnes se děti těší na příští ročník. I když vítěz je jen jeden, tak nikdo neodcházel smutný, protože
každý, kdo se zúčastnil, tak byl pro své učitele vítězem. Je třeba moc poděkovat žákům osmých tříd pořádající školy,
kteří se podíleli na bezchybné organizaci mistrovství a svou prací pomohli k hladkému průběhu celého závodu. S poděkováním nelze zapomenout ani na paní Dankovou, která si vzala na starost bufet a skvěle zorganizovala občerstvení.
Pořadí mateřských školek je následující:
1.
místo MŠ Paskov
2.
místo MŠ Řepiště
3.
místo MŠ Sviadnov
4.
místo MŠ Šenov
5.
místo MŠ Žabeň
6.
místo MŠ Raškovice
7.
místo MŠ Vyšní Lhoty
Fotografie z akce jsou umístěny na odkaze: http://mirekysek.rajce.idnes.cz/30_1_2018_Mistrovstvi_skolek_Slezske_brany/
Mgr. Marek Veselka, organizátor akce, Ing. Miroslav Lysek, projektový manažer
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Fotogalerie

Turnaj ve stolním tenise

Šachový turnaj

Živý Betlém 2017

Obecní bál 2018

Vánoční koncert Paskovského chrámového sboru

Vánoční besídka Zš a Mš
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