ŽABEŇÁK

zpravodaj obce Žabeň
zdarma

www.zaben.cz

Vesnice roku v Žabni po páté
Žabeň hodnotitelská komise navštívila
19. května. Jak jsme dopadli v krajském
kole, se dozvíme 7. června, kdy komise
rozhodne, koho ze 17 přihlášených ocení.
Cílem soutěže je snaha povzbudit obyvatele venkova k aktivní účasti na rozvoji
svého domova, zveřejnit rozmanitost a pestrost uskutečňovaní programů obnovy vesnic
a upozornit širokou veřejnost na význam venkova. Soutěž poprvé vyhlásil Spolek pro obnovu venkova ČR v roce 1995 pod názvem
“Soutěž o nejzdařilejší program obnovy vesnice”. Od roku 1996 je jedním z vyhlašovatelů Ministerstvo pro místní rozvoj a Svaz měst a obcí
ČR. Ministerstvo zemědělství se mezi vyhlašovatele připojilo v roce
2007. V letošním roce soutěží o titul Vesnice roku 2018 celkem 228
obcí z celé České republiky.
Nejpočetnější zastoupení, 25 soutěžících obcí, má v letošním roce
Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina. Nejméně obcí se do soutěže přihlásilo v Olomouckém kraji, a to 11. V měsíci květnu a červnu budou probíhat krajská kola. Všechny přihlášené obce budou navštíveny krajskou
hodnotitelskou komisí. V čase, který jim bude určený, mohou obce prezentovat jejich realizované i plánované projekty, tradiční akce, které pořádají, společenský a spolkový život, jež zpestřuje celý jejich kalendářní
rok a mnohé další. Vítězové krajských kol postupují do celostátního
kola, které se uskuteční první zářijový týden. Vítěz celostátního kola
a nositel titulu “Vesnice roku 2018” bude vyhlášen 15. září na Jarmarku venkova v Luhačovicích. Příjemným bonusem pro vítěze je finanční
odměna ve výši až dva miliony korun od Ministerstva pro místní rozvoj
a osobní vůz ŠKODA OCTAVIA COMBI G-TEC, který vítězi poskytne
na dva roky zdarma partner soutěže ŠKODA AUTO.
V letošním roce se vedle Žabně v Moravskoslezském kraji zúčastní
také obce Bolatice, Bystřice, Dívčí hrad, Heřmanice u Oder, Hodslavice, Holasovice, Hrádek, Melč, Petrovice u Karviné, Rýžoviště, Stonava,
Šilheřovice, Štítina, Tichá, Třemešná a Úvalno.
Obec Žabeň se letos účastní této soutěže již po páté a má za sebou
tyto úspěchy: rok 2013 - 3. místo v krajském kole, diplom za vzorné vedení knihovny a v celostátním kole zvláštní ocenění Základní knihovna
(finanční odměna 125 000 korun); rok 2014 - diplom za využití umění
ve veřejném sektoru; rok 2016 - Bílá stuha za činnost mládeže (finanční
odměna 600 000 korun) a rok 2017 - 2. místo v krajském kole a Zlatá
cihla za “Visaláje” (finanční odměna 150 000 korun).
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Kaple sv. Fabiána a Šebestiána
na podzim v novém
Pokud se vše podaří, mohla by největší sakrální
stavba v obci zářit „novotou“. V dubnu začaly projekční práce na opravě obecní kaple.
Byly provedeny sondy do omítek a zdiva, zhodnocen stav krovů, rešerše v archivech, které měly
najít původní podobu. Průzkumy odhalily zvýšenou vlhkost obvodových zdí, které jsou provedeny
z říčního kamene a cihel. Krov je silně napaden
dřevokazným hmyzem.
Projektant navrhuje částečné obnažení současné venkovní omítky v dolních partiích stavby
a zapravení sanační maltou. Poté venkovní fasádu sjednotit hladkou vápennou omítkou světlé
barvy. Vnitřní omítky zachovat, jen obnažit pás do
výše zhruba 30 centimetrů pro lepší větrání zdiva. Krovy, věžička a krytina se musí kompletně
vyměnit. Zvon bude zachován a přibude nový
elektronický zvon. Z archivních materiálů vyplývá,
že krytina mohla být břidlicová, podobně jako na
paskovské faře. Pro naši kapli projektant navrhuje
břidlicovou tašku, případně měděný plech.
Doufejme, že vše vyjde a mši o příští Žabeňské
pouti budeme moci sloužit v novém.

Nová kuchyňka a oprava topení
v kulturním domě
V kulturním domě je nyní pěkné kuchyňské zázemí pro konání plesů, oslav, koncertů
a dalších akcí. V kuchyňce je k dispozici lednice,
myčka a velký dřez s teplou vodou. Na akce lze
zapůjčit nádobí. Přibyly police na ukládání připravených dobrot a elektrické zásuvky.
Starý kotel byl vyměněn za moderní kondenzační a pro lepší regulaci tepla byly vyměněny
ventily na radiátorech na všech tělesech v kulturním domě. Rada obce uvažuje o pořízení nového
pultu v „pekle“ s dřezem, odtokem, výměně starých skříní a linolea.
Děkuji paní Trchalíkové, pánům Bobrovskému
a Halamíčkovi za pomoc při realizaci oprav.

Mgr. David Hejneš, starosta obce
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Žabeň – London english camp 2018
Dne 3. 5. 2018 vyrazily žabeňské děti na týdenní pobytový zájezd
do Londýna, zaměřený na výuku
angličtiny.
Po příletu do Londýna jsme se přesunuli do penzionu,
který připomínal domy z Harryho Poterra. Ráno, po typické british breakfast, jsme se vydali metrem k Tower Bridge
a navštívili blízký hrad. Odpoledne jsme si prohlédli nádraží
King‘s Cross známé všem příznivcům Harryho Poterra. Po
pozdním obědě ve stylu fish‘n‘chips jsme si odpočinuli na
pokojích a procházkou jsme se vydali do Hyde Parku.
V sobotu jsme vyrazili k Britskému Parlamentu, kde jsme si
v parku zahráli běhací hru, při které jsme si zopakovali slovíčka
a věty z návštěvy Tower Hillu. Poté jsme navštívili Parlament
a v anglickém výkladu se dozvěděli mnohé ze zákulisí britské historie a politiky. Následoval přesun do National Gallery, kde se děti měly doptat na umístění jednotlivých obrazů.
Na oběd jsme se rozdělili, část navštívila KFC a druhá asijské bistro. Večer jsme zakončili nakupováním v Primarku.
Další den jsme si prohlédli expozice Natural History Museum a Science Museum. První je zaměřeno na přírodní
vědy od vzniku planety, geografii, vývoj člověka, až po faunu a mineralogii. Druhé se zabývá vědeckým pokrokem.
Na nedělní oběd jsme si dali pizzu v italské restauraci a den
zakončili hrami v Hyde Parku.
Pátý den jsme se zaměřili především na dopravu. Jezdili
jsme v Londýně metrem, autobusy - známými doubledeckery
a samozřejmě chodili pěšky. Tento den jsme vyrazili do Kew
Gardens, což je obrovská královská botanická zahrada.
Prošli jsme velikým tropickým skleníkem, nádherným anglickým parkem a stezkou v korunách stromů. Večer jsme se
ještě projeli metrem do centra a nakoupili si oblečení a dárky
domů. V Londýně bylo netypicky teplo a slunečno s jasnou
oblohou.
Šestý den se účastníci English Campu vydali ve skupinkách do British Museum. Museli si na mapě najít adresu a ve
spleti tras metra vyhledat správnou stanici. Všichni to zvládli.
Před muzeem si děti připravily prezentace Londýna. Každý ho svýma očima viděl jinak. Prohlídka muzea probíhala
individuálně a každý si mohl vybrat některou z přednášek
v angličtině. Na výběr měly děti Starověký Egypt, Afriku,
Svět peněz, Středověkou Evropu či Osvícenství. V muzeu
jsou velmi cenné památky starověkých říši, památky středověké, ale nalezneme zde i vývoj hodin, sbírku porcelánu či
památky světa peněz. Ve sbírce se nachází i československé bankovky. Večer jsme strávili hrami a natáčením v Hyde
Parku.
Den sedmý byl ve znamení strachu a peněz… Navštívili jsme interaktivní muzeum londýnského podsvětí, kde na
nás čekal Jack Rozparovač, londýnský soudce, mor a požár
Londýna. Vše bylo doprovázeno speciálními efekty a výko2

ny profesionálních herců. Muzeum se nachází na nábřeží
s obrovským ruským kolem The London Eye a Big Benem.
Nedaleko je bankovní a obchodní čtvrť, kde jsme vyjeli na
vyhlídku Sky Garden. Z 35. patra byl nádherný výhled na
celý Londýn. Večer jsme se prošli Hyde Parkem a nakrmili
papoušky, kteří zde zdomácněli.
Poslední den jsme navštívili Muzeum Madame Tussaud,
vyfotili se s předními světovými celebritami a vydali se na
cestu domů. Bylo to skvělé. Celý týden nám počasí přálo, program byl bohatý a dal nám spoustu nových zážitků
a umožnil nám zase se v angličtině posunout o velký kus
dále. Okusili jsme život v kosmopolitním evropském velkoměstě. Celý týden jsme si užili a věřím, že bude všem účastníkům motivací k dalšímu studiu angličtiny.
Děkujeme Míši a Václavovi Bělohlavým za přípravu, organizaci a zprostředkování Londýnského pobytu a skvělé průvodcovství s výukou angličtiny. Velké poděkování posíláme
Nadaci OKD, bez jejíž finanční podpory by se náš English
Camp nemohl uskutečnit. Děkujeme také Obci Žabeň za
dofinancování povinné spoluúčasti.
Mgr. David Hejneš

KPOZ

100. výročí založení Československé republiky.
V souvislosti se studiem žabeňské kroniky jsem narazila na skutečnost, že v období Velké války (též řečeno 1. světové války), se stalo obětí válečných útrap více občanů, než v 2. světové válce. Spolu s panem Martinem Válkem jsme vyjádřili lítost
nad skutečností, že tito bojovníci dosud v obci nemají svůj památník. V současné době probíhá terénní výzkum, zabývající
se žabeňskými rodáky, kteří se stali obětmi tohoto smutného dějinného období, ať již v uniformách Rakousko-Uherských, či
v legionářských. V souvislosti se zjištěnými daty připravuje Mgr. Michal Jenčo, historik, člen Klubu vojenské historie, přednášku na toto téma. Tímto bychom také chtěli uctít 100. výročí založení Československé republiky. S ohledem na připravovanou
přednášku ke 100. výročí ukončení Velké války (příp. 1. sv. války), si Vás zároveň dovolujeme požádat o zapůjčení dobových materiálů, jako jsou fotografie, korespondenční lístky, vojenské knížky, osobní deníky, medaile, které by mohly souviset
s tehdejším životem v naší obci a s touto významnou událostí.
Bc. Gabriela Kalužová

V rámci oslav 100. výročí ukončení Velké války a 100. výročí založení Československé republiky, KPOZ Žabeň plánuje
ke konci září a v říjnu oslavy, které budou podrobněji rozepsány v letním Žabeňáku. V krátkosti zatím můžeme občanům
nabídnout již zmíněnou přednášku s výstavou, lampiónový průvod, hudební představení, tvořivou dílnu pro tatínky, strejdy
a dědečky a doufejme, že i slavnostní odhalení pamětní desky v parčíku za kapličkou.
Málokdo si letos nevšiml, že slavíme významné výročí od
vzniku samostatné Československé republiky.
V minulém Žabeňáku jste mohli nahlédnout do historie
v našem nejbližším okolí a v tomto jarním vydání si připomeneme další významný akt, který se k události bezprostředně
pojí.
Vydání první československé poštovní známky
28. října 1918 vznikla samostatná Československá republika, která neměla k dispozici vlastní poštovní známky, a proto
bylo rozhodnuto, že prozatím zůstanou v platnosti rakousko-uherské známky, kterých byl dostatek. Tyto známky jsou tedy
předběžnými československými známkami, které platily do
19. 3. 1919. V listopadu se objevily známky s označením
„Pošta českých skautů ve službách národní vlády“, což bychom mohli považovat za první československé známky,
ale tyto známky nebyly určeny k širokému užívání.
První československé poštovní známky v naší historii
svobodné republiky jsou tedy výplatní známky s obrazem
Hradčan. První známka má hodnotu 5h a je zelená, druhá
má 10h a je červená. Tyto známky byly vydané 18. prosince
1918 a tedy necelé dva měsíce po vzniku ČSR.

Je sice pravda, že Alfons Mucha neměl žádné zkušenosti
s tvorbou známek, ale zhostil se tohoto činu prvotřídně.
Dalším významným autorem prvorepublikových známek
byl Jakub Obrovský, který vytvořil např. emisi pod názvem
Legionářské, Max Švabinský a Vratislav Hugo Brunner.
Nesmíme samozřejmě opomenout, že na první z několika známek je vyobrazen první československý prezident
Tomáš Garrigue Masaryk.
Všichni milovníci filatelie mohou tyto unikátní kousky spatřit na Světové výstavě poštovních známek v Praze ve dnech
15. – 18. 8. 2018.
Mohli bychom se ptát a co naše měna – československá koruna? Ta bude slavit své 100. výročí až příští rok, jelikož byla ustavena zákonem č. 84 25. února 1919, do té
doby platily v novém Československu rakousko-uherské
bankovky.
Zdroj: online, Z. Jindra, 2003, wikipedie
KPOZ informuje a srdečně zve na akce:

Autorem návrhů byl malíř Alfons Mucha. Určitě jeden
z nejvýznamnějších umělců tehdejší doby. Jeho díla byla
proslulá po celém světě. Jeho styl byl unikátní a tak není
divu, že známky Hradčany jsou prvotřídní a nádherné.

•
•

9. 6. 2018 od 15 hodin Oslava jubilantů v KD
16. 6. 2018 – zájezd Pěveckého uskupení žabeňských
seniorů do partnerské obce Žabokreky na Den otců
Jana Ondrušíková
předsedkyně KPOZ
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OÚ informuje

Třídění odpadu
Zhoršující se stav kolem kontejnerů na tříděný
odpad mne donutil napsat pár řádků. V barevných
kontejnerech obce často končí i odpad, který tam
nemá co dělat. Proto bych chtěl trošku osvětlit pro ty
občany, kteří mají zájem, nejsou lhostejní a popsat
základní chyby.
• Papír modrý kontejner:
Zde patří noviny, časopisy a jiné papíry (i třeba dopisní obálka s fóliovým obalem), rozměrnější papírové
předměty- krabice, kartony je třeba rozšlápnout nebo
rozložit do kontejneru.
ALE: Krabice od pizzy, obaly od vajec, ruličky od
toaletního papíru a další již mnohokrát recyklovaný
papír patří do komunálního odpadu, taktéž posmrkané
papírové kapesníčky a jinak biologicky znečištěný
papír při třídění na lince je tento odpad automaticky
vyřazován.
• Plasty žlutý kontejner
Polystyrenové termoobaly nebo výplně krabic spotřební elektroniky mají své místo ve žlutých kontejnerech na plast. Prázdné plechové obaly od konzerv,
plechovky od různých nápojů a drobný kovový
materiál patří do žlutého kontejneru. Objem plastové
láhve či plechovky se při zmačkání nebo rozšlápnutí
zmenší na třetinu.
ALE: Výjimku tvoří pouze polystyren fungující jako
stavební izolace. Pokud je od omítky nebo jinak
chemicky znečištěný, jde o stavební odpad, který by
měl končit ve velkoobjemových kontejnerech, které
obec ve spolupráci s firmou FCC dodává 3x ročně na
3 místa v Žabni (případně ve sběrném dvoře ve F-M)
• Sklo zelený kontejner
Láhve od vína, sklenice zavařovačky nebo přesnídávkové skleničky patří do zeleného kontejneru.
ALE: Zrcadla, okenní tabule, střepy z keramiky a auto
skla patří do velkoobjemového odpadu.
• Pneumatiky
Na pneumatiky se vztahuje zákonná povinnost o zpětném odběru, ta se týká výrobců, distributorů i koncových prodejců, kteří jsou povinni vám pneumatiky
buďto odebrat (zdarma) nebo vás odkázat na nejbližší
místo zpětného odběru pneumatik – do seznamu
míst zpětného odběru se dá nahlédnout i na internetových stránkách ministerstva životního prostředí
– www.mzp.cz/cz/odberpneu, případně je odevzdat při
svozu nebezpečného odpadu.

BRKO

(Biologicky rozložitelný komunální odpad)
•
•

•
•

•

Od jara do podzimu obec provozuje 2 kontejnery na
biologicky rozložitelný odpad a to na místech určených: u školy a u firmy Ludma Trading.
Celkem mne množství bio odpadu překvapilo, zároveň bych chtěl poukázat na nevyváženost, pokud se
BRKO uzavře ve středu v 18:00 - já jsem schopen zavolat firmu FCC, která svoz zajišťuje až ve čtvrtek 7:00.
Pokud mají již plno, nejsou nám schopni kontejner do
pátku vyvézt, aby byl v sobotu prázdný. Tady se těžko
dá plánovat. Proto prosíme občany za pochopení.
Do kontejneru BRKO patří: tráva, rostlinné slupky
z brambor, okurky a další zeleniny či ovoce jako jablek,
hrušek apod.
ALE: v kontejneru často končí drobné větve z živých
plotů a keřů, které tam ale nepatří - ty je třeba zavézt
k Ludmě Trading a vyhodit do prostoru vedle kontej
neru – ty se totiž likvidují jiným způsobem.
Pokud je kontejner na tříděný odpad plný a vy jste
nuceni ho nechat vedle kontejneru, chci vás poprosit,
abyste zajistili tašku/pytel tak, aby z něj nemohly odpadky odlétnout (v případě zhoršení povětrnostních
podmínek to není pěkný pohled).
Závěrem bych chtěl poděkovat všem, kteří zodpovědně třídí odpad a záleží jim, jak jejich obec vypadá.
Lukáš Bobrovský,
správní zaměstnanec OÚ Žabeň

Ukliďme si Česko
S letošním úklidem kolem cyklostezky jsme se již podruhé
připojili k celostátní akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, kterou pořádá Český svaz ochránců přírody. V sobotu 7. dubna
se nás sešlo celkem 19. Podařilo se nám vysbírat odpadky odhozené nejen kolem cyklostezky jako každý rok, ale
i v okolí obchodu a restaurace, částečně kolem hlavní silnice, i řeky Olešné. Pokusili jsme se také vyčistit obnovující se
skládky u cesty od Abexu směrem na přejezd přes rychlostní komunikaci. Nachází se sice již v katastru obce Staříč, ale
je na očích každému Žabeňákovi, který se vydá na rybník
pana Sudra. Opět jsme se přesvědčili o tom, že se najdou
lidé, kterým je lhostejné, kde se svého odpadu „zbaví“. Ať
už jde o obal od oplatků, minerálky nebo staré pneumatiky.
Všem ochotným dobrovolníkům děkuji, že obětovali část
volného dne a podíleli se na „jarní očistě“ naší obce. Poděkování patří i panu starostovi Davidu Hejnešovi za materiální
podporu ze strany obce a za osobní účast na úklidu.
Simona Petrová
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Knihovna

Z místní knihovny Žabeň
V první polovině tohoto roku jsme pro veřejnost a pro děti
z mateřské a základní školy připravili tyto akce.
Veřejnost:
V sobotu 20. ledna jsme měli otevřeno při Žabeňské pouti.
Přišlo 75 návštěvníků. Pro děti byly připraveny tablety s výukovými programy, nové knihy z kouzelného čtení, skládali si
puzzle a vyráběli v připravené výtvarné dílničce.
22. února – beseda Záhady a mysteria s Arnoštem Vašíčkem, 12. března – beseda Co svým vzhledem sdělujeme
světu aneb, proč vypadáme, jak vypadáme se Světlanou
Čiberovou, 16. dubna – beseda Literatura v regionu, region
v literatuře se spisovatelkou Evou Tvrdou.
K vidění byly výstavy: Putovní výstava plakátů Má vlast
cestami proměn, Dvě sestry – podoby Těrlické a Žermanické přehrady Kamila Übelauera, Patchwork Martiny
Škarpové.
Základní a mateřská škola:
11. ledna Poledníček v MŠ, 25. ledna Deskohraní pro ZŠ
ze zástupcem vydavatelství Piatnik, 1. února Poledníček
v MŠ, 22. února Komiksový workshop s Danielem Vydrou
pro ZŠ, 5. března Malování s Bořkem Frýbou pro MŠ a ZŠ,
5. března Poledníček v MŠ, 15. března Pohádkový hrdina –
odpoledne pro ŠD, 9. dubna Poledníček v MŠ, 15. května
Poledníček v MŠ, 21. května vzdělávací lekce pro 3., 4. a 5
třídu ZŠ, 31. května beseda Kamil neumí létat pro MŠ a 1.
a 2. třídu ZŠ, 4. černa Poledníček v MŠ, 18. června předávání knížky pro prvňáčka a rozloučení s páťáky.
V měsíci březnu – měsíci čtenářů byly připraveny tyto akce:
Výstava fotografií Kamila Übelauera – Dvě sestry - podoby
Těrlické a Žermanické přehrady, Poledníček – čtení dětem
v mateřské škole před spaním, Besedy pro děti z mateřské a základní školy – Malování s Bořkem, Odpoledne pro
školní družinu – Pohádkový hrdina, Beseda pro veřejnost
se Světlanou Čiberovou – Co svým vzhledem sdělujeme
světu aneb, proč vypadáme, jak vypadáme, Soutěž pro děti
– Pejsek a Kočička slaví narozeniny, Anketa Suk – čteme
všichni – hlasování o nejoblíbenější knihu v roce 2017, Noc
s Andersenem – Pejsek a Kočička
Noc s Andersenem – proběhla 23. - 24. března. Nocovalo
15 dětí, 1 knihovnice a 1 pomocnice. Velké poděkování patří manželům Sabovým z Restaurace U Čápů za pizzy pro
děti na večeři a maminkám nocležníků za výborné koláče
a buchty na snídani.
Knihovna se opět zapojila do projektu Už jsem čtenář –
Knížka pro prvňáčka (10. ročník projektu Svazu knihovníků a informačních pracovníků ČR). Cílem projektu je rozvoj
čtenářských návyků žáků již od prvního ročníku školní docházky. Pro školní rok 2017/2018 byla připravena kniha spisovatelky Evelíny Koubové a ilustrátorky Radky Kielbergero-

vé – Bráchova bota. Prvňáčkům bude rozdána 18. června
v knihovně. V říjnu pak proběhne oficiální pasování na čtenáře našim rytířem.
Informujeme: od 16. do 29. července bude knihovna
z důvodu čerpání dovolené uzavřena
Markéta Bradáčová

Poděkování paní Ludmile Doudové
Dovolte mi poděkovat paní Ludmile Doudové
za práci předsedkyně Klubu důchodců v Žabni.
Ve své funkci působila neuvěřitelných šestnáct let.
Její elán a elegance dodávaly její práci půvab
a lehkost, i když práce s lidmi není vždy lehká. Dále
děkuji za spolupráci s Obcí Žabeň, klub důchodců
byl pod jejím vedením spolehlivým partnerem při
mnoha obecních akcích.
Paní Doudová přeji Vám mnoho zdraví, štěstí
a těším se na další setkávání s Vámi, na Váš
usměv.
Mgr. David Hejneš starosta obce
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Klub důchodců

Senioři informují
Hlavní zájem našich členů jsou zájezdy do ostravských divadel. Pravidelné akce ve spolupráci s Obecním úřadem Žabeň
jsou sbírky ošacení pro Charitu Broumov. Vždy v březnu
a v listopadu.
V únoru jsme uskutečnili tvořivou dílnu. Pletení různých
košíčků z pedigu. Dílnu zopakujeme na podzim. Březnu proběhla v zasedací místnosti velikonoční výstavka, občanům
a hlavně dětem se moc líbila. Zájezdy jsou velmi oblíbené.
V dubnu byl poznávací zájezd na Moravu „Čechy pod Kosířem“. V květnu byl zájezd do Goczalkowic v Polsku. Prohlídli
jsme si okrasné zahrady. Na autobusovou dopravu nám finančně přispívá obecní úřad. Za to moc děkujeme.
Na sraz pěveckých uskupení pojedeme na Slovensko do
Žabokrek. Bude to již třetí akce „Den otců“. V červnu budeme smažit vaječinu na nových Visalajích.
Budeme rádi, když se mezi nás přihlásí důchodci, noví občané Žabně.
Od měsíce června je změna ve vedení KD. Po 16 letech
se ruší funkce předsedkyně a po usnesení všech členů
bude nově tento klub vést tříčlenná rada seniorek.

Děkuji tímto občanům, spolkům i organizacím za spolupráci a přeji všem jen to dobré, samou radost, žádnou starost,
zdravou toleranci a vzájemné porozumění.
Ludmila Doudová,
předsedkyně Klubu Důchodců

Sdružení dobrovolných hasičů

Mladí hasiči
Od ledna jsme se pomalu připravovali na hadicovo - uzlovou štafetu, která se konala v únoru. Trénovali jsme
spojování hadic a vázání uzlů na čas. Nakonec jsme ale
nikam nejeli, protože většina byla nemocná, fit zůstali pouze 2 hoši. Pak jsme pokračovali v přípravách na odborky.
Ty se uskutečnily 17. 3. 2018 na hasičárně ve Fryčovicích. Jedná se o zkoušky odbornosti v různých oblastech.
Je to vždy pro celý okrsek. Naši Mladí hasiči si plnili odborky preventista junior, preventista, strojník junior, strojník. Všichni se pilně připravovali, tak svoji odborku získali.
Poté jsme se přesunuli do Relax centra, kde se konal již tradiční 12. ročník Hasičckého čvachtání. Jde o odpoledne plné
soutěží. Děti se rozdělily do dvou družstev. Jedna polovina
šla na bazén, druhá soutěžila v tělocvičně a pak se vyměnili.
Za každou disciplínu dostali žetony (plastová kolečka, která
se kdysi dávala na popelnice, možná jěště pamatujete). Ty
se pak spočítaly a vydělily počtem dětí v družstvu. Získal
se tak počet žetonů na osobu. Protože každý sbor má jiný
počet dětí, je to tak spravedlivé. Loni jsme vyhráli 1. místo
a putovní pohár, ale letos se nám ho bohužel nepodařilo
obhájit. Obsadili jsme až 4. příčku. Myslím, že to vůbec nevadí, protože jsme strávili pěkné odpoledne plné zábavy a
pohybu. Další schůzky pak byly takové odpočinkové. Hráli
jsme různé hry, kreslili výkresy s požární tématikou, protože
jsme se zapojili do výtvarně – literární soutěže Požární ochra6

Stavení máje SDH

na očima dětí. Ti, kteří si plnili odborku prevevntista a preventista junior se museli do této soutěže zapojit a odevzdat
2 výkresy. Byla to jedna z podmínek pro získání odborky.
Minulý týden jsme chtěli smažit vaječinu, ale nepřálo nám
počasí, pršelo celý den, tak to necháme na jindy. V sobotu
19. 5. 2018 jsme předvedli ukázku se džberovou stříkačkou,
kterou si pak mohly vyzkoušet i ostatní děti.
Mgr. Martina Cábová
vedoucí kolektivu MH

Otloukání píšťalek
Dobrý den, vážení.
Jako v minulých létech, tak i letos, proběhla akce s názvem „Otloukání píšťalek“, která se konala dne 6. 5. 2018 na čtvrtém rybníku v Žabni.
Sraz všech zúčastněných byl v 10:00 hodin, před hasičárnou v Žabni. Počasí nám, jako v minulých létech přálo. Po desáté hodině jsme všichni vyrazili
ve směru k rybníkům. Procházeli jsme kolem lesíka, zvaného „Ryška“, podél
naší říčky Olešné, kdy již v průběhu, jsme z lípy a vrby, odřezávali ty správné
kousky větví, ze kterých by bylo možno píšťalku vytlouci.
První zastávka byla na prvním rybníku, kde jsme pozdravili pár labutí, kdy
labutí samička, Karlička, zde zahnízdila a její partner, Karel, jí hlídal. Již zde
jsme slyšeli kvákat žáby a to skokana zeleného, které zde započínaly žabí,
předpolední koncert. Následně jsme se přesunuli ke čtvrtému rybníku, kde jsme nejdříve nasbírali dřevo na oheň a poté, se
začali věnovat otloukání píšťalek. Děti se snažily a kterému se to nedařilo, tak jsem mu rád pomohl a ukázal, jak na to. Celý
průběh otloukání, provázela básnička. Poté si děti i dospěláci, opekli špekáčky na čerstvém vzduchu, které jim moc chutnaly.
A ještě jedna taková. Při cestě domů, jsem doprovázel Vaška Nytru, který mi několikráte sdělil, že se mu otloukání píšťalek
moc líbilo a neustále se mne dotazoval, z jakých stromů se píšťalky dělají. U hasičárny, kde jsme se rozloučili, jsem mu to
ještě jednou připomenul.
Všem zúčastněným se otloukání líbilo a těší se na otloukání v tom následném roce.

Martin Mynář,
organizátor akce

TJ Sokol

Z činnosti Sokola
V únoru jsme uspořádali Sokolský ples, jehož návštěvu výrazně ovlivnila chřipková epidemie a tak ti co přišli, měli nebývalý prostor k tancování, což se jim náramně líbilo a parket
plně využívali. V rámci programu vystoupily gymnastky Sokol
Frýdek – Místek jak dospělé dívky, tak děti v kostýmech berušek
a ukázaly nám, co už všechno dokážou zacvičit. Za to sklidily
velký potlesk. I přes slabší účast si myslím, že všichni byli spokojeni a ples se vydařil.
V březnu po valné hromadě nás opět čekaly krtince kolem
Biocelu. Na začátku dubna se tři naší členové zúčastnili obecní
akce „Uklízíme obec“. Na konci dubna si daly dostaveníčko na
sokoláku čarodějnice.
Prvního května proběhl tradiční zápas svobodní – ženatí, jehož průběh byl překvapující s nečekaným koncem. Ženatí
celkem v pohodě vedli 3:0, ale do konce poločasu svobodní snížili na rozdíl jediného gólu. Po přestávce svobodní nechali
nervozitu na lavičkách a během deseti minut otočili zápas ve svůj prospěch a vedli 5:3. Až to probudilo ženaté z letargie
a začali hlavně lépe bránit. Jenže na rozjeté svobodné kluky to už bylo pozdě a tak nakonec zápas skončil 8:5 pro svobodné. Marně jsme pátrali ve vzpomínkách, kdy naposledy vyhráli svobodní. Nakonec jsme se shodli, že je to bratru
10 let, kdy se z vítězství radovali svobodní. Jsem přesvědčen, že tato generace svobodných nevyhrála naposled
a nebudeme čekat opět celou dekádu na podobný výsledek. Na konci dalšího týdne jsme si na sokoláku na ohni udělali
vaječinu, která se opět povedla.
Naše ženy pilně nacvičují na Všesokolský slet a zúčastňují se i se cviků ve větší celky ve Frýdlantě a Ostravě. Věřím, že
se mezi občany našli i ti, kteří podpořili naše cvičenky na Krajském sletu Sokola, jenž proběhl 3. června na hřišti u Čapkárny
v Ostravě. Srdečně zvu všechny kdo mají rádi pohyb na čerstvém vzduchu na turistický autobusový zájezd do Vysokých Tater
28. – 30. září. Tentokrát se vyjíždí už v 5:30 ráno, protože 28. 9. je státní svátek, tak proč toho nevyužít. Zázemí nalezneme
ve Ždiaru v Belánských Tatrách v penzionu Šafrán, ale centrum programu bude v polském Zakopanem. Opět jsme naplánovali trasy jak pro zdatné, tak pro pohodáře. Bližší informace jsou jak na obecních stránkách v aktualitách, tak i v sekci spolky
a sdružení - TJ Sokol.
Pavel Krchňák, starosta Sokola
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Základní a mateřská škola

ZŠ a MŠ
Každým rokem na jaře se připravujeme na přijímání dětí, které k nám budou chodit od nového
školního roku.
Přemýšlím o tom, jaké děti přijdou do školy v září 2018. Budou hodné a chytré? Budou zlobit?
Mnohé z nich jsme měli možnost vidět ve středu 4. dubna, kdy byl v naší základní škole zápis
dětí do 1. ročníku, a ty menší pak ve čtvrtek 5. dubna u zápisu do mateřské školy.
Od nového školního roku se počet žáků v naší škole zvýší o 13 a budeme tak mít celkem
47 školáků. Tento počet nám umožní vytvořit samostatnou třídu a přijmout další učitelku či učitele,
což nám pomůže ještě více pracovat individuálně s jednotlivými žáky. A do třídy Žabiček bude od
1. září chodit dalších 11 dětí a celkový počet v MŠ bude 39 dětí.
Jsem nesmírně ráda, že zájem rodičů umístit své dítě do naší školy setrvává, ba dokonce roste. Všichni ve škole si jsme
vědomi toho, že atraktivitu školy tvoří několik faktorů. Na jedné straně jsme to my zaměstnanci školy, náš profesionální přístup
a závazek rozvíjet svěřené děti, který máme stále na paměti. A na druhé straně nadstandartní vybavení naší školy a krásná
zahrada, za které vděčíme zřizovateli Obci Žabeň.
Všem rodičům, zaměstnancům, zastupitelům obce a školské radě děkuji za spolupráci, přeji Vám krásné léto a dětem
dlouhé prázdniny!
Ředitelství školy upozorňuje, že zahrada MŠ a ZŠ je ve dnech školního vyučování
od 8 do 16 hodin pro veřejnost uzavřena!!
Mgr. Eva Juřicová
ředitelka MŠ a ZŠ Žabeň

Oslava Dne matek v MŠ
Dne 10. května se sešli na zahradě u školy rodiče a děti
z MŠ, aby oslavili svátek svých maminek. Byl to pro maminky výjimečný den. Našim cílem bylo, aby maminky jen relaxovaly, těšily se ze svých dětí, užívaly si legraci i hodovaly.
Myslím si, že se to povedlo, samozřejmě za pomocí tatínků.
Předcházel tomu i nácvik česání a malování dětí navzájem
v MŠ. Děti si donesly kosmetické taštičky plné malovátek,
krémů, gumiček a sponek do vlasů, hřebínků. Nejstarší
děti nastříhaly větvičky buxusu na výrobu srdíček a nakrájely ovoce na poháry. Malé děti měly zodpovědnou úlohu.
Držely totiž oba palečky, aby nám nepršelo. A povedlo se!
Bouřka nás obešla, takže nám mohli tatínci připravit posezení u ohniště a začít s přípravou smažení kotlíkové vaječiny,
či opékání buřtíků
Po úvodních tématických básních začal všemi tolik očekávaný SALÓN KRÁSY. Maminky prožívaly pravý relax. Jejich
děti si je zkrášlily dle vlastních představ. Byla to velká legrace. Děti vzaly do parády i paní učitelky. Maminky dostaly za
trpělivost pohár jako z Havaje a k tomu i Mochito ze školní
bylinkové zahrádky. Společně si zatančily taneček na hřišti
a pak začalo tvoření srdíček z buxusu a čerstvě nasbíraných
lučních květin. Kreativita maminek i dětí neznala mezí.
Za příjemné atmosféry se velmi pomalu rozcházeli k domovu. Zajímavé bylo, že žádná maminka nepoužila odličovací ubrousky nebo odlakovač, ani nehledala zrcadlo.
Děkujeme za to.
Karásková Šárka,
za kolektiv MŠ.
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Dopoledne s dravci v MŠ a ZŠ

Klub rodičů a přátel školy
V únoru jsme připravili pro děti Karneval čili rej masek. Děti
v kulturním domě předvedly spousta různorodých a krásných masek. O zábavu se postarali klaun a klaunice z Klaun
family. Byl opět připraven oblíbený fotokoutek, který jste
hodně využili a vzniklo tak mnoho originálních a pěkných
fotek. Odpoledne proběhlo v duchu soutěží, tance a všichni
jsme si to velmi užili.
Před Velikonocemi jsme s dětmi jeli do divadla na představení Velikonoční čtyřlístek. V dubnu jsme uspořádali
2. Žabeňský blešák s dětským oblečením.
Poslední velká akce, která nás čeká v tomto školním roce
byl Dětský den ve stylu ,,Olympiáda řeckých bohů. Připraveno bylo několik disciplín, minicros motorky, malování na
obličej, cukrová vata. Na všechny malé bohy jsme se těšili
1. 6. 2018 od 15 hodin na školním hřišti. Každé dítě bylo
odměněno.
Na závěr bych Vám chtěla popřát krásné slunečné prázdniny a nabití svých sil na přípravu dalších akcí pro děti na
nový školní rok 2018/2019.

Katka Matějová,
předsedkyně KRPŠ

Fotogalerie

Ukliďme svět, ukliďme Česko

Kladení věnců
9

Vesnice roku
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Zveme Vás na ...

KPOZ Žabeň srdečně zve všechny kutily
i nekutily, kteří mají smysl pro dobrodružství
a super zábavu na 3. ročník

HEJKALOVÝCH PLAVIDEL.
Přehlídka se koná v sobotu 23. června 2018
na Sudrově rybníce od 14 hodin. Stejně jako
v minulých ročnících jsou pro účastníky
připraveny hodnotné ceny!!! S výrobou
plavidla proto začněte již nyní!
Pro publikum bude připraveno občerstvení.
Zahraje a zazpívá Květoslav Koulák mladší
se svou kapelou (účastník letošní Superstar).
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Za samé jedničky kopec zmrzliny
V pátek 29. června 2018
od 14 do 18 hodin v místní restauraci
Uspěšní žáci a studenti vezměte vysvědčení,
přineste ho ukázat personálu restaurace U Čápů
a obdržíte velkou zmrzlinu!

Letní kino na výletišti nové Visalaje
Zveme všechny občany na český rodinný
animovaný dobrodružný film

Lichožrouti.

Film bude promítán po setmění
20. července 2018
občerstvení zajištěno
vstup volný
Ostatní

let

Lenzing Biocel Paskov vás zve

v sobotu 16.6. na akci

35

s vámi

aneb den otevrených dverí
pro všechny v naší blízkosti
10.10 - 14.50 hod.

10.00 - 16.00 hod.

10.00 - 15.00 hod.

10.00 - 15.00 hod.

• začátky vždy po půlhodině
• pevná obuv nutná
• děti od 8 let

• David Stypka & Bandjeez
• Sanggar „Andika“ Sekolah
Bogor Raya (Indonésie)
• Ostravička • Zik Zak • Ondráš

• soutěže
• atrakce
• skákací hrad
• překážková dráha

• simulátor nárazu
• dráha s alko brýlemi
• hasičská technika

komentované prohlídky

ŽABEŇÁK
zpravodaj obce Žabeň
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hudební zóna

detská zóna

adrenalinová zóna
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