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Konec roku 2018, oprava kaple a parčík
za kulturním domem
Byla dokončena oprava kaple sv. Fabiána a Šebestiána. Od 28. října je dětem
k dispozici hřiště za kulturním domem.
Začala výsadba ochranné zeleně kolem
Biocelu a připravuje se projekt zvýšení
kapacity čistírny odpadních vod.
Kaple dostala novou fasádu, zespod je
sanována proti vlhkosti, střecha je kompletně nová od krovů přes krytinu až
po věžičku. Zvon byl zachován původní
a opatřen elektromagnetickým pohonem,
bude tedy zvonit originál. Kaple je krásně
nasvícená, došlo k výměně elektroinstalace
a světel. Dveře jsou renovovány a nově je
z dubového dřeva vyroben oltář, klekátko, rám obrazu a podstavce pod sochy. Před vchodem byla odkryta štětová dlažba
z říčního kamene. Myslím, že se oprava povedla a naše kaple se stává
skutečnou dominantou Žabně. Slavnostní otevření proběhne v rámci
tradičního Živého betlému v neděli 16. 12. 2018.
Projekt „Regenerace zeleně v obci Žabeň“ je tvořen několika dílčími
částmi. První je parčík mezi obchodem a autobusovou zastávkou. Druhá je zeleň a herní prvky za kulturním domem, zde je vysázena ovocná
alej a vzrostlé stromy. Ty budou do budoucna tvořit stín pro dětské houpačky, prolézačky se skluzavkou, lavičky a hřiště pro pétanque. Třetí je
výsadba ovocné aleje a sadu na pozemcích obce vedle Visalají směrem k Abexu. Čtvrtým je workoutové hřiště, které se bude realizovat
příští rok.
Se společnosí Lenzing Biocel Paskov a.s. se podařilo vyjednat výsadbu dvacetimetrového pásu kolem dřevoskladu. Letos proběhla
výsadba stromů a keřů na pozemcích továrny. Přípravu a realizaci první části hradil Biocel z vlastních zdrojů.
Kolem hlavní cesty se dokončuje oprava chodníků i s bezpečnostními prvky. Bude tedy opraven celý úsek na katastru Žabně od
společnosti Ludma Trading až k bývalé šachtě. Prostřednictvím společnosti ProFaktum jsme podali žádost o dotaci na MAS Slezská brána.
Pokud budeme úspěšní, získáme přes 5 milionů z celkových 7 milionů
korun, zpět.
Dokončuje se projekt rozšíření kapacity ČOV tak, aby mohl být vysoutěžen zhotovitel a mohli jsme podat žádost o dotaci.
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Poděkování – volby
Dovolte mi poděkovat žabeňským voličům za
tradičně vysokou volební účast. Ta dosáhla v letošních komunálních volbách přes 67 procent.
Děkuji za projevenou důvěru. Přeji nám všem
zvoleným zastupitelům v následujících čtyřech
letech mnoho úspěchů, zdraví, osobního štěstí
a v mnohdy nelehké práci komunálních politiků,
klidnou hlavu, dobrý úsudek a konstruktivní diskuzi v práci pro Žabeň.

Ohlédnutí za Oslavami 100 let
Československa
Musím konstatovat, že oslavy se vydařily.
Začali jsme přednáškou Mgr. Michala Jenča
Občané Žabně ve světové válce. Jeho archivní práce je základem budoucí publikace a památníku obětem 1. sv. války. Pokračovali jsme
slavnostním koncertem Lenky Jarolímkové-Schützové, Adama Grygara, Daniely Grygarové a Reginy Bednaříkové.
28. října jsme slavnostně otevřeli hřiště za
kulturním domem. Na závěr lampionového
průvodu jsme si spontánně zazpívali československou hymnu a oblíbenou píseň T.G.M.
Ach synku, synku.

Přání k Vánocům
Máme za sebou další rok a já Vám ze srdce přeji klidné Vánoce, veselý Silvestr, Nový
rok bez bolesti hlavy. V roce 2019 štěstí, zdraví
a elán do dalších let Vašeho života.

Mgr. David Hejneš, starosta obce
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Kotlíkové dotace
V Moravskoslezském kraji bude výzva vyhlášena v dubnu
roku 2019, a to v případě, že ministerstvo životního prostředí
svou výzvu vydá na začátku příštího roku. Díky dotaci si budou moci občané pořídit kotle na biomasu splňující nejvyšší
emisní třídu, tepelná čerpadla a plynové kotle. Kotlíkové dotace nebude možné využít na nákup kotlů, které spalují uhlí.
Nové zastupitelstvo obce Žabeň na svém druhém zasedání schválilo stejné podmínky jako v minulých letech pro
poskytování bezúročných půjček pro majitele nemovitosti
v obci Žabeň.
Zákon o ochraně ovzduší se vztahuje na zařízení s výkonem od 10 do 300 kW a teplovodním okruhem a přinesl
nutnost průběžných revizí kotlů na tuhá paliva. Od 1. 1. 2017
musí domácnosti povinně na základě požadavku příslušného obecního úřadu tuto revizi předložit, v opačném případě
jim bude hrozit pokuta až dvacet tisíc korun. Revize bude
nutné absolvovat každé dva roky. Odhadovaná cena revize
včetně seřízení kotle je 1500 Kč.
Ačkoli novela zákona o ochraně ovzduší starší kotle s nízkou účinností a vysokými emisemi přímo nezakáže, od roku
2022 už neprojdou revizemi.

Změny v souvislosti s novelou zákona o ochraně ovzduší
Leden 2014 – Ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva splňující podmínky 1. a 2. emisní třídy podle ČSN EN 303-5
Leden 2017 – Povinnost předložit na základě požadavku
obecního úřadu revizi domácího kotle na tuhá paliva
Leden 2018 - Ukončení prodeje kotlů na tuhá paliva 3. emisní třídy podle ČSN EN 303-5
Září 2022 – Domácnosti budou mít povinnost prokázat, že
jejich kotel splňuje podmínky minimálně 3. emisní třídy podle
ČSN EN 303-5. V opačném případě hrozí pokuty až 50 000
Kč. Prakticky už proto nebude možné kotle nižších emisních
tříd provozovat.
Je na zvážení každého majitele nemovitosti v obci Žabeň,
který ještě používá kotel, který nesplňuje požadovanou
emisní třídu, zda si požádá o dotaci na nový kotel.
S největší pravděpodobností je toto poslední dotační výzva. S dotazy ohledně dotace se můžete obracet na obecní
úřad.
Na závěr bych Vám chtěl popřát klidné prožití Vánočních
svátků v rodinném kruhu a vše nejlepší v Novém roce 2019.
Miroslav Halamíček, místostarosta

Výsledky komunálních voleb
Komunální volby do obecního zastupitelstva se uskutečnily 5. a 6. října 2018 v zasedací místnosti Obecního úřadu
Žabeň.
Volební účast: 67,02%
Počet zvolených zastupitelů v obci:
Sdružení nezávislých kandidátů Občané pro Žabeň
strana získala 52,54 % hlasů a obsadila 8 mandátů
Šance pro Žabeň
strana získala 41,43 % hlasů a obsadila 6 mandátů)
Komunistická strana Čech a Moravy
strana získala 6,02 % hlasů a obsadila1 mandát

Pro další 4-leté volební období se na ustavujícím zasedání zastupitelstva obce stal starostou pan Mgr. David Hejneš
v uvolněné funkci a pan Miroslav Halamíček ve funkci neuvolněné bude zastávat post místostarosty.
Obecní zastupitelstvo je složeno z 15 členů jimiž jsou
Hejneš David, Mgr., Válek Martin, Bc., Ondrušíková Jana,
Mynář Martin, Válek Vladan, Čajka Oldřich, Ing., Dvořáková
Hana, Bc., Suder Vladimír, Matúšová Veronika, Ing., Brož
Zdeněk, Mynář Petr, Tyralík Roman, Ing., Filipcová Andrea,
Mgr., Halamíček Miroslav.

Rekonstrukce chodníku podél komunikace III/48411 v Žabni
Místní akční skupina (MAS) Slezská brána, z.s. vyhlásila 17. října 2018 výzvu k předkládání žádosti o podporu
z Integrovaného regionálního operačního programu – 2. výzva MAS Slezská brána – IROP Doprava 1. výzva je zaměřena na podporu projektů posilující „bezpečnost dopravy“,
tj. rekonstrukci, modernizaci a výstavbu chodníků a místních
komunikací, přizpůsobených osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, včetně přechodů pro chodce
a míst pro přecházení.
V rámci této výzvy obec Žabeň zpracovává žádost o podporu na projekt „Rekonstrukce chodníku podél komunikace
III-48411 v Žabni“. LOKALIZACE PROJEKTU
Předmětem projektu je rekonstrukce a bezbariérová úprava stávajících chodníkových těles podél páteřní komunikace
v Žabni tak, aby po realizaci tyto chodníky byly bezpečné
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a vytvořily bezbariérovou trasu. Rovněž dojde ke zřízení čtyř
míst pro přecházení.
Rekonstrukce povede ke zvýšení bezpečnosti dopravy, zpřístupnění obce pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace, ke zlepšení infrastruktury, životního
prostředí a životní úrovně všech obyvatel Žabně, ale i návštěvníků, dojíždějících za prací a službami a uživatelů veřejné
dopravy.
V rámci projektu jsou řešeny tyto stavební objekty:
SO 01 – chodník nad knihovnou
SO 02 – chodník u obecního úřadu
SO 03 – chodník u železničního nadjezdu
SO 04 – chodník u aut. zast. „Důl Staříč 1“
Mgr. David Hejneš, starosta obce

KPOZ Žabeň

Komise pro občanské záležitosti obce připravila a připravuje stále nové,
ale i tradiční akce
Před prázdninami to byl poslední ročník Hejkalova plavidla,
kdy pršelo, ale plavidlům nevadil ani hustý déšť a akce tak
nabrala na dramatičnosti. Hlasováním všech návštěvníků
na břehu Sudrova rybníka bylo rozhodnuto o třech vítězích
z šesti. Oslava jubilantů v kulturním domě, kdy jsme opět
přivítali krásným kulturním program všechny oslavence, se
vydařila a v roce 2019 se můžeme těšit na stoletou pamětnici, které všichni přejeme stálé zdraví. I ocenění výborných
žáků a studentů na konci školního roku stále trvá a všichni
školou povinní se opět mohou těšit na zmrzlinu a od 15 let
pak i na finanční odměnu.
Letní Žaboobce v partnerské obci Žabokreky byly ve znamení oslav 100 let Československa a příští rok na nás čeká
zápolení v Jižních Čechách, a to v obci Žabovřesky. Benátská noc v měsíci září s hvězdou večera Tomášem Kočkem
se také vydařila a stala se již tradiční akcí naší obce.

100 let republiky jsme oslavili přednáškou o Velké válce
s výstavou historických faktů vztahujících se k padlým vojákům z naší obce. Vrcholem oslav byl krásný koncert, jehož
hlavní aktérkou byla rodačka Lenka Strakošová, nyní již profesionální mezzosopranistka vystupující pod jménem Lenka Jarolímková Schützová, s doprovodem manželů Daniely
a Adama Grygarových a klavíristkou paní Reginou Bednaříkovou. V programu oslav byla přehlídka aut Veteran Car
Clubu Ostrava, slavnostní otevření hrací plochy pro děti i dospělé, jelikož součástí je i hřiště pro petanque a večerní lampiónový průvod ke škole, kde si všichni účastníci zazpívali
státní hymnu. Sto let od konce Velké války a vzniku Československa jsme oslavili důstojně a zároveň i netradičně. První adventní neděli proběhla malá komorní akce – Rozsvěcení vánočního stromu a předposlední adventní neděle bude
v tomto roce tak druhou nejvýznamnější nedělí po 28. říjnu
– slavnostně otevřeme znovu zrekonstruovanou žabeňskou
kapličku.

KPOZ ve spolupráci s ostatními spolky a Restaurací
U Čápů tak zve všechny občany a jejich nejbližší na tradiční
Živý betlém s vysvěcením Kaple svatého Fabiána a svatého Šebestiána. Příběh neviňátka s vánočním vystoupením
sourozenců Koulakových a malým stínovým divadlem se
koná 16. prosince 2018 od 15 hodin.
V roce 2019 je pro všechny občany připraven Novoroční
koncert, který se koná v kulturním domě 12. ledna. Komponovaný pořad plný operetních melodií pod názvem „Když
dva se rádi mají“ začíná v 15 hodin. Účinkují přední sólisté Národního divadla moravskoslezského v Ostravě Eva
Zbrožková a Peter Svetlík. V sobotu 19. ledna 2019 se
všichni mohou těšit na Žabeňskou pouť s tradiční mší v kapli
a Obecní bál v kulturním domě.

Termíny dalších akcí lze nalézt v obecním kalendáři, který
bude vydáván občanům Žabně během vánočního setkání
na Živém betlému. Kalendář si Žabeňáci mohou vyzvednout také na OÚ od 17. 12. 2019.
Přeji všem klidné prožití svátků vánočních a v novém roce
zdraví, klid a rodinné štěstí.
Jana Ondrušíková, předsedkyně KPOZ
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Klub důchodců

Klub důchodců informuje
V září jsme se opět sešli na tvarůžkových hodech, které jako vždy proběhly na Visalajích. Počasí nám přálo
a návštěva byla hojná. V říjnu naši senioři navštívili muzikál
Romeo a Julie v Divadle Jiřího Myrona, kde všechny překvapil vynikající výkon obou protagonistů Radka Melši a Patricie
Janečkové a muzikál Kočky, který byl taktéž velice povedený. Ve znamení podzimu byla i každoroční sbírka ošacení
pro Charitu Broumov, kdy naše obec nasbírala 90 pytlů sběru. Mnoho našich členů se zúčastnilo oslav 100. výročí vzniku Československa, které se konaly v kulturním domě.
Následoval Adventní koncert tří pěveckých sborů – Uskupení žabeňských seniorů, Spevokol družební obce Žabokreky ze Slovenska a Paskovský chrámový pěvecký sbor.
Přehlídka souborů se vydařila. Všichni zúčastnění si odpoledne velice užili a v závěru si společně zazpívali několik písní.
Nejnovější akcí KD byla Vánoční výstavka ve společenské
místnosti OÚ, kterou navštívilo mnoho místních, i občanů
z okolních vesnic.
Ze zápisu z kroniky našeho spolku můžeme citovat poslední sdělení:

„Měli jsme úžasný Adventní koncert, který měl velký
úspěch a vánoční výstavka byla skvělá. Všichni obdivovali
paličkovaný Betlém, který vyrobila paní Libuše Gospošová.
Návštěvníci byli nadšeni těmi krásnými figurkami.“
Klub důchodců přeje všem lidem dobré vůle krásné, klidné
a spokojené Vánoce a do nového roku 2019 mnoho zdraví,
štěstí a radosti.
Výbor KD

Sdružení dobrovolných hasičů

Mladí hasiči
S nastávajícím koncem jara a příchodem léta hasiči nezaháleli a pořádali jednu akci za druhou. Začalo to poslední
dubnovou sobotu stavěním Máje. Bylo hezké počasí, a tak
přišlo docela dost lidí. Děti a svobodné mladé slečny společně zdobily strom a ostatní přišli jen tak posedět a dát si pivko.
Tradiční kácení Máje bylo naplánováno na 2. 6. 2018, ale
ještě před tímto termínem někdo Májku skácel. Zjistilo se,
že to byli hasiči z Paskova. Nakonec ale vše dobře dopadlo.
Hoši se domluvili a společnými silami opět Májku postavili.
V sobotu se tedy mohla konat májová zábava s kácením.
K tanci i poslechu hrála kapela DVT Ostrava.
Další taky již tradiční akcí je pohárová soutěž. Letos se konal již 44. ročník. Počasí přálo, i když ráno to vypadalo všelijak. Sjelo se celkem 15 hasičských družstev. Soutěžilo se
ve dvou kategoriích muži a ženy. Náš sbor reprezentovaly
celkem 3 týmy. Dvě družstva mužů a jedno žen.
Umístění
Ženy
Muži
1. místo
Lhotka 24,95 s Žabeň B 23,67 s
2.místo
Žabeň 28,39 s Žabeň A 28,39 s
3. místo
Pelřvald 42,11 s Nošovice 28,87 s
Vše probíhalo dle pravidel a duchu fair play a obešlo se
bez zranění.
Zatím poslední akcí, která se konala 20. 7. 2018 ve spolupráci s obcí Žabeň bylo letní kino. Promítal se animovaný
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film Lichožrouti. Protože bylo dlouho světlo, začalo se promítat zhruba kolem 21:30 h., ale lidé se pomalu scházeli již od
20:00 h. na pivo a uzenou klobásu. Bylo hezky a celá akce
probíhala v příjemné atmosféře. I když je v tomto období
dost práce na zahrádce je fajn, když se lidé přijdou odreagovat a pobavit se.
V září proběhl tradiční Běh za zdravím, který se uskutečnil na obvyklé trase pro všechny děti školkou i školou povinné. Nejmenší mohly běžet s rodičem či kamarádem. Nově
byla nachystána jízda zručnosti. Počasí bylo pěkné a akce
se vydařila. V současné době je činnost kroužku Malých hasičů pro nízkou účast přerušena. Je škoda tuto aktivitu pro
děti nevyužít, pokud ji SDH Žabeň nabízí. Uvidíme tedy, jaký
zájem bude příští rok.
Přeji krásné Vánoce a šťastný nový rok
Mgr. Martina Cábová, jednatelka sboru

TJ Sokol Žabeň

XVI. Všesokolský slet 2018

Z činnosti Sokola

Všichni, kdo sledují dění SOKOLA ví, že se 16 členek naší
TJ Sokol Žabeň zúčastnilo této významné události konané
jednou za šest let.
Již od září 2017 pilně nacvičovaly naše ženy v sále kulturního domu až do donce června 2018 velmi pohybově a choreograficky náročnou skladbu, která ve výsledku trvala cca
8 minut, ale zpočátku se zdála býti nekonečná. Nejvíce nám
pomohly společné secviky v Čapkově sokolovně v Ostravě,
kde jsme si vše potvrdily a ustálily ve své mysli. Neboť v průběhu celé skladby se ženy přesunovaly ze značky na značku snad pětatřicetkrát.
Úsilí se vyplatilo a odměnou nám byl bouřlivý potlesk diváků, rodinných příslušníků, ale i samotných autorek skladby
Kateřiny a Magdalény Matušínských z Rychvaldu.
Naše seskupení se zúčastnilo krajských sletů a to v Ostravě
2. 6. 2018 v průvodu a 3. 6. 2018 na vystoupení, na které se
přišli podívat i přes nepřízeň počasí rodinní příslušníci a příznivci sokola Žabeň, za což mockrát děkujeme. Ve dnech 9. 6.
a 10. 6. 2018 jsme navštívily Brno, kde byla skvělá atmosféra. Vše bylo završeno Prahou 30. 6. 2018 až 7. 7. 2018
a to vystoupením v obou programech. Zkoušky byly náročné a to díky teplému počasí. Nikdo se z naší party nezranil
a domů jsme se vrátily plné dojmů.

V září jsme už po páté vyrazili na víkendový turistický výlet
do Vysokých Tater. Jelikož byl 28.září státní svátek a byl to
pátek, využili jsme toho a vyrazili jsme už o půl šesté ráno
směr Zakopané v Polsku, kde část vyrazila na horu Giewont
(1894 n. m.), na kterém se tyčí 12-ti metrový kříž. Část šla
na chatu Murowaniec a ostatní se kochali při procházce po
Zakopaném.
V sobotu se trochu pokazilo počasí, přesto tři jedinci vyrazili na Rysy (2499 m. n.) z polské strany. Už od výšky cca
2000m.n. byl na trase sníh, kterého, čím se šlo výše, přibývalo. Asi 200 výškových metrů pod vrcholem museli nasadit
i mačky. Na vrcholu sněžilo, bylo 30cm sněhu a – 5°C. Dolů
šli na slovenskou stranu na Štrbské pleso. Největší část zájezdu šla na Hrubý štít (2172 m. n.), kde si taktéž užili sněhu.
A ostatní se prošli nebo využili povoz k Mořskému oku jehož
scenérie s okolními štíty byla nádherná.
Neděle se nesla v odpočinkovém duchu. Kdo chtěl, šel
pěšky na Gubalowku (1123 m. n.) nad Zakopaném nebo
tam vyjel lanovou dráhou. Odsud byl díky azurově modré
obloze úžasný pohled na panorama Tater s dominantním
Ledovým štítem (2630 m. n.). V odpoledních hodinách jsme
ze Zakopaného vyrazili na cestu domů.
Zájezd se všem velmi líbil. Každý si vybral svůj program
z nabízených možností a už v autobuse se ptali, kdy a kam
se pojede příští rok.
V říjnu jsme pořádali turistický výšlap. Autobusem jsme
dojeli na Pindulu a přes Radhošť, Pustevny, Čertův mlýn
jsme šli do Kunčic. A odsud vlakem do Lískovce a pěšky do
Žabně. I když bylo hodně špatné počasí, tak ráno na zastávce se sešli čtyři, kterým dešťová slota nevadila a celou trasu
přes 20 km bez velkých problémů zvládla.
Pavel Krchňák, starosta Sokola

My však tímto neskončily. Čekalo nás vystoupení v Paskovské hale při slavnostním otevření, jako poděkování za
zapůjčení sálu KCP, dále jsme vystoupily 8. září na Benátské noci v Žabni a 23. září na Posletovém odpoledni v Nové
Bělé. Chci ještě jednou touto cestou poděkovat TJ Sokol
Žabeň a obci Žabeň za finanční podporu a důvěru.
Na Vás děvčata zapomenout nesmím, a tak vřelé díky za
důvěru, toleranci, pochopení a VÝDRŽ!
Těším se za šest let znovu. NAZDAR!
Marcela Brožová
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Základní a Mateřská škola Žabeň

Oslava Dne stromů na školní zahradě
Již loni jsme se připojili k mnoha městům i vesnicím, které
tento světový svátek slaví. Vždy se připomene vznik a historie oslav i důležitost stromů pro životní prostředí, zasadí
se strom. Nejinak tomu bylo i letos, kdy se k MŠ připojili
i školáci a bylo to znát. Sami si uvedli oslavy čtením historie
a významu stromů pro člověka, vtipnými otázkami pobavili
i rodiče. A co by to bylo za oslavu, kdyby nebyla hudba? Na
lesní rohy nám pod starou lípou zahrály dívky s paní učitelkou ze ZUŠ Vratimov. Taky přišel mezi nás pán myslivec
ze Šenova, který nám sdělil spoustu zajímavostí o lese, odpovídal na všelijaké záludné otázky našich dětí a taky nás
doprovodil k jámě, kde si děti zasadili již druhý ovocný strom
– hrušeň (loni třešeň). Na závěr se rozezněly fanfáry a šlo se
po stanovištích na vyrábění něčeho památečního.
Loni jsme si např. stloukli ptačí budku, letos jsme vyráběli
hmyzí domečky. Taky si děti zatloukaly hřebíky do dřevěného ježka, vytvořili si podzimáčky z jablíček na větvi nebo veselého dráčka, poskládali zajíce z papíru. Počasí nám přálo,
proto jsme se sešli u ohniště, kde si někteří opekli párky, jiní
jen ohřáli, ale snad byli všichni spokojeni a nadšeni, protože
už byli zvědaví, co že se bude vyrábět příští rok?! Je to akce
krásná i náročná. Proto moc děkuji tatínkům, kteří se podíleli na přípravách a sponzorům (KRPŠ, fa Ivánek-Zeman)
i kolektivu.
Karásková Šárka, učitelka MŠ

Můj pohádkový hrdina
Už počtvrté letos vyšla malá knížečka plná literárních
a výtvarných děl dětí ze škol Sdružení Slezská brána. Letos
děti psaly kratičké prózy o svých hrdinech z pohádek.
ObjevovaliseSpongebobové,Spidermani,Garfield,aletaké
víla Amálka, Káťa a Škubánek nebo Bob a Bobek. Do knížky
máte možnost nahlédnout v knihovně, děti ze základní školy
v Žabni sbírku dostanou jako milé čtení na vánoční prázdniny. "Děkujeme zřizovateli za podporu, díky níž knížka
mohla vyjít."
Hana Smolánová, vychovatelka

Šachový kroužek
Už sedmým rokem pokračuje pro naše děti v Základní
škole šachový kroužek. Zúčastňují se děti jak ze školky, tak
ze školy a za ta léta prošlo a naučilo se hrát šachy nemalý
počet dětí. Na období dvou let se mi podařila vyřídit dotace
z Moravskoslezského šachového svazu na provoz a pomůcky pro šachový kroužek zcela zdarma, z čehož plyne,
že děti mají tento kroužek bez poplatku.
V letošním roce kroužek navštěvuje 14 dětí, což je maximální kapacita kroužku na jednoho lektora.
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V každém roce se dětí zúčastňují dvou šachových turnajů. Na naší škole proběhne už 6. ročník šachového turnaje,
který si za svou dobu konání získal velkou oblibu mezi dětmi,
a účastní se ho většina škol Moravskoslezské brány.
Sedmý ročník turnaje na naší škole proběhne 25. 1. 2019.
Věřím, že také tento ročník bude mít hojnou účast a naše
děti opět uspějí.
Miroslav Halamíček

Knihovna Žabeň

Z místní knihovny Žabeň
Po letních prázdninách jsme 1. října opět zahájili akci zvanou Poledníček, při které čteme dětem před spaním každý
první čtvrtek v měsíci. Tentokrát s knihou Hejkalka.
V měsíci říjnu:
• od 6. října máme půjčovní soboty – vždy první sobota
v měsíci od října do května
• v pondělí 1. 10. Poledníček pro děti z MŠ
• ve čtvrtek 4. 10. beseda s Marcelem Pavlokem
O HISTORII KŘESŤANSKÉ BIBLE
• ve čtvrtek 11. 10. beseda Žbluňkův ztracený knoflík pro
MŠ a 1. a 2. třídu ZŠ a beseda s Cyrilem Podolským
o animovaném filmu pro 3., 4. a 5. třídu ZŠ
• ve čtvrtek 19. 10. jsme s našim rytířem slavnostně pasovali druháčky na čtenáře
• od 3. 9. do 29. 10. byla v knihovně ke zhlédnutí výstava
obrazů Libora Buzka Krajina
V měsíci listopadu:
• od 3. 11. do 20. 12. je v knihovně výstava Melanie Novákové Jóga v obrazech
• 5. 11. Poledníček v MŠ
• 12. 11. beseda s hluchoslepým Ladislavem Holbou
a jeho vodícím psem AMI pro děti z MŠ a 1. a 2. třídu ZŠ,
pro veřejnost beseda s Evženií Káňovou
Vyprávění z cesty po Patagonii
• 19. 11. beseda Populárně naučná literatura pro 3., 4.
a 5. třídu ZŠ

•

27. 11. odpoledne pro školní družinu
V měsíci prosinci:
• 3. 12. – Poledníček v MŠ
Poslední půjčovní den v roce bude ve čtvrtek 20. 12. 2018
a první půjčovní den v roce 2019 bude ve čtvrtek 3. ledna.
Přejeme klidné a příjemné prožití svátků vánočních.
Markéta Bradáčová, knihovnice

Ostatní

Tříkrálová sbírka
My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví vinšujem vám… Tato
známá melodie rozezní na začátku ledna domácnosti mnoha
z vás. A to díky Tříkrálové sbírce, největší sbírkové akci v České
republice. A o čem tato sbírka vlastně je? Na to odpověděl ředitel Charity Frýdek-Místek Martin Hořínek: „Tříkrálová sbírka je
primárně o setkání, potkání se. Sbírka má samozřejmě více rovin,
ale podle mě spočívá to nejdůležitější v předání pozdravení a popřání všeho dobrého v novém roce. V tomto smyslu je završením
Vánoc – předáním vánočního poselství do našich domovů. Sbírka sama není jen sbírkou, ale je spojena s příležitostmi, kde se
potkat – Tříkrálové průvody, koncerty, ale také setkání koledníků
a koledy.“
Tříkrálová sbírka, kterou na Frýdeckomístecku organizuje Charita Frýdek-Místek ve spolupráci s obcemi, farnostmi a různými
mládežnickými organizacemi, proběhne příští rok již po osmnácté. Letos se nám díky vaší štědrosti podařilo celkem vybrat 2 268
959, z toho 19 782 korun ve vaší obci.
Při využívání výtěžku sbírky se řídíme předem danými pravidly
tak, aby byla maximalizována její transparentnost. Každá Charita

například sepisuje tzv. záměry, tedy dokumenty, ve kterých vysvětluje, jak chce získané peníze použít. „Využití Tříkrálové sbírky
je široké. Pomůže zejména potřebným u nás v regionu, v republice, ale část putuje také na podporu potřebných a charitní činnosti
v zahraničí. V případě Charity Frýdek-Místek se chceme zaměřit
více na podporu aktivit „investičního“ charakteru. V obecné rovině
se jedná zejména o obnovu dosluhujícího vozového parku u terénních služeb, rekonstrukce v pobytových zařízeních, vybudování adekvátního a bezpečného zázemí pro služby. Na všechny tyto
věci se obtížně shání prostředky z běžných zdrojů a přitom jsou
velmi důležité, protože abychom se mohli o naše klienty postarat,
musíme se k nim dostat a zajistit jim pomyslnou střechu nad hlavou. Jsou to tedy investice do našich klientů,“ doplnil ředitel frýdeckomístecké Charity Martin Hořínek. Konkrétní záměry najdete na
webu Charity Frýdek-Místek.
Tříkrálová sbírka 2019 bude probíhat od 1. do 14. ledna. Přispívat můžete do tříkrálových pokladniček, příspěvkem na účet nebo
zasláním DMS.
Více informací o sbírce najdete na www.trikralovasbirka.cz.
Jana Opluštilová
Koordinátor Tříkrálové sbírky Charity Frýdek-Místek
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Fotogalerie

Benátská noc – Tomáš Kočko a orchestr

Benátská noc – Elektro boogie

Oslava 100 let republiky – veteráni

Oslava 100 let republiky – lampiónový průvod

Oslava jubilantů

Nové dětské hřiště za KD
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