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Zpravodaj Obce Žabeň přinášejicí
důležité informace, zprávy,
pozvánky a upozornění.

Mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem
žije 852 obyvatel na území 3,35 km²
v nadmořské výšce 266 m. n. m.
To je Žabeň...

www.facebook.com/zaben

Slovo má pan starosta

30

V

let je moc
nebo málo...

esnice roku 2019

I letos si připomínáme významné mezníky v
naší historii. Je 30 let od Sametové revoluce a 15 let od vstupu České republiky do
Evropské unie.
30 let hovoříme o Svobodě, mluvíme svobodně. Pro mě je Svoboda spojená se Zodpovědností, zodpovědností za sebe za svou
rodinu. Je spojena s Úctou k sobě, k ostatním lidem, ale i k minulosti, předkům, přírodě, krajině. V dalších 30 letech bychom měli
myslet i na Laskavost, uvědomit si co to slovo znamená a být laskavý. A s Laskavostí
musí být spojená Důslednost, nebo alespoň
snaha o ní. A k tomu všemu nám přeji Dobrou náladu, Úsměv a Humor.
V roce 89 mi bylo 11 let. Začínal jsem chápat
svět kolem sebe. Lépe řečeno jsem se o to
snažil a svým životem, přemýšlením, prací
se o to snažím stále. V úvodním odstavci
píši o důležitých významech a hodnotách
nás Evropanů, tedy i Čechů. 15 let od našeho dobrovolného vstupu do Evropské unie
se skládají účty. Vypočítává se kolik milionů
dokonce miliard euro jsme získali, kolik jsme
do unie vložili. Myslím si, že je důležité to
vědět, ale ještě důležitější je vědět a cítit se
Evropanem, se svými svobodami, právy, ale
i povinnostmi. To, že se máme dobře není
samozřejmost.
Zhruba 30 let taky spravujeme naší obec.
30 let se staráme, aby se nám v Žabni žilo
dobře. Rozhodujeme se sami, nikdo nám nic
nediktuje. Demokraticky volíme zastupitelstva a starosty a to je taky velká hodnota.
Chci poděkovat všem zastupitelům, radním,
místostarostům a starostům za jejich práci
v uplynulých 30 letech.
Za uplynulých 30 let jsme udělali moc nebo
málo? Moc nebo málo pro sebe, naši rodinu,
naši obec, naši Evropu, pro Náš Svět? Nikdo, než My sami si neodpovíme…
Na podzim chystáme besedu k těmto výročím se zajímavými hosty a setkání všech
zastupitelů, kteří se na práci pro Žabeň za
posledních 30 let podíleli.
Mgr. David Hejneš,
starosta obce

Již pošesté jsme přihlásili Žabeň do soutěže Vesnice roku. Za pomoci všech spolků, školy a školky a velkých firem sídlících v obci jsme připravili
pro komisi bohatý a zajímavý program. I přesto,
že jsme se přihlásili již pošesté, měli jsme komisi opět co ukázat. Tentokrát jsme jim představili
mimo jiné opravenou Kapli sv. Fabiána a sv. Šebestiána, nově vysázený ovocný sad a nové dětské
a petanquové hřiště za Restaurací U Čápů, kde se
celý program odehrál.

Po programu jsme očekávali vyhlášení a je nám
milou povinností Vám oznámit, že Žabeň získala
krásné 2. místo v krajském kole soutěže Vesnice
roku. Vedle 2. místa v krajském kole získala naše
obec od komise také Diplom za kvalitní květinovou
výzdobu v obci, Diplom za vzorné vedení kroniky
a Zlatou cihlu za rekonstrukci Kaple sv. Fabiána
a sv. Šebestiána.
S 2. místem, které jsme získali je také spojena
finanční odměna pro obec ve výši 150.000,- Kč.
Vesnicí roku Moravskoslezského kraje se stala
obec Otice. Na třetím místě se v krajském kole
umístil Sviadnov. Všem oceněným obcím gratulujeme a vítězi přejeme hodně úspěchů v kole celostátním.
Děkujeme všem, kteří nám pomohli vše připravit
a toto ocenění získat.
David Hejneš a Andrea Filipcová
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ozpočet Obce Žabeň byl schválen
na březnovém zastupitelstvu

Hospodaření obce se daří udržovat dlouhodobě v přebytku. Rozpočet jsme sestavovali standardním způsobem, obdobně jako
v předchozích osmi letech.
Největší výdaje jsou na opravy a udržování komunikací cca 5 milionu korun. Necelé
2 miliony nás stojí odvádění a čištění odpadních vod a obdobná částka jde na Základní
a mateřskou školu. Plánujeme vybudovat

tréninkovou dráhu pro hasiče a workoutové hřiště za
obchodem za cca 1 milion. 1,5 milionu nás stojí svoz
a likvidace odpadů. Na péči o vzhled obce a veřejnou
zeleň plánujeme vynaložit 1,3 milionu korun.
V příštích letech nás čekají velké investiční výdaje, přestavba čistírny odpadních vod
a vybudování tělocvičny s mateřskou školou. Tyto
investice nás budou stát zhruba 70 milionů korun.
Již nyní zjišťujeme možnosti získání dotací a vypadá
to, že budeme moci získat přibližně třetinu potřebné
částky. Proto se snažíme na tyto akce našetřit, abychom si nemuseli půjčovat víc, než je nutné.
David Hejneš

Informace z obecního úřadu

O

dpadové hospodářství
v obci Žabeň

V měsíci dubnu jsme v obci nově zavedli sběr jedlých olejů a tuků. Tyto položky
z fritovacích hrnců a pánví patří do děleného sběrného odpadu, nikoliv do kanalizace.
Oleje vylité do kanalizace způsobují zanášení potrubí a problémy při čištění odpadních
vod. Proto Vás žádám, abyste použité potravinářské oleje a tuky třídili v uzavíratelných PET lahvích a vhazovali je do speciální
nádoby k tomu určené, která je umístěná
za místním obchodem potravin. V obci jsme
posílili všechny nádoby na třídění odpadu.
Využívejte proto v co největší míře těchto
nádob a vhazujte jen určený odpad, který
patří do jednotlivých nádob. V posledních
měsících se bohužel objevují v těchto nádobách věci, které tam nepatří (koberce,
hadry, vaničky sprchovacích koutů, kočárky) a zaměstnanci obce musí tento odpad
vybírat a odvážet, což zabírá mnoho času,
který by mohli využít jiným smysluplnějším
způsobem. Za tři měsíce bylo shromážděno
tolik odpadu, jež vystačilo na naplnění velkokapacitního kontejneru.
BRKO - biologický rozložitelný kompostovatelný odpad – od 23. 4. 2019 máme novou
otevírací dobu:
Úterý a čtvrtek 17.00 - 18.00 hodin
Sobota 10.00 - 12.00 hodin
Nově ukládáme větve vedle BRKA. Také
zde lidé ukládají odpad mimo určené otevírací hodiny, čímž způsobují znečištění okolí
kontejnerů (BRKO) a zaměstnanci obce musí
toto znečištění uklidit.

Obec poskytuje tyto služby občanům Žabně zdarma
a neměli bychom zneužívat tuto službu obce a znečišťovat si okolí.
Likvidace pneumatik
Vlastníte-li již nevyhovující pneumatiky a nevíte kam
s nimi, zvolte zpětný odběr. Ministerstvo životního
prostředí zveřejnilo celorepublikový seznam veřejných míst, kde jsou v rámci zpětného odběru bezplatně odebírány vysloužilé pneumatiky, a to bez nároku
na úplatu, bez požadavku na koupi nové pneumatiky
či jiné služby. Možnost využití zpětného odběru vysloužilých pneumatik máte v těchto nejbližších provozovnách, nebo dle aktuálního přehledu míst zpětného
odběru provozovaným kolektivním systémem ELTMA
na: www.eltma.cz/sberna-mista.
Nejbližší místa zpětného odběru v Žabni:
•
•
•
•
•
•

Žabeň 1 (za Ludmou)
Pneuservis Stiskala, Ostravská 494, Sviadnov
Auto Kelly a.s., Ostravská 264, Sviadnov
AUTOEMISTAR s.r.o., 17. listopadu 2337, Frýdek-Místek
PNEU PLUS s.r.o., J. Opletala 684, Frýdek-Místek
Autodružstvo F-M, Beskydská 704

Likvidace bílého elektra
Ze zákona platíme likvidační poplatek při koupi nového
spotřebiče, a proto je možnost využití vrácení starého
elektra v prodejně při koupi nového spotřebiče. Pokud
se tato možnost nevyužije, tak obec musí zaplatit za
likvidaci nebezpečného odpadu podruhé!
Miroslav Halamíček, místostarosta obce
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ostup pořizování
Územního plánu Žabeň

28. 3. 2012 – Zastupitelstvo obce Žabeň
rozhodlo o pořízení nového Územního plánu
Žabeň
7. 9. 2012 – Obec Žabeň požádala Úřad
územního plánování o zahájení pořizování
územního plánu.
11. 12. 2015 – Uzavření smlouvy o dílo
s Arch. M. Hudákem na zpracování Územního plánu Žabeň (předcházelo výběhové řízení na zhotovitele územního plánu)
16. 5. 2016 – projektant územního plánu
předal obci průzkumy a rozbory a podklady
pro pořízení
13. 7. 2016 – obec předala podklady pořizovateli
1. 8. 2016 – oznámení zahájení projednávání zadání veřejnou vyhláškou (projednání
v termínu 3. 8. 2016 – 2. 9. 2016, zpracování
vyhodnocení projednávání zadání – úprava
návrhu zadání)
21. 9. 2016 – předání upraveného návrhu
zadání ke schválení zastupitelstvu obce
27. 9. 2016 – zastupitelstvo obce schvaluje
zadání Územního plánu Žabeň
- předání zadání projektantovi, zpracovávání
návrhu ÚP projektantem
3. 4. 2017 – předání zpracovaného návrhu ÚP
pořizovateli
5. 5. 2017 – sdělení projednávání návrhu ÚP
veřejnou vyhláškou + oznámení společného
jednání pro dotčené orgány (připomínky veřejnost do 26. 6. 2017, stanoviska dotčené
orgány do 4. 7. 2017 – termíny dle stavebního zákona)
- zpracovávání vyhodnocení projednávání návrhu ÚP, jednání s ŽPaZ KÚ – žádost
o přehodnocení stanoviska – nové doručeno
13. 11. 2017
16. 11. 2017 – zaslání žádosti nadřízenému orgánu o stanovisko + žádost životní prostředí KÚ (posuzování vlivů na ŽP) – stanoviska doručena
19. 12. 2017
9. 1. 2018 – žádost projektantovi o úpravu
územního plánu po projednání návrhu a po
stanoviscích - krajským úřadem byly shledány nedostatky s nadřazenou dokumentací – úprava ÚP
22. 2. 2018 – projektant předal upravený
návrh ÚP pořizovateli
23. 2. 2018 – zaslání žádosti nadřízenému
orgánu o nové stanovisko – potvrzení odstranění nedostatků (stanovisko doručeno
21. 3. 2018)
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28. 3. 2018 – veřejná vyhláška oznámení o konání
veřejného projednání
- veřejné projednání proběhlo dne 15. 5. 2018
18. 7. 2018 – pořizovateli zasláno usnesení ZO,
které řešilo námitky podané k veřejnému projednání (zastupitelstvo se konalo 28. 6. 2018)
- zpracovávání vyhodnocení veřejného projednání (konzultace s projektantem, a podateli jednotlivých námitek, k zjištěným skutečnostem byla
zapotřebí i konzultace se stavebním úřadem –
doplnění podkladů, informací do odůvodnění
námitek (v tomto termínu byly současně pořizovány
i územní plány pro obce Morávka, Krmelín, Krásná,
Dolní Domaslavice)
20. 2. 2019 – zpracované rozhodnutí o námitkách
a vyhodnocení připomínek po veřejném projednání bylo zasláno starostovi ke konzultaci
30. 4. 2019 – doplněné odsouhlasené návrhy byly
zaslány zpět pořizovateli
14. 5. 2019 – rozhodnutí o námitkách a vyhodnocení připomínek bylo zasláno dotčeným orgánům
- své stanovisko mohou uplatnit do 30 dnů od
doručení
26. 6. 2019 – jednání po uplynutí lhůty na MM FM
nad námitkami a připomínkami ze strany obce.
1. 7. 2019 – Žádost o úpravu návrhu ÚP zaslaná
Arch. M. Hudákovi
Následný postup:
Pokud dojde na základě veřejného projednání
k podstatné úpravě návrhu územního plánu, bude
zažádán ještě o stanovisko krajský úřad – odbor
životního prostředí (z důvodu nového posouzení z hlediska vlivů na životní prostředí). Poté se
upravený návrh územního plánu v rozsahu těchto úprav projedná na opakovaném veřejném
projednání.
Opakované veřejné projednání se dotčeným orgánům oznamuje nejméně 30 dnů předem. Po
veřejném projednání se 7 dnů čeká na námitky,
pokud budou nějaké podány, opět se zpracuje
rozhodnutí o námitkách a opět se musí rozeslat
dotčeným orgánům k uplatnění stanoviska (mají
na to termín 30 dnů). Pokud už nedojde k úpravě
ÚP, lze územní plán předložit zastupitelstvu obce
k vydání. Po 15 dnech dojde k nabytí účinnosti.
Bc. Jana Vojtovičová
(referentka oddělení územního rozvoje MMFM)
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N

V poslední době došlo k jednání mezi Obcí
Žabeň a panem Karlem Tkadlčíkem ohledně
užívání jeho pozemku parc. č. 392/2 v k. ú.
Žabeň, na jehož části se nachází místní komunikace IV. třídy – smíšený provoz, označována jako „8d – Chodníček“, která vede
také na pozemcích parc. č. 393, 392/3
a 392/6, které vlastní obec Žabeň.
Pan Karel Tkadlčík souhlasí s tím, že část
jeho pozemku parc. č. 392/2 je užívána jako
místní komunikace a souhlasí i s budoucí
úpravou povrchu této komunikace tak, aby
došlo k jejímu zpevnění.
Pan Tkadlčík sdělil, že v místě bohužel opakovaně vznikají nepříjemné situace, kdy
někteří uživatelé předmětné místní komunikace vystupují nevhodným způsobem vůči
němu a jeho rodině, vedeni většinou přesvědčením, že místní komunikace na části
pozemku parc. č. 392/2 je ve vlastnictví
Obce Žabeň a několikrát také došlo k poškození jeho majetku.
Obec Žabeň tímto děkuje panu Karlu Tkadlčíkovi za vstřícnost při užívání části jeho
pozemku širokým okruhem osob a žádá uživatele této místní komunikace, aby při průchodu respektovali vlastnické právo pana
Tkadlčíka a dodržovali zásady slušného chování.

Zpracovávání nového územního plánu probíhá už
šestým rokem. To co v jiných obcích trvá zhruba dva roky se u nás táhne neuvěřitelně dlouhou
dobu. Pověřená osoba, která je určena pro jednání
s pořizovatelem nového územního plánu, tedy starosta obce pan David Hejneš , zřejmě někde musela překročit bludný kruh. Jak jinak si vysvětlit to,
že ani po tolika letech není tento proces ukončen.
Vždyť si vezměte, že již před rokem došlo k veřejnému projednávání návrhu Územního plánu Žabeň, kde
bylo podáno do deseti námitek. Tyto námitky projednalo zastupitelstvo obce v červnu 2018. Co se dělo
celou tu dobu potom? Zřejmě ani územní plán není
pro vedení obce natolik důležitý dokument, aby měla
zájem o jeho rychlé zpracování.
Na tyto a další otázky spojené s územním plánováním
se ptáme a bude dále ptát na každém zasedání zastupitelstva obce, až do jeho finálního schválení.
Šance pro Žabeň

odníček – poděkování

Miroslav Halamíček,
místostarosta

R

ový Územní plán Žabně
v bludném kruhu

ozpočet obce jako cár papíru

Rozpočet obce vytváříme tak, že rozdělíme odhadovanou příjmovou částku do jednotlivých kapitol aniž
bychom měli nějakou konkrétní představu o tom, co
vlastně bude obec chtít v tomto roce realizovat, stavět či budovat. Tak takto by se dal stručně shrnout
proces, který nám předvedlo nové vedení obce v čele
s panem starostou Davidem Hejnešem v průběhu zimního období.
Takový postup je zcela špatný a my, zastupitelé zvoleni za volební uskupení Šance pro Žabeň, s tímto zvoleným postupem, zásadně nesouhlasíme. Odpovědná
rozpočtová politika není jenom pouhé vytváření rozpočtové rezervy. Je třeba opravovat silnice, některé z
nich jsou doslova v žalostném stavu, je třeba konečně
rekonstruovat Hasičskou zbrojnici, která každým dalším oddalováním opravy chátrá, je třeba zvýšit bezpečnost přecházení hlavní silnice, např. vybudováním
nových bezpečných míst pro přecházení hlavní silnice,
je třeba odpovědně naplánovat mnoho dalších důležitých akcí a právě tomu by měl odpovídat samotný proces sestavování rozpočtu a poté jeho finální podoba.
A právě z toho důvodu jsme již na ustavujím zasedání
zastupitelstva obce v listopadu vyzvali nové vedení
obce v čele se staroustou Davidem Hejnešem, aby
v co nejkratším čase připravilo návrh rozpočtu. Tuto
výzvu jsme poté opakovali na každém dalším zasedání zastupitelstva. Kolegové z rady obce však nakonec předložili zastupitelům návrh rozpočt jen několik
dnů před termínem jeho vyvěšení na úřední desku.
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Od toho momentu pak v tomto návrhu nelze
provádět žádné změny, lze pouze tento návrh neschválit.
Z pohledu zastupitele se jedná o jeden
z nejdůležitějších dokumentů, jaké lze v průběhu roku projednávat. Obec musí vědět jak
bude v průběhu roku se svými prostředky
nakládat! Tento proces prostě nelze odbýt
tím, že to holt nějak do těch kapitol naskládá. Ale tak se bohužel stalo. Odpovědnost
za takto chaoticky a ledabyle sestavený
rozpočet nese jen a pouze vedení obce.
Starosta obce sice může tvrdit, že opoziční
zastupitelé byli k procesu sestavování rozpočtu přizváni, ale skutečnost byla taková,
že jednání, které proběhlo, bylo svoláno za
prvé příliš pozdě (začátek března) a za druhé,jeho smyslem vůbec nebylo projednávání
jednotlivých investičních priorit, nýbrž seznámení zastupitelů se strukturou rozpočtu. To je pro mnohé zastupitele jistě vhodné, nicméně našim cílem bylo diskutovat
o nutných a důležitých investicíc a k tomu

nedošlo. Vždyť vedení obce nám nebylo schopno
ani zodpovědět otázku - Jakou výší finančních
prostředků budeme moci v tomto roce využít na
investice? Tato informace je přece zcela zásadní
a stěžejní pro sestavování jakéhokoli finančního
plánu natož pak rozpočtu obce. Přece i ve vaší
rodině se ptáte na otázky typu „Kolik si můžeme
letos dovolit utratit?“ nebo „Máme na to peníze?“.
Podle starosty obce však na to máme, jen nevíme
na co přesně. I tato slova padala na jednání zastupitelstva.
My se s tímto stavem však nehodláme smířit
a budeme se snažit důležité akce, některé z nich
jsem již výše uvedl,zařadit na pořad jednání zastupitelstva obce a schválit. Jedná se především
o zahájení opravy Hasičské zbrojnice, zahájení
projektové přípravy opravy ulic v těchto lokalitách: Řehák-Novák, Macháček-Pinkas, Langrová-kaple. Rovněž je nutné zvýšit bezpečnost chodců
v lokalitě Dolu Staříč 1, třeba tím, že vybudujeme
chodník k zastávce autobusu směrem na Místek.
Šance pro Žabeň
U příspěvků zastupitelů Šance pro Žabeň nebyly provedeny žádné korekční úpravy.

Zprávy z KPOZ

R

ozloučení

Vážení občané,
po 12 letech aktivního přístupu k tvorbě společenských akcí pro děti, mládež, dospělé
a seniory naší obce, kdy jsem začínala jako
rodič s pomocí pro SRPŠ Žabeň, pak už společně se svou spolupracovnicí paní Radkou Vaníčkovou v oblasti kultury a sportu
z pozice členů výboru TJ Sokol Žabeň a následně 8 let obě, jako hlavní organizátorky
akcí pořádaných KPOZ naší obce, se s Vámi
loučíme. Věříme, že se všechny obecní akce
povedly, samozřejmě některé víc, některé
méně.
Když jsme společně s Radkou zavzpomínaly,
napočítaly jsme jich za uplynulé roky bezmála sto! Některé jsme založily, vymyslely,
obnovily z historických pramenů, ty zůstávají a staly se tak tradiční, což chápeme jako
náš odkaz budoucím generacím. Jsme rády,
že se lidem stále líbí a předem se na ně těší
a vzpomíná se na ně i v obecní kronice. Nejraději vzpomínáme na naše setkání Žaboobcí,
na akce s vodníkem Dohmírkem na Sudrově
rybníce a na Obecní den s řezbářským sympoziem.
Bohužel jsme se v poslední době setkaly
s občany, kteří se na akcích neumějí chovat,
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naší práce si neváží, přičemž sami ničím nepřispějí,
nebo jsou kritičtí bez základních informací a ty pak
smyšlené veřejně prezentují. Tyto skutečnosti nás
unavily natolik, že práci v KPOZ ukončujeme a všem,
kteří nám fandili, povzbuzovali nás, podporovali naše
nápady a děkovali za skvěle odvedenou práci, mockrát děkujeme.
Děkuji také všem, kteří se mnou 8 let spolupracovali
a pomáhali mi v zajištění všech akcí, představitelům
spolků, zejména sestrám Martině Cábové a Karle
Prokopové, Katce Hejnešové, manželům Brožovým
a Matějovým, rodině Petrů, Dominiku Taxovi, manželům Trchalíkovým, Lukáši Bobrovskému, starostovi,
současnému místostarostovi a nejvíce svým dětem
a mamince, jelikož se vždy celá má rodina musela
pro dobro věci nadchnout a chtě nechtě, ať už aktivně, či pasivně se v akci angažovat.
Jana Ondrušíková

P

K

oděkování
Janě Ondrušíkové

Dovolte mi na tomto místě poděkovat paní
Janě Ondrušíkové za její dlouholetou, tvůrčí a obětavou práci pro občany Žabně. Přes
osm let vedla Komisi pro občanské záležitosti. Připravovala mnohé akce sokolské
a obecní. Jejím přičiněním vznikly dnes již
tradiční akce Žabeňská pouť, Živý betlém,
Hejkalova plavidla, Obecní dny, Setkání jubilantů a Benátská noc. Jana se rozhodla
svou činnost v komisi k 1. 6. 2019 ukončit.
Jano, děkuji a přeji Ti mnoho zdraví a štěstí
v osobním životě.
Také děkuji paní Radce Vaníčkové, která
byla výrazným pomocníkem v KPOZ a taktéž svou činnost ukončila.
David Hejneš

S

polečenská kronika obce
Žabeň za rok 2018

Narodili se :
Pavel Dzida
Amálie Machálková
Zdeněk Flachs
Eliška Kusýnová
Ludvík Pfleger

Patrik Čelinský
Jonáš Lukšík
Elen Kašíková
Mateo Klimánek
Liliana Filipcová
David Balvín

Zemřeli:
Růžena Langerová roz. Fijáková
85 let
Václav Pohludka 			
88 let
Hana Plevová roz. Mrázová 		
75 let
Felix Boščík 				
69 let
Jiřina Blahutová roz. Fijáková
93 let
Marta Čajková roz. Vaňásková
75 let
Olga Tomková roz. Moškořová
87 let
Božena Podracká roz. Chvostková 89 let
Zdenka Kolesárová roz. Procházková 88 let

omise pro občanské záležitosti
představila novinku

V červnu letošního roku jsme poprvé vyzkoušeli sílu
a zdatnost žabeňských dětí a dospělých všech věkových kategorií v soutěživém odpoledni Železný Žabák.
Největší účastí nás překvapily děti v počtu 26 účastníků. Nenechaly se zahanbit ani ženy. Muži v závěru
museli soutěžit v hodu kládou do dálky, aby bylo jasné, kdo je železným žabákem. Titul Železný pulec si
odnesla Kristýna Klegová, Železná žába Petra Nytrová a Železný žabák Michal Filipec. K tanci a poslechu
zahrála rodina Koulákových doprovázena velkými, ale
hlavně malými žabeňskými hudebníky na vlastnoručně vyrobené hudební nástroje. Již nyní se těšíme na
další ročník a doufáme ve větší počet účastníků.
Jak už bývá zvykem, vítáme v červnu nové občánky a slavíme s našimi jubilanty. V letošním roce jsme
přivítali 5 občánků a téhož dne odpoledne jsme slavili s jubilanty letošní významné 100. narozeniny paní
Milady Dvořákové. Jubilantům přišli popřát v podobě
kulturního programu pan a paní Grygarovi, Pěvecké
uskupení žabeňských seniorů a dětský folklorní soubor Ostravička.
Na konci školního roku si žáci navštěvující základní
školu, oceněni samými jedničkami, přišli pro sladkou
odměnu do Restaurace U Čápů v podobě výborné
zmrzliny. Žáci středních škol oceněni vyznamenáním
si postupně dochází pro finanční odměnu na obecní
úřad.
Co KPOZ připravuje pro občany do dalších dní? V plném proudu jsou přípravy na setkání Žaboobcí, tentokráte v Žabovřeskách (Hluboká nad Vltavou) 23. - 25.
8. 2019, dále pak Benátskou noc konanou 7. září 2019
od 16:00 hodin. Těšit se můžete na bohatý doprovodný program pro děti a z hlavního programu se můžete
těšit na Lucii revival, Nagauč …
Je pro vás připraveno také divadelní představení
Divadla U Lípy pod názvem Randění po třicítce. Kdy?
22. září 2019 od 16:00 v kulturním domě v Žabni.
Mgr. Marcela Brožová, předsedkyně KPOZ
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Novinky z obecních spolků

Z

práva o činnosti hasičů SDH
Žabeň za rok 2018

V loňském roce se sbor dobrovolných hasičů podílel na kulturních a sportovních akcích, na které zval občany Žabně.
Děkujeme všem za účast a jsme rádi, že
i v nepříznivém počasí si najdete čas setkat
se se svými sousedy, poznat nové spoluobčany a začlenit je tak do soužití v obci.
SDH Žabeň tradičně na jaře uspořádalo stavění a kácení Máje.
V loňském roce jsme byli překvapeni, protože mladí paskovští hasiči využili naší neobezřetnosti a Májku nám pokáceli. Letos
už k tomu nedošlo a Máj jsme si ohlídali.
V červnu proběhla soutěž v požárním útoku
O pohár starosty obce Žabeň. Měli jsme zastoupení ve třech družstvech, přičemž družstvo žen končilo na 2. místě a muži obsadili
dokonce první dvě místa. Následovalo letní
kino s promítáním komedie Pohádky pro Emu.
V září jsme opět sportovali. Hasičského
běhu pro zdraví se zúčastnili závodníci od
dvouletých dětí až po dospělé. Hasiči také
dvakrát sbírali železný šrot, podíleli se na
zajištění Obecní pouti, Benátské noci a Živého betlému. Na podzim se ke 100. výročí vzniku České republiky zasadila pamětní
lípa a to na přání bývalého starosty hasičů
pana Kolesára. V duchu těchto akcí se ponese také letošní rok.		

Z

činnosti Sokola

Na začátku prosince, stejně jako v posledních několika letech, uspořádali Sokoli pro své členy turistický výlet. Trasa vedla z Frýdlantu nad Ostravicí
kolem torza bývalé chaty Solárky pod vrcholem
Ondřejníku s následným sestupem do Lhotky.
V restauraci U Fandy byla společnými silami
vyhodnocena činnost Sokola za uplynulý rok.
V době adventní Sokoli nabízeli na zahřátí výborný svařák a čaj všem účastníkům obecní akce
Živý Betlém.
V lednu tohoto roku proběhl tradiční Novoroční turnaj ve stolním tenise. S faktem, že tohoto
turnaje se účastní početná skupina mimožabeňských a domácí trochu strádají, jsme se již vyrovnali. Turnaj byl rozdělen do několika kategorií,
které zohledňovaly nejen tradiční věkové a genderové parametry, ale i místní příslušnost hráčů.
Vzhledem k rekordnímu počtu registrovaných
účastníků se turnaj rozprostřel do celého dne.
V dopoledních hodinách odehrály svou část děti
a mládež do 18 let. Odpoledne již patřilo dospělákům. Jelikož úroveň hráčů byla vysoká a zápasy
velmi vyrovnané, byl turnaj ukončen až po 20. hodině. Zájem o tento sport u nás vzrůstá, a proto
budeme další ročník, s velkou pravděpodobností, koncipovat jako dvoudenní sportovní událost.
Tímto krokem zajistíme vyšší hráčský komfort,
kdy nebude potřeba zkracovat sety a zápasy se
stanou plnohodnotnými.

Petra Nytrová

Únor začal netradičně na běžkách. Jednalo se
o spontánně naplánovanou akci. Spouštěcím
elementem byla nadprůměrná výška sněhové
pokrývky v Beskydech a to i v nižších polohách,
což se v posledních letech moc nestávalo. Jelikož
plánovaná trasa s udržovanou běžeckou stopou,
z Visalají pod vrcholem Travného na Morávku,
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byla pár dní před akcí zničena těžkou lesáckou technikou, museli organizátoři akce
improvizovat. Nakonec, za pěkného počasí
a dobré nálady, byl zdolán 14km okruh pod
Malým Travným. Nástupní místo na trať bylo
na Morávce u lyžařského střediska Sviňorky,
kam jsme se dopravili zapůjčeným obecním
vozem. Účastníci hodnotili akci kladně. Obzvláště nezapomenutelné byly lehce strmé
a dlouhé sjezdy s pohledem na zasněžené
a sklánějící se stromy.

Další únorovou akcí byl Sokolský ples. Na
programu bylo vystoupení dětí z TJ Sokol
F-M se skladbou Kominíčci. Dále jsme si zasoutěžili o basu a smuteční kytici. Bohatou
tombolu, pestrou nabídku jídla a pití netřeba
zmiňovat, protože se jedná o samozřejmost.
Na plese nám nejen k poslechu ale hlavně
k tanci hrála stálice na žabeňském pódiu.
Kapela Lord, jako obvykle dokázala rozparádit všechny přítomné v sále. Bylo jich sice
poskrovnu, ale s klesající návštěvností se
setkávají všichni organizátoři podobných
akcí. Je to trend, který se pokusíme zvrátit,
a to tak, že v příštím roce obnovíme tradici
pochování paní Barbary Basové i se smutečním průvodem.
V březnu proběhla volební valná hromada,
kde většina členů výboru dala k dispozici své funkce. Ve vedení Sokola došlo ke
změnám na některých postech. Novým
starostou Sokola byl zvolen Aleš Severin,
kterému budou ku pomoci místostarostka

Marcela Brožová a jednatelka Jana Machálková. O
finance se postará hospodářka Ivana Gančarčíková.
Všichni odstupující funkcionáři však zůstali ve výboru Sokola, což umožní hladké předání všech závazků
nastupujícímu vedení a zároveň dopomohlo k dlouho
očekávanému navýšení počtu členů výboru. Věříme,
že mladší nastupující generace dokáže pracovat pro
Sokol a potažmo i pro obec stejně zapáleně, jak tomu
bylo doposud. Závěr valné hromady patřilo poděkování a ocenění odstupujících členů za jejich příkladnou
dlouholetou činnost.
Duben patřil hrabání krtinců okolo Biocelu. Počasí nám
přálo a za slunného odpoledne se nám podařilo velké
množství domečků černošedých nájezdníků v modrých kalhotách rozhrabat v krátkém časovém horizontu. Prach a pot jsme spláchli v Restauraci U Čápů, kde
byla po utkání s krtkem rozebrána taktika do dalších
let. V polovině měsíce se uskutečnil večer stolního tenisu, kde na dvě desítky Žabeňáků hrálo do naprostého vyčerpání. Akce se vydařila a to ze dvou důvodů.
Jedním z nich bylo uvedení do provozu dvou nových
stolů, které pořídila obec pro své občany. Slavnostní
předání proběhlo za účasti starosty obce. Druhým povedeným faktorem bylo to, že se účastníci vrátili zpět
do dětských let, kdy okolo druhé hodiny ranní došlo na
legendární hru KOLOTOČ. Závěr měsíce byl ve znamení akce Pálení čarodějnic na sokolském hřišti.
Květen patřil fotbalovému utkání Svobodní vs. Ženatí,
který skončil remízou 8 : 8 a dvěma cyklovýletům, ale
o tom až příště.

Na 27. až 29. září je pak naplánován výlet do Tater,
tentokrát však Nízkých.
O všech plánovaných i neplánovaných aktivitách Vás
informujeme pomocí obecních stránek a rozhlasu.
Informace lze získat taktéž na vyvěšených plakátech
ve vitríně u obchodu.
Na setkání se všemi občany, na námi pořádaných akcích, se těší členové Sokola.
Aleš Severin
starosta Sokola
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K

lub důchodců informuje

Jako Klub důchodců ani letos nezahálíme.
Náš 9-ti členný výbor se schází pravidelně
každý měsíc, aby podrobně naplánoval akce
pro naše členy.
Naší první akcí bylo v únoru divadelní představení baletu „Tři mušketýři“, které nás
příjemně naladilo a v dobré náladě se uskutečnila i další naše akce 1. března, a to
“Kloboučkový bál“. Bylo mnoho krásných
kloboučků, bohatá tombola, na kterou nám
přispěl i Obecní úřad a bohaté občerstvení. Naše ženy napekly koláče, zákusky, dort
i sekanou. Při živé hudbě si všichni zatančili
a dobře se pobavili.

Březen byl bohatý na akce. Další akcí byl
kurz pedigu, kde pod vedením lektorky paní
Gospošové jsme se naladili již na Velikonoce
při výrobě košíčků, vajíček a jiných výrobků pro velikonoční výzdobu. Ve velikonoč-

Nezapomněli jsme ani na tradiční sbírku ošacení
pro Diakonii Broumov. Vybralo se 60 pytlů, za což
našim občanům děkujeme. Další sbírka bude zase
na podzim.
Začátkem dubna jsme uspořádali velikonoční výstavku, kterou navštívilo mnoho občanů nejen ze
Žabně, ale i z okolních vesnic. Návštěvníci měli
radost ze zakoupených velikonočních výrobků
a také je nadchly staré fotografie našich občanů,
rodáků a již zapomenutých objektů, které jsme
shromáždili a tím zpestřili naši výstavku. Výstavka se líbila a navodila sváteční velikonoční náladu.

Proběhlo divadelní představení v Divadle Jiřího
Myrona, výroční schůze, zájezd, smažení vaječiny.
Do konce prázdnin bychom chtěli uspořádat ještě
soutěž v petanque na novém hřišti za restaurací.
Těšíme se na účast všech našich seniorů a budeme rádi, když se náš Klub důchodců rozroste
o nové členy. Tak neváhejte a přijďte mezi nás!
Libuše Jančíková

Z

ažila Masaryka i první
republiku a žije v naší obci!

6. července 2019 oslavila paní Milada Dvořáková 100 let. Obec Žabeň srdečně přeje naší
milé Žabeňačce hlavně zdraví a příjemné chvíle
v kruhu rodinném. Velké gratulace proběhly v rámci KPOZ na Oslavě jubilantů i během návštěvy
u paní Milady doma.

ním duchu jsme pokračovali i v další tvořivé dílně – zdobení velikonočních perníčků.
Jelikož tato akce byla v sobotu, dostavily se
i maminky s dětmi a v příjemné atmosféře
jsme si to všichni užili a každý si pyšně odnesl své krásně nazdobené perníčky.
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Novinky z naší školy a knihovny

Z

ákladní a mateřská škola
v Žabni má nové vedení

„Školu, kterou jsem před lety vybrala svému
synovi, bych přála všem dětem.
Bylo to místo, kam děti chodily moc rády,
protože vše, co se tam dělo, pro ně mělo
smysl, měly před sebou opravdové úkoly,
ve kterých samy hrály aktivní roli a zažívaly svůj úspěch. Žádné znevýhodnění nebylo
vnímáno jako trvalý hendikep, všichni věděli, že každou překážku lze překonat, a proto
trpělivě a s respektem hledali tu správnou
cestu. Dobré vztahy s rodiči byly základem pro ve všech směrech otevřený dialog
v trojúhelníku dítě, rodič, učitel a o dítěti
s dítětem. Hra tam byla součástí procesu,
ve kterém se děti učily naslouchat a komunikovat s druhými, pracovat v týmu. Toto
místo pak až přišel čas, opouštěly sebevědomé, otevřené, tolerantní osobnosti se
smyslem pro zodpovědnost a spravedlnost.
Až se nám to v žabeňské škole podaří také
naplnit, budu mít pocit dobře odvedené práce. Držte nám palce, a kdybychom nedopatřením sešli z cesty, dejte nám, prosím, včas
vědět.“
Mgr. Kateřina Mannheimová

J

arní střípky ze školy

S prvními teplejšími dny vždy cítíme po dlouhé zimě
všichni potřebu vyběhnout ven a nachytat trochu
zlatavých paprsků. Proto jsme nelenili a výuku přesunuli na krásnou školní zahradu, která je v těchto
dnech plná života. Děti ve skupinkách tvořily obrázky
z přírodnin, sbíraly první byliny do budoucího herbáře
a užívaly pohybu.
Nelení ani školní družina, naše dříve bílé dveře prokoukly velikonoční výzdobou právě včas. Nejkrásnějším svátkům jara jsme věnovali velkou pozornost,
o zvycích a tradicích jsme si nejen četli, došlo také na
samotné barvení vajíček, letos voskem, které se u dětí
setkalo s úspěchem. Velikonoční týden jsme završili
společným hledáním vajíček na školní zahradě.
U přírody, ale ještě chvíli zůstaneme, protože jsme
všichni netrpělivě vyhlížíželi červnové dny, kdy společně vyrazíme na školu v přírodě do Velkých Pavlovic. Je
to tak, po pořádné práci přišla i odměna, pro školáky
v podobě aktivně strávených dní na škole v přírodě.
V pondělí 17. června jsme předali prvňáčkům Knížku
pro prvňáčka a rozloučili se s páťáky a už tu bylo vysvědčení a konec školního roku.
Vzhůru za dobrodružstvím a vstříc novým zážitkům
i o prázdninách!
Šárka Karásková
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Š

kola Žabeň vítězí v Dobraticích

Naše děti se zúčastnily šachového turnaje
povodí Morávky 26. 4. 2019 v Dobraticích.
V těžké konkurenci osmi škol jsme zvítězili.
Za naše čtyřčlenné družstvo hráli: Filip Halamíček, Adam Mutina, Eduard Nytra a Václav
Nytra. V absolutním pořadí jednotlivců se
umístil na druhém místě Filip, šestý Adam,
Eda sedmý, dvanáctý Vašek, devatenáctý Dominik Sláma (první Dominikův turnaj
s pěkným umístěním a velkou nadějí do příštích turnajů) dvacátá třetí Sofie Matějová
(mezi děvčaty druhá) a za ní následoval Jakub Brož. Turnaje se zúčastnilo celkem 48
dětí. V lednu se konal již 7. ročník šachového
turnaje O šachového krále a královnu v ZŠ
Žabni. V obrovské konkurenci dvanácti škol
1. – 9. třídy se naši borci umístili na bramborové medaili.
Těším se na nové tváře v příštím školním
roce, abychom mohli navázat na velké šachové úspěchy dětí, které odcházejí z páté
třídy. Děkuji všem dětem za snahu vítězit
a být co nejlepší v šachových turnajích.
Miroslav Halamíček,
vedoucí kroužku

Z

místní knihovny Žabeň

Letošní Noc s Andersenem proběhla 29. – 30.
března. Nocovalo 17 dětí. Velké poděkování patří
manželům Sabovým z Restaurace U Čápů za pizzy pro děti na večeři.
V květnu proběhla beseda pro děti z MŠ a pro žáky
ZŠ beseda z projektu MAP a v červnu se uskutečlina akce Předání knížky pro prvňáčka spojené s
rozloučením s páťáky a výstavou loutek a obrazů
Zdeňka Nytry – Moje dřevěné děti.
4. května byla poslední půjčovní sobota v tomto
školním roce, následující bude 5. října.
Ve čtvrtek 13. června bylo v knihovně z provozních důvodů zavřeno.
Markéta Bradáčová

Různé

M

á vlast cestami proměn

Obec Žabeň se letos přihlásila do projektu
Má vlast cestami proměn. V minulosti byl
do tohoto projektu přihlášen Stolbergův
statek, dnešní Ludma Trading. V letošním
roce byla do tohoto projektu přihlášena
„Oprava Kaple sv. Fabiána a sv. Šebestiána“.
Má vlast cestami proměn je projekt, který
představuje proměny různých míst České
republiky formou výstavy. Výstavu pořádá Asociace Entente Florale CZ - Souznění,
z.s. ve spolupráci s Národní kulturní
památkou Vyšehrad. Letos je pořádán již
11. ročník. Výstava se skládá z fotografií
a příběhů, které ukazují stav před a po
rekonstrukci či úpravě daného místa, objektu, stavby. Výstava byla zahájena
vernisáží 18.5. na Vyšehradě. Po měsíci na
Vyšehradě se výstava rozjela do České
12

republiky, po níž takto celý rok putuje. Z částí výstavy se můžete seznámit i zde v Žabni, když na
podzim bude k vidění v místní knihovně. Každý rok
se nejhezčí proměny oceňují. Hodnotí je veřejnost
na vernisáži na Vyšehradě, odborná porota
architektů a po celý rok probíhá také hodnocení veřejnosti na webových stránkách projektu
www.cestamipromen.cz.
Můžete tedy i Vy hlasovat.
Andrea Filipcová
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let trvání Regionu Slezská brána
a zapojení Obce Žabeň do jeho činnosti

Pokud bychom za založení Regionu Slezská
brána (RSB) považovali schválení stanov,
uběhne od jeho vzniku přesně 20 let koncem června. Stanovy jsou datovány k 29.
červnu 1999. RSB byl tehdy založen osmi
obcemi – Bruzovicemi, Kaňovicemi, Horními
Bludovicemi, Paskovem, Řepištěmi, Sedlištěmi, Šenovem, Václavovicemi a Vratimovem.
Obec Žabeň do něj vstoupila brzy po založení v únoru 2000.
Po několika změnách v členství má dobrovolný svazek obcí Region Slezská brána
(DSO RSB) nyní 18 členů. Z nich tři mají statut města - Paskov, Šenov a Vratimov. Jak
je zřejmé z mapy, jde v současnosti – po
přistoupení celkem 9 obcí z okolí řek Morávky a Mohelnice v letech 2016 až 2018 o dva samostatné celky, pro které se vžily
s ohledem na nadmořskou výšku, v níž se
nachází, pojmenování „horní“ a „dolní“ část.
DSO RSB se věnuje několika oblastem, které
se obvykle dotýkají také obce Žabeň. Nejvýraznější společnou akcí investičního charakteru z let 2011 až 2012 byla výstavba cyklostezky mezi Vratimovem a Sviadnovem a,
která prochází rovněž územím Žabně. Jde
o část dálkové, neboli páteřní, cyklostezky
Ostrava – Beskydy. Celkové náklady části
procházející územím Regionu Slezská brána
(Vratimovem, Řepištěmi, Paskovem, Žabni,
a Sviadnovem), činily 37 mil. Kč, z toho 32,3
mil. Kč představovaly dotace, především
z fondů EU. Další společnou inciativou, která navazovala na cyklostezku, byl soubor
projektů na podporu rozvoje cestovního
ruchu. Celkem 16 projektů v celkových nákladech 7 mil. Kč, kde dotace činila 5 mil.Kč
a poskytl ji Moravskoslezský kraj, realizovali
jako nositele jak DSO RSB, tak obce samotné. Žabeň se zapojila dvěma svými projekty
– „Rekonstrukci spojovací cesty od cyklotrasy k obecním komunikacím“ a „Odpočinkovou zónou pro turisty a cykloturisty“, která
se nachází nedaleko kaple sv. Fabiána a sv.
Šebestiána. Zde je, ale vhodné zmínit i dva
projekty, které realizoval přímo DSO RSB pro
všechny obce a dotýkaly se tím pádem rovněž Obce Žabeň. Šlo o „Turistický informační systém“ a „Informační systém cyklostezky“. U obou je jedna z jeho tabulí věnována
obci Žabeň. V prvém případě byla tabule
o Žabni instalována u již zmíněné odpočinkové zóny, ve druhém u cyklostezky, kde se
z ní odbočuje do Žabně.

Do informačního systému cyklostezky je zařazeno
také několik menších tabulí věnovaných technickým zajímavostem, které se nacházejí v jejím okolí. Na území Žabně je taková tabule umístěna u tzv.
Stolbergova jezu. Důležitou součástí práce DSO
RSB je také konání sportovních soutěží pro děti.
S jejich organizováním započal DSO RSB ve spolupráci se základními školami od roku 2009. Základní
škola v Žabni možnosti účasti na nich pravidelně využívá. Poslední čtyři roky pak přímo spolupracoval DSO
RSB (především formou finanční podpory některých
nákladů) se žabeňskou ZŠ na přípravě turnaje „O šachového krále a šachovou královnu Regionu Slezská
brána“. K jiným soutěžím pro žáky 1. stupně, kterých
se děti místní školy mohou účastnit, patří turnaj ve
vybíjené, florbalu a minivolejbale nebo lehkoatletický
čtyřboj pořádaný ve spolupráci s DSO Olešná. Na své
si přitom mohou přijít i děti předškolního věku. Poslední dva roky zařadil ve spolupráci se ZŠ a MŠ Raškovice
do cyklu sportovních akcí DSO RSB také doslova roztomilý sportovním víceboj „Mistrovství školek Slezské
brány“. Jen o rok později než sportovní soutěže byly
do programu aktivit DSO ve spolupráci s Domem dětí
a mládeže ve Vratimově zařazeny také soutěže vědomostní. Ty se zaměřuji na znalosti regionálních témat
– historických památek, přírody, informací o obcích
atd. V letošním roce takto již proběl 10. ročník vědomostní soutěže pro žáky ZŠ a 6. ročník pro seniory.
Nezanedbatelnou podporu věnuje DSO RSB také
propagaci společenských akcí – především akcí
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kulturních, pro kterou má zřízeny jak
webové
stránky
www.slezskabrana.cz
tak facebook „Kultura Slezské brány“.
Zde záleží na samotných obcích, jestli pro
zveřejnění o své akci pošlou potřebné informaci. Obec Žabeň tuto možnost občas využívá.
Podobně jako jiné mikroregiony podporuje
tak Region Slezská brána propagaci území,
popř. individuální publikační činnost. Zde
je možno vzpomenout organizační pomoc
DSO RSB při vydání mapy Obce Žabeň nebo
při vydání knihy „Z historie vodního mlýna
v Žabni“ od Jana Durčáka. O Žabni nebo
jejich lokalitách také hovoří společné publikace DSO RSB - Region Slezská brána
a Příroda regionu Slezská brána.
V rámci podpory kulturního života pořádá DSO RSB ve spolupráci s DSO Olešná
dnes již tradiční Den regionu Slezská brána
a Olešná, který se od loňského ročníku rozrostl z jednodenní akce na akci dvoudenní.
Také letos proběhne v termínu blízkém dni
podzimní rovnodennosti. První den – páteční podvečer 20. září bude věnován ve
Společenském domě U Máně v Řepištích
amatérskému divadlu a druhý den - sobotní
odpoledne 21. září bude tradičně patřit tanečním a hudebním skupinám a prodejcům
místních zemědělských a potravinářských
výrobků nebo uměleckých děl. Proběhne
v prostorách paskovského zámku a zámeckého parku.
V posledních třech letech, kdy je DSO RSB
zapojen do projektu „Centra společných
služeb“ Svazu města a obcí České republiky
jsou důležitou pomoci obcím také služby administrativního charakteru. Jde především
o agendu související s ochranou osobních
údajů (tzv. GDPR), s postupy týkajícími se
veřejných zakázek, popř. s právním poradenstvím a přípravou vzorové dokumentace
pro různé oblastí činností, které mají obce
ve své kompetenci. Některé z nich (hlavně
práci tzv. pověřence pro GDPR) využívá také
Obec Žabeň a ZŠ a MŠ Žabeň.
V rámci využití nabídky jiného projektu Svazu Měst a obcí ČR – „Efektivní správa obci“
organizuje Region Slezská brána od podzimu loňského roku pro vedení obcí a jejich
zaměstnance zdarma také různá školení.
Příkladem jsou školení k problematice zastupitelů obcí nebo k tématům veřejných
zakázek a správního řádu.
Ing. Miroslav Lysek,
projektový manažer DSO RSB
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U

kliďme Česko 2019 v Žabni

Zhruba desítku dobrovolníků neodradilo v sobotu
6. dubna ani deštivé počasí a v rámci celorepublikové akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ odhodlaně uklízeli žabeňskou přírodu. Byla dvě místa,
na které jsme se zaměřili: okolí cyklostezky kolem
Ostravice a úklid komunikace na pomezí Žabně
a Staříče vedoucí k rybníku pana Sudra.
Na žádost, kdy dalším dobrovolníkům nevyhovoval termín, byly vydány pytle a ti další den uklízeli
okolí řeky Olešné.
Děkuji tímto všem, kteří jakkoliv přiložili ruku
k dílu! Teď už jen abychom si udrželi okolí Žabně
v čistotě.
Kateřina Hejnešová

Fotogalerie

Turnaj ve stolním tenise

Jarní hrádky s indiány MŠ a ZŠ
Oslava jubilantů

Kladení věnců
Dravci ve škole

Pálení čarodějnic
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Obec Žabeň ve spolupráci
s SDH Žabeň srdečně zvou na

U
O
K
S
T
BENÁ
NOC
7. září 2019
od 16.00 h.
Hasičské hřiště Nové Visalaje
Program:
Katka tančí s dětmi
Dechovka Galička
Pěvecké uskupení
žabeňských seniorů
Rytíři svatého grálu
Revival Lucie Morava
Nagauč
Sagar

Doprovodný program:
Horník - virtuální realita
a archerygame
LISIEN - účesy a péče o vlasy,
nejen pro ženy
Tvořivá dílna pro nejmenší děti
Malování na obličej
Kolotoč
Cukrová vata
Ohňostroj

Občerstvení zajistí Restaurace U Čápů.
Za příznivého počasí a dobré splavnosti
Olešné - možnost projížďky na loďce.
Vstup volný.

Zpravodaj obce Žabeň ,,Žabeňák”, Žabeň 62, 738 01 Frýdek-Místek, jaro / léto 2019 • Fotografie: archív OÚ - Andrea Filipcová , Zš a mš Žabeň
Rozšiřuje Obec Žabeň: bezplatně
e.č. MK ČR E 12346
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