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Zpravodaj Obce Žabeň přinášející
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

B

iocel Paskov
změna názvu i ředitele

Výrobce buničiny změnil oficiální název
a v současnosti se jmenuje Lenzing Biocel
Paskov a.s. Změna je i na postu generálního ředitele. Na zářijovém zastupitelstvu
s námi diskutoval ještě Ing. Petr Sedláček,
od října je pověřená řízením Ing. Kateřina
Kupková.

17.

Třicet let svobody si připomeneme společně se
zastupiteli, kteří třicet let utvářeli podobu naší
obce. Slavnostní večer k uctění svobody v Žabni proběhne 23. 11. 2019 od 17 hodin. Projdeme
si mezníky ve vývoji obce, budete moci pohovořit
se všemi porevolučními starosty. Svou účast přislíbila i paní starostka partnerské obce Žabokreky
Zuzana Valocká. Jste srdečně zváni. Účast je třeba nahlásit z důvodu kapacity sálu na obecním
úřadě u paní Blahutové.

M
Na zasedání diskutovali s panem ředitelem
jak občané, tak zvolení zastupitelé. Především jsme se chtěli dozvědět co Biocel
chystá a jak nás změny ovlivní, jestli dojde
ke zlepšení nebo zhoršení našich životních
podmínek. Dozvěděli jsme se o aktuálním
vývoji v projektu Pásová doprava štěpky,
který krajský úřad vrátil k novému projednání na stavební úřad magistrátu F-M. Rakouský Lenzing dosud nerozhodl, zda a jakým
způsobem se v tomto projektu bude pokračovat. Hovořili jsme o výměně betonového
plotu kolem silničního přivaděče a výsadbě
ochranné zeleně.
Na začátku října jsem se sešel s Ing.
Kupkovou a Ing. Podmolíkem (člen představenstva), kteří mi potvrdili změnu na
ředitelském postu Lenzing Biocelu Paskov
a změny v celé skupině Lenzing. Protože
Dohoda o spolupráci s naší obcí vyprší příští
rok, ptal jsem se na její pokračování. Dohody o spolupráci upravovaly vztahy mezi obcí
a chemickou továrnou. Zaručovaly dodržování ekologických standardů. Deklarovaly
způsoby informování o investičních záměrech. Přinášely finanční prostředky pro rozvoj obce. Paní ředitelka deklarovala snahu
o ní jednat, ale je třeba náš návrh sladit
s vnitřními předpisy Lenzingu a.g.
Doufejme, že k uzavření již třetí dohody
o spolupráci dojde a vyjasní se vztahy mezi
Obcí Žabeň a Lenzingem Biocelem Paskov.
Mgr. David Hejneš,
starosta obce
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listopadu 1989-2019

obilní rozhlas v Žabni

V obci Žabeň vytváříme občanskou infrastrukturu,
která se skládá z dobrovolných kontaktních údajů
na občany, kteří v Žabeni bydlí, pracují, podnikají
nebo zde chodí do školy jejich děti. Vše je samozřejmě v souladu s GDPR – obecným nařízením
o ochraně osobních údajů.
Díky této infrastruktuře jsme schopni zvýšit úroveň bezpečí, zapojit více občanů do kulturního
a sportovního dění, umožnit efektivnější a modernější komunikaci mezi občanem a úřadem, zvýšit
čistotu veřejných prostranství, rychleji a efektivněji řešit vznikající nejen technické problémy ve
veřejných prostorách a celkově více občany zapojit do dění v obci Žabeň.
Chcete dostávat upozornění na blížící se nebezpečí, blokové čištění, odstávky, poruchy a výpadky energií, ankety, pozvánky na akce pro rodiny,
kulturní a sportovní akce přímo do Vašeho mobilu
či mailu?
Pojďte nám pomoci poukázat na nepořádek, černé
skládky, poškozený veřejný majetek a další věci,
které můžeme společně zlepšit a zajistit nápravu.
Stačí daný podnět vyfotit přes aplikaci Zlepšeme
Česko (Android, iOS), poslat nám a my už se danou věcí budeme zabývat.
To a mnohem více získáte jednoduchou registrací
ZDARMA:
• Přes mobilní aplikaci Zlepšeme Česko
• Přes webovou stránku www.zaben.mobilnirozhlas.cz
• Vyplněním přiloženého registračního letáku
a předáním na Obecní úřad v Žabni
Pojďte s námi dál zlepšovat obec Žabeň!
Mgr. David Hejneš, starosta
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I

ntenzifikace ČOV

Pod tímto názvem se skrývá důležitá investice pro rozvoj naší obce. Současná čistírna odpadních vod, která je v majetku obce
a provozuje ji společnost SmVak, již nestačí
svou kapacitou.
Ta byla při stavbě vypočtena na cca 550
obyvatel. V současnosti je na ní napojeno
cca 630 obyvatel z 852 trvale bydlících. Rekonstrukce počítá s možností připojení 1000
tzv. ekvivalentních obyvatel. V současné
době probíhá výběrové řízení na zhotovitele
stavby. Projektant odhaduje celkové náklady na 20 milionů korun.
Součástí projektu je i výměna cca 200 metrů potrubí ústící do ČOV. Dále výměna elektrorozvaděčů u domovních čerpadel. Ty by
spínaly čerpadla u sousedních domů vždy
lichou a sudou hodinu tak, aby byla zvýšena kapacita potrubního systému. K tomuto
projektu připravujeme žádost o dotaci na
Ministerstvo životního prostředí.

Z

Znovu jsme aktivní ve snaze snížit průjezdnost
aut v naší obci a tím zvýšit bezpečnost našich
občanů a snížit rizika, která z tranzitního průjezdu osobních aut plynou. Zaslali jsem společně
s mnoha starosty Frýdeckomístecka a Ostravska dopisy ministrovi dopravy a Ministerstvu dopravy ČR,
ve kterém vyzýváme ke zrušení zpoplatnění úseku
Ostrava-Hrabová – Místek.

U

ráce na řece Olešné

Od října do března jsou naplánovány práce
na úpravě toku Olešné. Projekt se jmenuje
Sanace vlivu hornické činnosti na řeku Olešnou a je vyvolán Povodím Odry a financován
důlní společností OKD. Obec Žabeň několikrát přípravu projektu připomínkovala, došlo
k podstatnému zmenšení rozsahu stavebních prací na březích a v korytě řeky. Dojde
k úpravě protipovodňové hráze od mostu
u kaple po bránu na Visalaje a posunutí sjezdu do řeky po proudu mimo zátočinu. Kvůli
tomuto zásahu a ke zvýšení protipovodňových opatření bylo nutné kácet stromy právě
v těchto místech. Prosím dbejte zvýšené
opatrnosti v místě stavby.
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zemní plán Obce Žabeň

Čtyřletý schvalovací proces (od podpisu smlouvy
s projektantem architektem Hudákem pozn. red.)
se chýlí ke konci. Většina námitek byla vypořádána a 4. listopadu proběhlo druhé veřejné projednání upraveného návrhu nového územního plánu.

T
P

rušení zpoplatnění „dálnice“
Ostrava – Frýdek-Místek

ělocvična a mateřská škola
zase o krok blíž

Na svém zářijovém zasedání Zastupitelstvo obce
Žabeň schválilo projekt pro společné uzemní rozhodnutí a stavební povolení.
Schválení deseti hlasy, tedy dvěmi třetinami
všech zastupitelů, je úspěchem a dokumentuje otevřenost v jednáních o podobě této stavby.
S jejím navrhovaným vzhledem, procesem příprav a projektováním bude veřejnost seznámena
23. listopadu v kulturním domě u příležitosti slavnostního připomenutí 30 let svobody.
Projekční kancelář nyní ve spolupráci s Obcí
Žabeň vyřizuje potřebné souhlasy sousedů a dotčených organizací. V zimních měsících předpokládáme vydání stavebního povolení a odevzdání
realizační dokumentace. Zastupitelstvu bude tento
stupeň předložen a bude o něm hlasováno. Pokud
ho schválí, budeme soutěžit o zhotovitele stavby
a zároveň žádat o dotace. Pokud se tyto kroky
podaří, tak se v roce 2020 může začít se stavbou.
Mgr. David Hejneš

Vizualizace a půdorys tělocvičny
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Informace z obecního úřadu

M
•

•

•

ístostarosta informuje

V měsíci září jsme opravili přírodní chodník na „staré“ Žabni. Tímto chci poděkovat panu Karlu Tkadlčíkovi za umožnění
vybudování tohoto chodníčku částečně
zasahujícího na jeho pozemek. Realizace opravy části chodníčku byla náročná,
protože se zde nedostala žádná technika a tudíž musely být práce provedeny
ručně. Tímto děkuji panu L. Bobrovskému a panu M. Mattovi.
Taktéž byl zrevitalizován povrch vozovek
v části obce za tratí.

•

•
•
•

•

Nově byl umístěn kontejner na BIO odpad
v lokalitě za tratí. Tímto se rozšířila lepší dosažitelnost občanů v okolních domech.
V posledních týdnech se množí mnoho dotazů na
dostupnost hnědých BIO popelnic. Tyto popelnice
lze objednat dle níže uvedeného letáku. Cena vývozů pro příští rok 2020 je stanovená na 1000 Kč.
Svoz BIO začne liché pondělí 6. 4. 2020, dále co
14 dní.
Svoz VO+NO (sobota 21. 3., 18. 7., 7. 11. 2020)
Svoz popelnic – POZOR změna na sudé úterý,
tedy od 7. 1. 2020, dále co 14 dní.
V letošním roce jsme vyzkoušeli možnost ukládání větví vedle kontejneru na BIO odpad. Zde patří
větve o průměru větším než 3 cm. Drtička zpracovávající tyto větve je schopná zpracovat větve
o průměru od 3 cm do 30 cm. Větve menšího průměru není schopna zpracovat. Na toto úložiště
nepatří kořeny, tenké keře, tráva a drobné rostlinné zbytky.
Žádám občany, aby vhazovali tříděný odpad pouze
do určených nádob. Není výjimkou, že se v těchto nádobách objevují televizory, rádia, umyvadla,
sprchové kouty, skříně, části nábytku, pneumatiky
a i tráva.
Miroslav Halamíček,
místostarosta obce

SBĚR BIOODPADU

Možnost sběru bioodpadu pomocí speciálních sběrných nádob
Co nabízíme?





Přistavení speciální sběrové nádoby o objemu 240 litrů, která svou
konstrukcí umožňuje optimální cirkulaci vzduchu uvnitř nádoby a je
opatřena odvětráváním a mřížkou pro oddělení tuhé a kapalné složky.
Pravidelný vývoz 1x 14 dní, který začíná v dubnu a pokračuje každé
liché pondělí, celkem 16 svozů.
Zajištění využití bioodpadů na kompostárně.

FCC Česká republika, s.r.o.
Frýdecká 740
739 32 pošta Vratimov

Jakého typu odpadu se služba týká?

Tel. + 420 596 761 324
Tel. + 420 724 717 084





Odpad ze zahrad (listí, tráva, plevel, ovoce) a domácností (zbytky
zeleniny a ovoce, pečivo, odpad z přípravy kávy a čaje, skořápky
z vajec, ořechů, exkrementy drobných domácích zvířat apod.).
Upozorňujeme, že mezi bioodpad nepatří maso, kosti,
potravinový olej a uhynulá zvířata a není vhodné používat tašky
označené jako biologicky rozložitelné, protože prodlužují dobu
potřebnou k rozložení bioodpadu.

Jak se zapojit do svozu bioodpadu?
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Kontaktovat poskytovatele služby, společnost FCC Česká republika, s.r.o.

P

rosadili jsme výstavbu chodníku
k autobusové zastávce Staříč I.

V uplynulém období se nám povedlo prosadit usnesení, ve kterém pověřujeme radu
obce k zahájení projektové přípravy vybudování chodníku k autobusové zastávce Staříč
I. Pro občany obce, zvláště místní části Za
tratí, je to jistě dobrá zpráva. Jsme si vědomi, že zejména v zimním období, je docházka na zastávku velmi problematická, někdy
i nebezpečná. Velký úsek je totiž nutné dojít přímo po hlavní silnici po které, dle zjištěných dat, projede až 4.000 automobilů
denně. Bezpečnost pro chodce se tímto
opatřením několikanásobně zvýší, a to hlavně pro děti.
Oblast výstavby a oprav místních komunikací, je pro nás velmi důležitá. Současně
s vybudováním chodníku k autobusové zastávce Staříč I. jsme rovněž navrhovali zahájení projektové přípravy k opravě místních
komunikací Langrová – kaple sv. Floriána
a Šebestiána, Macháček – Pinkas a potom
hlavně opravu komunikace vedoucí k rybníkům od rodinného domu Řehák k domu
Polášků. Toto se nám ovšem prosadit nepovedlo. Narazili jsme totiž na nesouhlas
kolegů v zastupitelstvu s navrhovaným
usnesením, kteří pravděpodobně těmto projektům nepřikládají takový význam.
S netrpělivostí také sledujeme postupné kroky v procesu projektování výstavby chodníku od hlavní silnice k Základní
škole a na paralelní silnici ke školní zahradě. Vybudování těchto chodníků plně podporujeme, přesto se domníváme, že by
při realizaci mělo dojít současně k instalaci nového veřejného osvětlení, které je
v dnešní době na těchto komunikacích zcela nedostatečné nebo zcela chybí.

U

Šance pro Žabeň

přesnění k článku Šance pro
Žabeň

Zastupitelstvo obce Žabeň uložilo Radě
obce zahájit proces projekční přípravy
k vybudování chodníků k zastávce Důl
Staříč I. Hlasování proběhlo na červnovém
zasedání a pro bylo 11 zastupitelů z 12 přítomných. Bylo tedy schváleno napříč „politickým“ spektrem zastupitelstva. Řídilo se
strategickým dokumentem Program rozvoje Obce Žabeň schváleným v roce 2015.
Není tedy zcela přesné tvrzení, že výstavbu

někdo prosadil. Je zavádějící mluvit o výstavbě,
když ještě nezačala projekční práce a jedná se
s vlastníky pozemků o možnosti prodeje pod budoucím chodníkem.
Opravy obecního majetku spadají podle zákona
o obcích do komp tence rady obce. To na své
schůzí 4. září schválilo plán oprav na další tři roky.
V tomto plánu je převážná část komunikací na
starém Žabni. Navíc komunikace od domu pana
Řeháka k domu pana Nováka je v tuto chvíli opravená.
David Hejneš a Miroslav Halamíček

N

aše plány na následující období: Změna systému podpory spolků, rekonstrukce hasičské zbrojnice, výstavba
obecních bytů nebo definitivní vyřešení pronájmu
Visalají

Jeden rok volebního období máme za sebou.
Před námi jsou tedy ještě celé tři roky funkčního období stávajícího zastupitelstva. Již
nyní se chceme zaměřit na několik opatření, ke kterým jsme se před volbami zavázali.
Z tohoto důvodu v nejbližších dnech svoláme konání mimořádného zastupitelstva, kde navrhneme
následující:
1. změna systému podpory spolků: v současném modelu je podpora spolků nárazová, nejsou
zde zakotvena žádná pevně stanovená pravidla.
Od roku 2020 chceme navrhnout komplexní změny podpory spolkům. V rozpočtu obce budeme
chtít vyčlenit částku, která bude směrována jen
a pouze na podporu spolků. Ty by na začátku roku
tak měly možnost představit své projekty a plány
a na základě podané žádosti o podporu, mohly
čerpat účelovou dotaci. Spolková činnost má totiž
v životě obce svoji nezastupitelnou roli a my tímto
krokem chceme všem jejím členům vyjádřit nejenom svoji podporu ale také důvěru. Chceme tímto
krokem podpořit jejich vlastní aktivitu.
2. rekonstrukce hasičské zbrojnice: s neustálým odkládáním rekonstrukce hasičské zbrojnice
se nesmíříme. Budova hasičské zbrojnice plnila
po dlouhou dobu v Žabni svoji nezastupitelnou
roli. Byla místem nejenom základnou pro hasiče v Žabni, nebo pro jejich výjezdovou jednotku, ale také místem pro setkávání, nejrůznější
jiné aktivity, dokonce i místem občasného konání zastupitelstva obce. Je třeba si uvědomit, že
budova hasičské zbrojnice každým rokem chátrá. Postoji našich kolegů v zastupitelstvu nerozumíme. V současné době je vydáno platné
stavební povolení a jsou splněny veškeré podmínky
k tomu, aby mohla být rekonstrukce hasičské zbrojnice zahájena. Nesouhlasíme s tím, že pro tuto
akci není v obecním rozpočtu dostatek finančních
prostředků a je proto podmínkou získání dotace.
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Tyto možnosti jsou pro obce velmi omezené
a po náš typ hasičské zbrojnice téměř
nedosažitelné. Jsme přesvědčení, že
naše obec si tuto rekonstrukci může
dovolit pokrýt z vlastních prostředků,
o tom svědčí i aktuální stav finančních
prostředků na účtu obce, na kterém se nyní
nachází na dvě desítky miliónů korun. Není
na co čekat.
3. výstavba obecních bytů: naše obec
nedisponuje ani jedním obecním bytem.
S ohledem na současnou situaci v oblasti
bydlení by mělo být zájmem každé obce mít
v majetku alespoň několik obecních bytů,
které by měly být určeny pro potřeby občanů, například v okamžiku kdy se dostanou do
zvláště složitého období, např. ztratí partnera, práci apod. Proto chceme v souvislosti
s vlastnictvím Tylečkova statku navrhnout
takové kroky, které by v konečném důsledku znamenaly vybudování alespoň několika
obecních bytů. Právě k tomuto účelu by
bylo vhodné využít nabízené dotační možnosti převážně z národních zdrojů.
4. vyřešení pronájmu Visalají: je neuvěřitelné, že smlouva o pronájmu Visalají mezi obcí
Žabeň a Sborem dobrovolných hasičů se
táhne již několik let zcela bezúspěšně.
V čem by mohl být zakopaný pes nám již
naprosto není jasné. Co nám však jasné je,
je to, že tento objekt vždy přináležel našim
hasičům a jako takový by se měl do jejich
péče co nejdříve navrátit. Proto chceme
v zastupitelstvu obce učinit takové kroky,
které konečně tuto záležitost dovedou do
požadovaného konce.
Budeme rádi, když nás v prosazení těchto kroků přijdete na jednání zastupitelstva
obce podpořit. Pokud snad máte nějaký nápad, potřebu či záměr, ve kterém Vám budeme moci vyhovět, či pomoc jej prosadit či
realizovat, nerozpakujte se nás kontaktovat
nebo oslovit.
Za každou aktivitu v tomto směru budeme
jen rádi. Sledujte nás na našem facebookovém profilu https://www.facebook.com/sanceprozaben/.

P

Vladan Válek a Petr Mynář
Šance pro Žabeň

říběh sportovní haly v Žabni
aneb jak umírá architektura!

Jsem přesvědčen, že příběh sportovní haly
v Žabni, chcete-li tělocvičny, se ve skutečnosti začal psát současně s výstavbou nové
budovy základní školy, té kterou známe dnes,
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tedy v 60. letech minulého století. Tehdejší umístění tělocvičny do jejich sklepních prostor muselo být
pouze dočasné, přesto přetrvalo několik desítek let,
několik desítek žákovských generací, včetně té mé.
Roli tělocvičny pak na dlouhé roky nahradila budova
kulturního domu. Nyní nadešel čas postavit skutečnou a tak se také, ještě za působnosti minulého zastupitelstva, stalo.
Pro naši obec však bude výstavba sportovní haly
představovat významný milník a to nejenom ekonomický, který bude spojen se značnými rozpočtovými
nároky, ale bude se také jednat o stavbu, která se bezesporu stane dominantou, jinými slovy, těžko si lze
v Žabni představit stavbu většího rozsahu než tuto.
A právě proto jsem se ze své pozice místostarosty snažil konat veškeré kroky k tomu, aby finální
podoba stavby byla nejenom hodnotná co se týče
samotné účelnosti či ekonomické náročnosti, ale
také jsem dbal na to, aby stavba byla hodnotná
z pohledu architektonického. Podle mého tehdejšího názoru, bylo nejlepší zvolit cestu vypsání
otevřené architektonické soutěže, na kterém si
ostatně trvám i dodnes. Tato varianta se však ukázala býti skrze zastupitelstvo obce neprůchodná.
Stále tady totiž v některých osobách přetrvává přesvědčení o tom, že architektura je cosi zbytného,
něco čemu vlastně rozumí každý, něco nepotřebného, pro vesnice nepatřičného. Jsem jiného názoru.
Na příkladu měst a obcí, které se nebály touto cestou vydat, se den co den, tak jak postupně přibývají povedené projekty, můžeme přesvědčit o tom,
že je to cesta správná, moderní a nanejvýše chvályhodná a příkladuhodná. O tom vědí své například
v Litomyšli a nebo třeba v nám nedaleké Ostravě. Ostatně existují zde mnohé příklady, tu
neobvyklé výstavby budov základních škol,
tu účelně zvládnuté opravy obecních restaurací,
nebo vhodná úpravy veřejného prostranství návsí či
náměstí a další. Kdo chce, může je nalézt uveřejněné
na stránkách České komory architektů.
Jak jsem již uvedl výše, my jsme tak odvážní nebyli a architektonickou soutěž nevypsali. Nicméně,
tak zcela jsme na tuto věc nerezignovali. Pro zpracování architektonického návrhu jsme oslovili 4 na
sobě nezávislá architektonická studia, kterým byla
dána možnost, dle schváleného stavebního programu, předložit jejich podobu návrhu sportovní haly
v Žabni včetně zázemí a venkovních sportovišť. Tyto návrhy poté hodnotila odborná porota,
v jejímž čele stál hlavní architekt města Frýdku-Místku a jehož členy byly kromě zástupců naší obce,
také další odborníci, např. zástupce Stavební fakulty VŠB-TU Ostrava, odborník na konstrukce staveb,
nebo i ředitel sportovní haly Polárka. Takto sestavená komise vyhodnotila jako nejlepší předložený návrh studia MS Architekti. Je třeba připomenout, že
tento návrh byl velmi kladně přijat i ze strany tehdejšího zastupitelstva obce, ale i ze strany veřejnosti.
Pokud mohu z mé laické strany skromně posoudit,
tak návrh v sobě kombinoval zajímavé půdorysné

řešení spolu s vhodně zvolenými materiály.
Vzhled pak byl umně zakomponován do stávající zástavby s ohledem na blízkost budovy
ZŠ, blízkosti významného dřevozpracujícího
podniku a rodinných domů. Objektu dominovala kombinace bílé barvy se dřevem a sklem.
Bohužel nastalé peripetie s pořizováním projektové dokumentace, ke kterým se dnes
vyjadřovat nehodlám, celý proces o několik
let zdržely. Již tehdy docházelo ze strany
starosty obce k velmi netransparentním krokům, hlavně ale nebyli o problémech včas
a řádně informováni zastupitelé obce. Nicméně
nové zastupitelstvo obce, nakonec souhlasilo,
s ohledem na skutečnost, že celková cena
stavby může ohrozit další rozvoj obce, ke
zmenšení sportovní haly o celou jednu třetinu.
Proč ovšem došlo k tomu, že nová, zmenšená
varianta sportovní haly, jeho zázemí a nové
budovy mateřské školy, nebudou v souladu
s původním návrhem, nám doposud, ze strany starosty a rady obce, vysvětleno nebylo.
Vlastně to v tomto momentu ani neočekáváme.
K tomu je třeba uvést, že samotný proces
pořízení aktuální zmenšené verze je rovněž spojen s velmi netransparentními kroky stávajícího vedení obce. Posuďte sami.
Doposud nám nebyly poskytnuty žádné
materiály, které by prokazovaly, jaké zadání dostalo architektonické studio MS
Architekti k provedení aktualizace návrhu.
A to přesto, že jsme z naši strany několikrát
o toto žádali, dokonce byla ze strany rady
obce a starosty obce veřejně přislíbena naše
účast na jednání, které k tomu bude uskutečněno. Ani tento veřejný slib však nebyl
splněn. Veškeré naše připomínky, podněty,
či žádosti nebyly nikdy brány v potaz. Na
naše prosby o vyvolání jakési smírčího řízení
s radou obce, kde jsme chtěli prodiskutovat
náš pohled na věc, případně nalézt takovou
variantu, se kterou bychom mohli souhlasit
a podpořit, nebylo ze strany starosty obce
už ani odpovězeno či jinak reagováno. Symbolickými posledními kapkami, se potom staly
takzvané neveřejné projednávání zmenšeného návrhu, kde nám ze byly strany starosty
obce, potažmo rady obce či zástupců projektové kanceláře, představovány pokroky
v projektovém řízení, stylem berte neberte.
V případě, že jsme chtěli něco změnit, bylo
nám odpovídáno „na to už je nyní pozdě“,
nebo „to už teď nejde“ apod. Proč bylo zcela
upuštěno od původně zamýšlených materiálů, koncepce stavby, celkového vzhledu, nebo
zda byly tyto významné odklony od původního
návrhu vůbec konzultovány s autorem návrhu, jsme se nikdy, ač jsme se tisíckrát dotazovali, nedozvěděli. Autor původního návrhu ne-

byl rovněž nikdy přítomen projednávaným změnám,
i o to jsme mnohokrát neúspěšně žádali. Jaký rozdíl
od atmosféry v předchozím zastupitelstvu, kde se
na koncepci, nakonec i na zvoleném návrhu shodli
jak všichni zastupitelé, tak i zástupci veřejnosti. Prostě táhli za jeden provaz.
No a jaký je tedy výsledek? Na oltář hodnotného
původního návrhu, jsme v konečném důsledku obětovali jeho preciznost, nevšednost, jeho originalitu.
Místo toho jsme dostali uniformitu, běžnost, obyčejnost, či nevýraznost, třeba v podobě zvolených
materiálů připomínajících tu výrobní halu v průmyslové zóně Hrabová, nebo krámek s prodejem pečiva,
charakterizující se neforemnou a levnou napodobeninou dřeva. Vše symbolizovalo slovo funkčnost.
Ostatně toto slovo si budu pamatovat ještě dlouho.
Rezonovalo totiž celým procesem jako dlouhá čínská
zeď, táhnoucí se od jednoho obzoru ke druhému, jako
připomínka toho, že architekt přece není schopen navrhnout funkční stavbu. To přece dokáži zcela sám, na to stačí dobrý projektant,
k čemu architekt. Co by na to řekli autoři třeba takových staveb jako je např. Vila Tugendhat, tedy dokonalá ukázka funkcionalismu,
netřeba o ní dlouze hovořit. Měli jsme rovněž výhrady, týkající se toho, zda aktualizovaná varianta, bude komunikovat i se svým okolím. Vždyť
v tomto prostoru se počítá s umístěním dalších
sportovišť, tenisové kurty, atletická dráha, nachází
se zde hřiště mateřské školy, nebo další herní prvky
pro děti. Bude tedy možné tyto aktivity propojit se
zmenšenou variantou, původní návrh s tím počítal.
Nejsem se jist, že tomu tak je. Zcela byla opuštěna myšlenka vzniku zázemí pro návštěvníky, kteří
nebudou potřebovat využít vnitřek haly, ale přesto
budou chtít setrvat ve venkovním prostoru. Typicky dozorující osoby, maminky, na děti hrající si na
hřišti mateřské školy. Takovému prostoru se říká
Lobby bar. V naprosté většině zařízení podobného
typu, kde existuje vazba na venkovní zázemí, toto
nechybí. U nás z původního konceptu zbyl koutek se
dvěma automaty.
Nicméně z mého pohledu je nejdůležitější skutečnost,
že na konečnou podobu naší sportovní haly měl největší vliv neodborníků a nikoli původní autor projektu.
Tato okolnost je pro mě nejvíce zdrcující. Vzhledem
k tomu, že jsem celému záměru výstavby sportovní
haly věnoval mnoho času a energie, bylo nejhorší sledovat tu učitele, řidiče, úředníka, či zástupce jiných
povolání v rolích zastupitelů obce, kterak rozhodují
o věcech, které jim dle mého soudu nepříslušely. Každý jsme odborník na jinou věc. Já jsem například
zběhlý v cizineckém zákoně a nikdy bych si netroufl
rozhodovat o tom, jak má vypadat fasáda objektu,
o kterém chci, aby tady setrval dalších sto let a byl
jakousi dominantou naší obce. Sledovat, jak tito zastupitelé o těchto věcech vynášejí své soudy, bylo
skličující. Ostatně naprosto správná byla připomínka
jednoho mého kolegy, že na finální podobě fasády,
se nikdy nemůžeme shodnout. Podle mého soudu,
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toto rozhodnutí mělo připadnou architektovi,
odborníkovi, nikoli nám, zastupitelům. Ostatně
jako příklad můžeme vzít skutky starých sokolů, jejichž staleté budovy sokoloven jsou dnes
výkladními skříněmi každé obce ve kterých se
nacházejí, dodnes. Vždy to byla práce architektů, kteří tím byli pověřeni.
Takto tedy umírala architektura v naší obci.
Takto zemřel původní architektonický návrh
sportovní haly. Ten již zůstane pouze na fotografiích. Nezbývá než doufat, že v jiných případech budeme mít více odvahy, více pokory,
více rozumu.
Bc. Martin Válek
zastupitel zvolený za uskupení Šance pro

R

eakce na článek M. Válka

Obec Žabeň za posledních deset let spolupracovala s několika architekty. Na projektu hasičárny a Nových Visalajích se podíleli
architekti Měrka a Kozel, na projektu rekonstrukce Restaurace U Čápů architekti Čajánek a Jeřábek, na projektu sportovní haly
architekti Šourek a Hřebecký, na úpravách
zeleně a přírodní zahrady u školy architekt
Šonovský.
Celý postup při tvorbě architektonických
návrhů na mateřskou školu a tělocvičnu
byl podrobně popsán a došlo ke shodě na
vítězném návrhu pražské kanceláře MS
architekti. Bylo však nutné tento návrh dopracovat do podoby projektové dokumentace. Ve výběrovém řízení vyhrála společnost
DaF - PROJEKT s.r.o.
Při tvorbě dokumentace pro územní rozhodnutí došla tato společnost v kontrolním
propočtu k částce za stavbu 80 milionu
z původních ve studii MS architektů deklarovaných 42 milionů korun. Nyní bylo nutné
rozhodnout, zda projektovat velkou variantu,
třeba i do šuplíku, nebo se vydat jinou cestou.
V této situaci jsem se vydal do Prahy do atelieru MS architektů. Na toto jednání jsem zval
Martina Válka, tehdejšího místostarostu. Pro
pracovní zaneprázdněnost se jí nezúčastnil. Ze zastupitelů byl přítomen Petr Mutina.
Cílem bylo zjistit možnosti zlevnění, případně zmenšení haly. MS architekti možnost
zlevnění podmínili zmenšením haly a minulá
rada obce rozhodla o zmenšení a cenu omezila na 35 milionů. Menší návrh byl zpracován architektem Hřebeckým (MS architekti)
a předložen jako alternativa minulému zastupitelstvu. To tento návrh neschválilo.
Zastupitelstvo vzniklé po loňských volbách
10

se k tématu vrátilo a rozhodlo o zpracování dalších
dvou variant. Ty byly zastupitelstvu předloženy a byla
vybrána současná varianta s tím, že se bude dále
projektovat propojovací krček ze školy a o výsledném
vzhledu rozhodne zastupitelstvo obce. Protože tento
projekt vnímáme jako důležitý a potřebný, rozhodlo zastupitelstvo o spolupráci se zkušeným stavebním odborníkem Ing. Michalem Chovancem, který na straně
obce dohlíží na postup projekčních prací. V této situaci
byly svolány minimálně čtyři setkání zastupitelů k tématu tělocvičny. Projektanti a Ing. Chovanec informovali
o postupu projektování. Na těchto setkáních mohli zastupitelé vznést své návrhy, diskutovat o materiálovém složení pláště a o dalším postupu. Přijímaly se
připomínky, podněty a doporučení s ohledem na respektování vstupních podkladů (Architektonická studie, Korekce studie, stavebně technické normy). Společnými silami jsme se snažili dosáhnout co nejlepšího
výsledku. Konkrétně jsme se bavili o problematice parkování, s Oldřichem Čajkou a projektanty jsme našli
optimální řešení. Martin Válek připomínkoval zázemí
pro návštěvníky. To je umístěno za vstupními dveřmi
společně s recepcí a na jeho návrh zvětšeno. Je myšleno i na venkovní posezení. Ze zastupitelů se mimimálně tří setkání účastnila Hana Dvořáková, Andrea
Filipcová, Roman Tyralík, Vladimír Suder, David Hejneš,
Miroslav Halamíček, dvou Oldřich Čajka, Petr Mutina
a dvou Martin Válek, který však pro nedostatek času
jednání předčasně opustil.
Celá situace má i smluvní a časové hledisko. Obec
Žabeň má podepsanou smlouvu s DaF PROJEKT na
projektování od dokumentace pro uzemní rozhodnutí, stavební povolení po realizační dokumentaci. Této
společnosti postoupila autorská práva společnost MS
architekti. Součástí smlouvy byla rovněž konzultační
činnost s MS Architekty. Pokud bychom se rozhodli
jít jinou cestou a oslovit další architektonické kanceláře či projektanty, museli bychom je řádně vybrat,
vysoutěžit, vše opět s rizikem, že optimistický odhad
architektů se ani zdaleka nebude blížit ceně, za kterou
lze stavět. Možná bychom také zaplatili za něco, co
nebudeme potřebovat. To by znamenalo přinejmenším
několik měsíců v situaci, kdy se sportovní halou je spojená i výstavba mateřské školy, kterou naše rostoucí
obec nutně potřebuje.
Z uvedeného jasně vyplývá, že starosta obce, rada
obce vždy jednali podle nejlepšího vědomí a svědomí
a ku prospěchu Obce Žabeň a jejich občanů. A v celém průběhu projektové přípravy nedošlo k netransparentnímu jednání. Vše bylo schváleno zastupitelstvem
či radou obce. Prostě projektovat sportovní halu za
80 až 90 milionů nám přišlo nehospodárné v obci
s 852 obyvateli.
Přijďte se sami přesvědčit, jak bude nová stavba
vypadat. Představení proběhne v kulturním domě
23. listopadu u příležitosti 30 let svobody.
Mgr. David Hejneš

Zprávy z KPOZ

J

ak jsme se bavili v létě a na
co se těšit

Letní období patří nejen odpočinku, relaxaci,
ale také setkávání. Dvanáctičlenná skupina
žabeňských občanů se vydala 23. srpna na
tradiční víkendové setkání Žaboobcí, které
se konalo v obci Žabovřesky nedaleko Českých Budějovic. Přivítali nás s otevřenou
náručí a setkání po roční pauze se vydařilo
i pro soutěžní tým Žabně, neboť jsme přivezli
3. místo s netradičního sportovně zábavného klání a na závěr nám byl předán putovní
pohár, protože v roku 2020 se budou „Žabáci“ setkávat u nás v Žabni 21. – 23. srpna
2020. Tímto si Vás milí občané již nyní dovoluji na tuto akci pozvat.

Ale nepředbíhejme. 7. září jsme si s dětmi
i dospělými i přes nepřízeň počasí zařádili na
Benátské noci, snědli a vypili skoro všechny
zásoby. Děti byly nadšené z virtuální reality
ze zábavního centra Horník v Ostravě, vyrobili si krásné koruny v dílničce s Maruškou
a Terezkou, za což děvčatům ještě jednou
moc děkuji. Kde jste se podívali, byly krásně učesané slečny i paní díky salónu Lisien.
Z vesela nám zazpívala dechovka Galička
a také Žabeňské uskupení seniorů, které
se střídalo s půvabně tančícími ženami ve
středověkých kostýmech a bojovnými rytíři.
Po nich nastoupila skupina Lucie revival Morava, která odstartovala sobotní zábavu. Následoval tříminutový ohňostroj a energická
kapela Nagauč. Na závěr hrála nám známá

kapela Sagar, která vzpomněla úžasným vystoupením na Freddyho Mercuryho, který by 5. září
oslavil 73 narozeniny.
Z technických a provozních důvodů bylo zrušeno slíbené divadlo, které pro Vás připravujeme na
jarní období. Nyní k tomu, co nás do konce roku
ještě čeká.

V pátek 29. listopadu si vás dovoluji pozvat na
rozsvícení Vánočního stromu, které se uskuteční za spolupráce ZŠ a MŠ Žabeň, ta si připravila dle informací paní ředitelky Vánoční dílnu, po
které se sejdeme venku a za zpěvu koled spolu s Žabeňským uskupením seniorů rozsvítíme
Vánoční strom.
V neděli 15. prosince jsme připravili pro občany
Žabně, kteří se podílejí na kulturních, společenských a sportovních akcích, ale i pro občany, kteří rádi cestují, zájezd s průvodcem do adventní
Wroclawi. Kdo má zájem, nechť se přihlásí do
30. října 2019 na obecním úřadě v Žabni nebo na
telefonu 724 236 684. Cena za osobu 650,-Kč.
Adventní čas završíme společně 22. prosince
Živým Betlémem u kaple sv. Floriána a sv. Šebestiána, kde se setkáme s přáteli popřejeme si mnoho zdraví, štěstí a lásky do nadcházejícího roku
2020.
Na závěr mi dovolte ještě jednou poděkovat všem,
kteří na obecních akcích pomáhají, neboť bez
těchto lidí by vše neklaplo jak má. Děkuji mockrát.
Marcela Brožová,
za KPOZ
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Obec Žabeň a KPOZ pořádá zájezd

Adventní
WROCLAW
V neděli 15. prosince 2019
650,-Kč/ osoba (v ceně: doprava, pojištění, průvodce)

Program:
- odjezd 6:00 hodin od obecního úřadu
- Prohlídka Wroclawi s průvodcem
- Vlastní program – trhy
- Odjezd dle domluvy nejpozději v 17:00
- Návrat ve večerních hodinách
Omezený počet míst, zájemci nahlaste se nejpozději do 20. 11. 2019 (jméno,
příjmení a datum narození) na telefonu: 606383118 (M. Brožová)
Platba na obecním úřadě v úředních hodinách, nebo po domluvě.

Novinky z obecních spolků

N

aši důchodci

Je nás ve výboru deset a připravujeme zábavu pro naše babičky a dědečky. Rádi se
setkáváme v divadle, při tvořivé dílně, Kloboučkovém bále, zájezdech, velikonoční
a vánoční výstavce, Tvarůžkových hodech
a Živém betlému. Máme velkou radost,
když se setkání podaří a všichni jsou spokojeni. Na tyto akce připravujeme koláče
a cukroví, chlebíčky a chleby. Dětem ze školy
a školky pečeme velikonoční a vánoční perníčky. Zúčastnili jsme se také akcí Sokola při
turnaji petangue, na kuželkách, při karetní hře
a projížďce na kole do paskovského pivovárku a do cukrárny. Také naši zpěváci nezaháleli, pilně cvičili a zúčastnili se zpívánek
v Žabokrekách a vystoupili na Benátské
noci. Zpívat také budou na Adventním koncertu a na Rozsvícení vánočního stromu.
Dříve narození, těšíme se na setkání s Vámi!
Ohlédnutí za létem.
Procházka naší vesnicí je hezká. Obecní úřad, obchod a kulturní dům jsou krásně vyzdobeny kvetoucími pelargoniemi.
Okolo školy a u obchodu kvetou v každém
ročním období všelijaké keře a kytičky.
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Školní zahrada je také nádherná po celý rok. Domečky
i zahrádky jsou hezky upraveny. Radost pohledět
na tu naši žabičkovou vesničku. Lidičky, buďte
usměvaví a mějte se krásně.
Milena Hejnešová,
za výbor KD

Z

činnosti Sokola

Bylo to právě 29. 4., kdy jsme předali náš
poslední článek redaktorovi Žabeňského
zpravodaje. Vzhledem k značné časové
prodlevě, mezi předáním a vydáním našeho
článku, se předmět sdělení stal, soudě dle
reakcí některých občanů Žabně, nesrozumitelným a zavádějícím. K tomuto stavu došlo
zejména tím, že články jiných přispěvatelů
byly aktuální k datu vydání. V následujících
řádcích se pokusíme výše uvedené nedorozumění napravit.
Začněme akcemi z přelomu dubna a května. Na úplném konci dubna se mělo na sokolském hřišti konat obnovení tradiční akce
„pálení čarodějnic“. Zpočátku se zdálo, že
perfektně připravená akce pod vedením
čarodějnice nejvyšší, Marcely Brožové, proběhne dle plánu. Nakonec se však ukázalo,
že ani tak zdatná a zkušená čarodějnice
nevyzraje na rozmary počasí. Silný déšť
a vítr přiměl organizátory přesunout akci na
následující den.
To se dle plánu, od odpoledních hodin, konal
další ročník oblíbeného fotbalového utkání
svobodní proti ženatým. Zápas se odbyl za
klimaticky velmi příhodných podmínek s hojnou účastí jak na hřišti, tak v hledišti. Zápas,
plný emocemi nabitých soubojů a několika
výsledkových zvratů, nakonec skončil totální remízou 8:8, kdy o vítězi nerozhodl ani oblíbený penaltový rozstřel. Došlo tak k dlouho
nevídané situaci. Cenu pro vítěze, bečku
piva, dar starosty obce, si obě družstva rozdělila rovným dílem.
Po utkání se po hřišti rozběhli malé čarodějnice a malí čarodějové. Všichni měli možnost
uvařit kouzelný lektvar, rozpoznat léčivé byliny a vyzkoušet si spoustu dalších soutěží.
Velmi oblíbenou disciplínou byl let na koštěti,
po jehož absolvování, pod vedením zkušeného instruktora Zdenka, bylo vystaveno řidičské oprávnění. Nakonec se rozhořel oheň,
ve kterém vzplála ona obávaná čarodějnice.
V druhé polovině května byly uspořádány
výlety na kolech a koloběžkách. První cyklistický výlet, pod vedením Marcely Brožové,
byl veden po cyklostezce okolo řeky Ostravice. Cílem výletu bylo hornické městečko
Landek. Druhý výlet byl pod vedením Martina Válka. Děti na kolech a rodiče na koloběžkách absolvovali trasu z Hostašovic
přes Kunín – Studénku a Brušperk zpět do
Žabně. Tuto 55km dlouhou trasu zdolali po

necelých 7 hodinách i naši nejmenší. Závěr obou
výletů byl na sokolském hřišti, kde se obě skupiny
setkaly a společně zhodnotily návnady, nástrahy
a pasti jednotlivých tras. Děti byly za své celodenní výkony v sedle odměněny. Závěrečný táborák
s opékáním párků přišel všem vyhladovělým vhod.
Na konci června vyrazila početná skupina sokolů
na turistický výlet do Beskyd. Trasa vedla z Visalají na Bílý kříž a zpět. Z místa startu jsme se vydali netradičně po žluté značce. Během výstupu
k cíli bylo využito přírodních materiálů k různým
soutěžím a hrám. Například hod šiškou, přechod
po kládě či lopuchové škatule-škatule hýbejte se.
Nejdelší převýšení bylo překonáno běžeckou soutěží cukr, káva limonáda. Trasa nám pěkně ubíhala
a za pár chvil se před námi objevila chata Sulov,
jež právě prodělávala rozsáhlou rekonstrukci. Zde,
v provizorním stánku s občerstvením byly doplněny síly k dalšímu pochodu. Ten vedl směr chata Švarná Hanka, kde jsme však z důvodu náhlé
změny počasí nedošli. V polovině trasy jsme byli
nucení odbočit a po zelené turistické značce přes
Smrkovinu dorazit do cíle celé trasy. Do chaty
Visalaje jsme dorazili právě včas a suchou nohou.
Ač to tak nevypadalo i během prázdnin měli sokoli
napilno. V letních měsících se sice neuskutečnily
žádné velké, hegemonní akce. Zato však probíhaly
intenzivní přípravy na září, kdy se odehrály dvě
velké sportovně kulturní akce.
Ve dnech 16. – 21. září 2019 proběhla akce Sokol
v pohybu.
V rámci této akce byly představeny ukázkové hodiny pravidelných cvičení, která celoročně zaštiťuje T. J. Sokol Žabeň.

Mimo tato cvičení byly veřejnosti nabídnuty další
možnosti vyžití. Například odpolední míčové hry
pro rodiče s dětmi na sokolském hřišti či rozličné
aktivity nejen pro dříve narozené, které se konaly
na různých místech Žabně a v blízkém okolí.
Nečekaným překvapením pro organizátory akce
byl fakt, že nejaktivnější složkou Žabně jsou členové místního klubu důchodců. Jejich hojná účast
na Petanque, Ruských kuželkách či Cyklistickém
výletu do paskovské cukrárny a Pánského pivovaru v Paskově pořadatele zaskočila.
13

Celotýdenní akce byla zakončena sobotními
Fotbalovými derby Žabeň – Paskov na sokolském hřišti, kde se fotbalová řež odehrávala.
Sobotní program byl zahájen již dopoledne
a to fotbalovým kláním žabeňských dětí.
Zápas se odehrál v bouřlivé atmosféře vytvořené početnou skupinou fanoušků z řad
příchozích rodičů a prarodičů. V některých
okamžicích zápasu docházelo k vytváření
legendárních mexických vln.
Ve 13h byl odstartován hlavní program Fotbalová derby Žabeň – Paskov. V této části
programu se odehrála utkání ve věkových
kategoriích do 35 let a nad 35 let. Nádherná
utkání skončila celkovou remízou 1:1 s celkovým skoré 9:13. Všem hráčům patří velké
díky za předvedené výkony a těšíme se na
příští rok.

Po skončení hlavního programu bylo možné
na hřišti sledovat úžasné představení psích
agility a vyzkoušet si opravdový fotbalový
trénink pod vedením zkušeného trenéra. Dle
reakcí účastníků a obecenstva se obě aktivity velmi vydařily.
Pro všechny návštěvníky byl po celou dobu
zajištěn bohatý doprovodný program.
Zletilí mohli, za výkladu odborníka na slovo
vzatého, vyzkoušet řadu piv z menších pivovarů ze vzdáleného okolí. V nabídce taktéž
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byly pivní speciály z pivovaru Ostravar.
Vzdělávání v oblasti zpracování a správného třídění odpadů zajistila firma Eko Kom, která nabídla všem zájemcům možnost projížďky trojkolkách
a jiných jezdítkách.
Nejatraktivnější jízdou se pak stala projížďka na
koni. Lze tak usuzovat z počtu zájemců a vyčerpanosti obsluhy tohoto stanoviště.
Poděkování patří všem:
Organizátorům akce z řad členů T. J. Sokol Žabeň
a z řad občanů Žabně, kteří se zasloužili o takřka
bezproblémový průběh celého týdne.
Sponzorům akce, kteří finančně, materiálně a morálně podpořili naše snažení a bez nichž by nebylo
možné akci uspořádat.
Mezi sponzory patří:
Pivovar Ostravar, Pivotéka Pivní Mozaika, Eko-Kom,
město Paskov, MŠ a ZŠ Žabeň speciální poděkování patří Obci Žabeň za:
zapůjčení prostor KD a Výletiště Nové Visalaje finanční dar, technickou a materiální výpomoc.
Největší díky Však patří Vám všem, kteří jste se
zúčastnili a naplnili nás pocitem, že pro občany
Žabně, a nejen je, má smysl vymýšlet, tvořit a obětovat svůj volný čas.
Závěr září patřil tradičnímu výletu do Tater.
Cílem letošního turistického zájezdu na Slovensko
na konci září byly protentokrát Nízké Tatry. Ubytování jsme nalezli v penzionu Galanto v Liptovském
Jánu. V sobotu si každý mohl vybrat podle svých
schopností z pěti různých tras. Od nejnáročnější
v délce 32km, přes Ďumbier (2043m.n.m.), až po
nejvycházkovější do Liptovského Jánu na rozhlednu a termální koupaliště v délce 10km. Mnozí si
ke svým trasám ještě přidali Stanišovskou jeskyni, která se procházela s nafasovanými čelovkami
a byla pouhé 2km od penzionu.
V neděli jsme se autobusem přesunuli do Demänovké doliny. A zde byly opět různé možnosti. Lanovkou na Chopok (2024m.n.m.) a pěšky
na Ďumbier anebo na druhou stranu na Ďereše
(2003m.n.m). Zdatnější šli na Chopok pěšky, kde
taky byla možná volba ze dvou tras. Počasí nebylo
zrovná přívětivé, přesto hlavně v sobotu byly pěkné výhledy na majestátní štíty Vysokých Tater.
O všech plánovaných a neplánovaných aktivitách
Vás budeme i nadále informovat pomocí obecních
stránek a rozhlasu, sokolského facebooku či vývěskami ve vitríně u obchodu či na plotu sokolského hřiště a školních nástěnkách.
Na setkání se všemi občany, na námi pořádaných
akcích se těší členové Sokola.
Aleš Severin
Starosta Sokola

Novinky z naší školy a knihovny

ZŠ

a MŠ Žabeň z pohledu nové
paní učitelky

Dostala jsem možnost se s vámi podělit
o postřehy ze svého, zatím krátkého, působení na základní škole v Žabni.
Každý učitel má určitou představu, na jaké
škole, v jakém kolektivu, s jakými žáky,
v jaké budově, by se mu líbilo pracovat,
a tady můžu říct, že díky náhodě, která mě
sem zavedla, pracuju na místě, které jsem si
ani nedokázala představit.
Budova je krásná, moderně vybavená, umístěna uprostřed přírody, daleko od městského a silničního ruchu. Učebního materiálu
a pomůcek je dostatek. Když něco pochybí, není problém s obstaráním potřebného, paní ředitelka vítá každého obohacení
a oživení výuky. Kolegové si ve všem vycházejí vstříc. Děti se k sobě chovají moc
pěkně, vidím velkou výhodu v menším počtu
žáků, všichni se navzájem znají, je možnost
přistupovat ke každému individuálně.
Své tři děti učím doma, ale když bych je
chtěla poslat do školy, Žabeň by byla jasnou
volbou.
Věřím, že stejně nadšená slova mě budou
napadat i s koncem školního roku.
Mgr. Daniela Rotterová

Č

tení nás baví

Přestože dnes informace získáváme mnoha způsoby, je čtení stále stěžejním nástrojem ke sdělování informací a učení. Schopnost číst však
v sobě nemáme zakódovanou předem, jako mluvení nebo chůzi po dvou, není dědičná. Každý člověk
se musí učit číst vždy znova. Naučit mozek číst
s porozuměním texty různých žánrů vyžaduje, aby
se technika čtení stala automatickou. Jedinou
cestou, jak se stát lepšími čtenáři, je více číst.
Protože pravidelné čtení má zásadní vliv na učení
dětí, odstartovali jsme v říjnu Čtenářský maraton
na 10 000 stran z Žabně do Günzburgu. Pokud se
dětem podaří pročíst se až do cíle a podle prvotního nadšení věříme, že ano, čeká na ně na jaře
dvoudenní návštěva Legolandu – no řekněte, kdo
by neměl čtení rád?
Mgr. Daniela Rotterová
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L

Na podzim jsem si vzpomněla, jak jsme chodívali s dědou již v únoru na proutí ke břehu Olešné, abychom mohli vyplétat košíky
a proutí nám nepraskalo. Proto jsem oslovila tatínka ze školky p. Mariána Hrčku, který
pomáhal jak svému dědovi, tak i otci splétat
karabáče různých délek i šířek i zvláštního ukončení na jarmarky v okolí. Ochotně
souhlasil a taky se patřičně vybavil. Dokonce si nachystal polotovary z 8 proutků ve
dvou barvách pro každého, protože tušil, že
pro některé z nás to nebude jednoduché.
Původní akce pro tatínky měla úspěch i u
maminek, ale s individuálním dovysvětlením
jsme to všichni zvládli. Děti jen přihlížely
a sledovaly trpělivost a um svých rodičů,
pak si dozdobily barevnými pentlemi a už se
nanečisto proháněly děvčata po celé školní
zahradě! Děkujeme za objednané slunečné
počasí, zúčastněným za připomenutí velikonočních tradic a hlavně panu Hrčkovi za
přípravu, trpělivost a ochotu.
Karásková Šárka,
za MŠ

Ve dnech 19. – 23. srpna jsme se s dětmi sešli na
příměstském táboře, který se letos nesl v duchu
boje o pirátskou bednu plnou pokladů. Tábora se
zúčastnily dívky a chlapci ve věku od 5 do 14 let
a byla to báječná parta. Společně jsme navštívili ZOO v Olomouci, koupali jsme se v aquaparku
a podle ohlasů dětí jsme si nejvíce užili v Centru
zábavy Horník, kde si děti vyzkoušely laser game,
virtuální realitu a archery game. Poslední dva dny
jsme strávili v naší škole, kde nás čekala stezka
odvahy, která startovala přesně o půlnoci. Velice bych chtěla poděkovat manželům Slámovým
a Mutinovým, kteří se postarali o dokonalé vizuální a zvukové efekty, takže stezka odvahy byla
ještě dlouho probíraným tématem. A jak dopadl
závěrečný boj o poklad mezi Mořskými krysami
a Rejnoky? Děti prokázaly charakter a dobré srdce a o vše se spravedlivě rozdělily.

zpomínka s poděkováním

Š

achy

fotografie z archivu

Ve školním roce 2019/2020 je opět pro děti
připraven šachový kroužek. Probíhat bude
každé pondělí v odpoledních hodinách. Tato
aktivita je financována z fondu EU a podporována Moravskoslezským krajem. Proto
jako v loňském roce je zdarma. Pro malé
šachisty se bude pořádat školní turnaj
O krále a královnu Slezské brány. Také se zúčastníme turnaje v Raškovicích, stejně jako
v minulých letech.
Těším se na nové šachisty, kteří posílí náš
tým.
Miroslav Halamíček,
vedoucí kroužku
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etní příměstský tábor v Žabni

Mgr. Gabriela Kalužová

Š

Z

kola vloni a letos…

V rámci loňského školního roku došlo k velkým personálním změnám v naší základní
a mateřské škole. Jako rodiče, kteří mají zájem dopřát svým dětem to nejlepší vzdělání,
péčí a výchovu, budete se mnou určitě souhlasit, když zmíním, že jsme měli zpočátku
obavy, jaký následný vývoj vlastně bude.
S odstupem času, bych však chtěla nové
paní ředitelce, Kateřině Mannheimové, ale
i celému kolektivu pedagogů a ostatních
zaměstnanců školy velice poděkovat. Musím říct, že kladných hodnocení slýchávám
v poslední době spousty. Individuální přístup
k rozvoji dítěte bezpochyby podporuje zajištění většího počtu pedagogických pracovníků,
kteří s láskou pečují o naše nejmenší Žabičky
a podílejí se na vzdělávání předškoláčků Zajíčků. Zajisté stojí za zmínku zahájení výuky
anglického jazyka již od 1. třídy. Díky pobytům
v přírodě s intenzivním sportovním programem budeme moci sledovat obrovské posuny v lyžařských či plaveckých dovednostech našich ratolestí.
V pozadí nesmí zůstat ani zájem ze strany
paní ředitelky o názory rodičů, který projevila anonymním průzkumem probíhajícím
v počátku tohoto školního roku. Věřím, že
budeme všichni i v následujícím období dobrým partnerem pro MŠ i ZŠ a vytvoříme tak
společně nejen dětem, ale i pedagogům prostředí, na které budou vzpomínat po celý
svůj život.

místní knihovny Žabeň

Pro děti z 1. – 3. třídy se 3. 10. konala beseda
se spisovatelkou Markétou Harasimovou – Kočkohrátky s kočičkou Ťapičkou, pro děti z MŠ 24. 10.
beseda Den, kdy voskovky řekly dost a pro děti
ze 4. a 5. třídy 4. 11. workshop Komiks z projektu
MAP.
Besedy pro veřejnost: 3. 10. beseda se spisovatelkou Markétou Harasimovou na motivy knihy
Purpurové doteky a 14. 11. v 17.00 hodin se koná
beseda Richardem Konkolskim – Vzpomínky osamělého mořeplavce.
Do konce roku máme v sobotu otevřeno 2. 11.
a 7. 12. od 9.00 do 12.00 hodin.
Poslední půjčovní den v tomto roce bude čtvrtek
19. prosince a první půjčovní den v roce 2020
bude čtvrtek 2. ledna.

Ing. Veronika Matúšová
zastupitelka za Šance pro Žabeň

Markéta Bradáčová,
za knihovnu Žabeň

Pozvánky
 

ZákladníZ Áškola
KLADNÍ ŠKOLA
a mateřská škola
A M A TŽabeň
E Ř S K Á Š KVás
O L A zve
ŽABEŇ
VÁS ZVE

v pátek 29.11.2019
v pátek 29. 11. 2019
na společné zahájení
na společné zahájení adventního času
adventního
času
a rozsvícení vánočního stromu.
a rozsvícení adventního stromu

Obec Žabeň ve spolupráci se všemi spolky srdečně zve
na tradiční

Živý betlém,
který se koná v neděli 22. prosince 2019 od 15 hodin
u kaple svatého Fabiána a svatého Šebestiána.
Přijďte se pozdravit se sousedy a popřát si krásné
Vánoce.

Program Program
od 15 hod. tvořivé dílny v kulturním domě
od 15:00 (výroba
hod.
tvořivé
svícnů,
dekorací,dílny
zdobení perníčků)
v kulturním
domě
 17,30 hod. před budovou školy koledy v podání
od 17:30 hod
před
budovou
školy
Pěveckého
uskupení
žabeňských seniorů
a žáků školy
koledy v podání
Pěveckého
usku 17,45
hod. rozsvícení vánočního
stromu
pení žabeňských seniorů
a žáků školy
Přijďte se s vůní perníčků a horkého punče
17:45 hod rozsvícení
vánočního
naladit na předvánoční čas.
stromu
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Různé

„K

do s koho“ – nákupy
v předvánočním období

S blížícími se Vánocemi souvisí i větší návštěvnost obchodních center, a to nejen
z důvodu nákupu potravin, ale i dárků pro
své nejbližší. V tomto období mívají sebou
nakupující také větší finanční hotovost. Je
faktem, že i na psychiku nás všech může
mít toto náročnější období roku vliv. Moravskoslezští policisté chtějí upozornit veřejnost na možné krádeže při předvánočním
nakupování. Samotní poškození totiž svou
nepozorností mohou usnadnit páchání protiprávního jednání.
A právě nepozornosti 68leté ženy měl využít neznámý pachatel, který jí v jednom
z ostravských obchodních domů odcizil
z nákupního vozíku kabelku. Poškozená v ní
měla peněženku s finanční hotovostí, platební kartou a osobními doklady. Způsobená
škoda byla ženou vyčíslena na částku více
jak dva tisíce korun.
V jiném případě měl neznámý pachatel
v Ostravě, opět s využitím nepozornosti tentokráte 89letého muže, odcizit z tašky umístěné v nákupním vozíku příruční taštičku
s peněženkou. V té se nacházely osobní do-

klady, platební karta a finanční hotovost ve výši několika tisíc korun. Celkovou škodu vyčíslil poškozený na
částku více jak sedm tisíc korun.
Jak je z uvedených případů zřejmé, pachatelům této
majetkové trestné činnosti postačí situace, kdy nakupující odloží do nákupního vozíku tašku, kabelku
či batoh. Dalším momentem, který mohou pachatelé využít, je situace, kdy nakupující ukládají zboží
do zavazadlového prostoru vozidla a například onu
tašku či kabelku před tímto odložili do vozidla na místo
pro řidiče či spolujezdce. Obvykle vozidlo neuzamknou
a přední části nevěnují tolik pozornosti.
Tyto typické situace zachytili moravskoslezští policisté
i v preventivním videospotu kampaně s názvem
„KDO S KOHO“ odkaz: https://www.youtube.com/watch?v=ID2JtaMu7Kw. Ve spotu je zachycena i další situace, při které dochází ke krádežím, a to v prostředcích
MHD. Opět nepozornosti tentokráte třicetileté ženy měl
využít pachatel při jízdě v tramvaji v Ostravě. Z tašky
pověšené na kočárku měl odcizit peněženku s osobními doklady, finanční hotovostí a platební kartou, vše
v celkové hodnotě více jak čtyři tisíce korun.
Ke spáchání uvedených protiprávních jednání stačí
opravdu jen krátký okamžik. Navíc poškozeným při
krádeži vznikne nejen materiální škoda, ale čeká je
například i vyřizování nových dokladů. Policisté proto
opětovně apelují na občany, aby při nakupování a rovněž cestování byli obezřetní, své tašky či batohy si
řádně uzavírali a nenechávali je volně odložené.
por. Mgr. Lukáš Kendzior
komisař
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