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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané, vážení čtenáři.

Právě máte v rukou poslední zpravodaj tohoto roku.
Jak většina z Vás ví i u nás proběhly na podzim komunální volby, ve
kterých bylo zvoleno nové zastupitelstvo. Nejen za sebe, ale také za
všechny zastupitele bych Vám rád poděkoval za to, že jste přišli k volbám
a vyjádřili tím podporu svým kandidátům.
Jako nově zvolený starosta bych chtěl navázat na dosavadní rozvoj obce,
ale více se zaměřit na oblast využívání nových technologií, s důrazem na
přístup k internetu pomocí optických linek a využití fotovoltaiky.
Protože jsem s obcí spjat už od dětství, jsem přesvědčen, že mohu této
práci nabídnout svou vizi, zkušenosti, znalosti, osobní nasazení a vést
obec tak, aby se přizpůsobila moderním trendům. Chtěl bych také
ujistit spoluobčany, že jsem otevřený jejich názorům či připomínkám
a rád s nimi budu diskutovat.
Budu se těšit na setkání s Vámi při některé z akcí konaných v naší obci.
Nakonec bych touto cestou Vám všem popřál krásné a klidné prožití
svátků vánočních a ve Vašich rodinách pohodu, štěstí a radost. Dětem
přeji hodně dárků pod stromečkem. Do nového roku 2023 všem přeji
hlavně zdraví, štěstí, pracovní úspěchy a osobní spokojenost.

Vladan Válek
Starosta obce

Chcete spolupracovat na přípravě obecního zpravodaje
nebo máte zajímavý námět na článek?
Napište nám na e-mail zabenak@email.cz
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S kým se můžete na úřadě potkat?
Zuzana Veselá

Renáta Šlahorková

Markéta Králová

ucetni@zaben.cz

renata.slahorkova@zaben.cz

marketa.kralova@zaben.cz

Účetní

Referentka

zaben.cz

Referentka

obeczaben

Úřední hodiny v prosinci 2022

Ve druhé polovině měsíce prosince bude na obecním úřadě otevřeno ve dnech
19. 12. a 21. 12. od 8 do 17 hodin.

Obecní kalendář na rok 2023

I pro příští rok pro Vás chystáme obecní kalendář. Můžete si jej vyzvednout v neděli
dne 18. 12. na Živém Betlému u kaple sv. Fabiána a sv. Šebestiána a poté v úřední dny
a úřední hodiny na obecním úřadě.

Známky na popelnice
na rok 2023

Známky na popelnice na rok 2023
budou vydávány na obecním úřadě
v průběhu měsíce února.

Vstupenky na Obecní bál

Vstupenky na Obecní bál, který se
bude konat dne 21. 1. 2023 v kulturním
domě, bude možno zakoupit na
obecním úřadě od 9. 1. 2023.

Nevíte, kam po Vánocích s vánočním stromečkem?

Vánoční stromečky zbavené všech ozdob můžete po Vánocích uložit vedle kontejneru na
biologicky rozložitelný komunální odpad u ﬁrmy Ludma trading.
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Nové vedení obce
starosta

Vladan Válek

radní

místostarosta

Miroslav Halamíček

Zdeněk Brož | Oldřich Čajka | Petr Mynář
zastupitelé

Andrea Filipcová

Pavel Krchňák

Tomáš Galus

Marek Lukšík

David Hejneš

Petra Nytrová

Gabriela Kalužová

Karel Tomeček

Tomáš Krhovják

Martin Válek

Finanční výbor

Kontrolní výbor

Petra Nytrová

David Hejneš

Šárka Arletová

Martina Cábová

Petr Mutina

Karel Tomeček

předsedkyně

předseda

Komise rady obce pro občanské záležitosti

Kateřina Matějová
předsedkyně

Renáta Šlahorková
Jan Tajduš
Dominik Taxa
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Tělocvična

Každý, kdo prochází kolem, si musel
všimnout, že stavba pokračuje správným
směrem. Po počátečních rozpacích
stavba nabrala správné tempo. Máme
hotovou střechu, téměř celé venkovní
opláštění včetně oken a dveří. Nyní se
práce přesunují dovnitř budovy a začíná
se rýsovat konečná podoba naší největší
stavby. Odevšad slýchávám otázku:“Tak
kdy tedy budeme otevírat?“. Tím, že nyní
stavba pokračuje podle harmonogramu
a projektové dokumentace, myslím, že
můžu přislíbit, že bude dokončena tak,
aby nový školní rok pro MŠ i ZŠ začal již
v nových prostorech.

Vladan Válek

Také bychom rádi zmínili, že společnost Lenzing Biocel Paskov přispěla na stavbu
mateřské školy a multifunkční haly částku 1 milion Kč, za což velmi děkujeme.
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Za školu a školku
přinášíme ...

Rok plný dvojek se chýlí ke konci.
Byl krásný, náročný, úspěšný, naplněný?
Každoroční čtenářský maraton
Také v tomto roce jsme ve škole vyhlásili čtenářský maraton – tentokrát EXPEDIČNÍ. Co to znamená?
Jednoduše, každý po přečtení stanoveného počtu stran se má právo na jaře zúčastnit expedice
podle svého výběru, které pro děti připravíme. Už nyní tušíme, že o expedice bude velký zájem,
přečtené stránky dětem přibývají s každým týdnem jako korálky na niti a naše čtenářská nástěnka
se plní dalšími a dalšími zprávami o knize.
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Umění ve škole
Od září mají možnost naši žáci navštěvovat
obory základní umělecké školy A PLUS
přímo v budově naší školy. Čtrnáct malých
výtvarníků se schází ke společné tvorbě
každé úterý a jejich výtvory se můžete
potěšit nejen u nás ve škole, ale také
v žabeňské galerii. Na dvacet hudebníků klavíristů, kytaristů, ﬂétnistů i zpěváků má
za sebou své první veřejné předehrávky
a moc se jim povedly.

Sluníčka a Květinky
Letos jsme nejen změnili názvy tříd, ale začali jsme také
pracovat s věkově smíšenými třídami. Postupně zavádíme
v obou třídách avizovaná centra aktivit, která umožňují
dětem volit si činnost podle vlastního uvážení a moc nás
těší, jak to děti baví. Adaptační září nám uteklo jako voda,
v říjnu jsme společně se školou oslavili na zahradě Den
stromů. V listopadu nám začalo plavání, navštívili jsme
záchrannou stanici v Bartošovicích i Michalovo představení
ve Vratimově a rozsvítili žabeňský stromeček. Teď už se
těšíme na krásnou zimu se spoustou sněhu a sněhuláků.

A jaký bude další rok? Lepší, hezčí? Tak buďme zdraví, pomáhejme si, mějme
a dávejme lásku. A hlavně se nezapomeňme smát a vzájemně si naslouchat!
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Za knihovnu
přinášíme ...

Místní knihovna

Začátek října je tradičně ve znamení Týdne knihoven.
V letošním roce byla připravena pro děti ze ZŠ ve čtvrtek
6. října tvořívá dílna s Markétou Polákovou, při které
si školáci vyrobili dřevěné dárečky. Pro děti z MŠ byla
naplánovaná v pondělí 3. října beseda „Tam, kde žijí
divočiny“, ale z důvodu nemoci byla přesunuta z Týdne
knihoven na jiný termín. Ale i později jsme si s dětmi
řádně zadivočili.
5. října jsme zahájili 3. semestr Virtuální univerzity
třetího věku na téma České dějiny a jejich souvislosti, na
který se přihlásilo 6 posluchačů.
Pro veřejnost si 6. října připravil přednášku Pavel Szabo
s názvem Váránasí – cesta do Indie, při které předvedl
hru na indický hudební nástroj sitár.

V polovině října přešla naše knihovna na nový
automatizovaný knihovní systém KOHA. Konkrétně pro
čtenáře se mění způsob přihlašování do čtenářského
konta, odlišné je vyhledávání v online katalogu knihovny
a zpozdné je účtováno novým způsobem.
Na jaře se naše knihovna zapojila do projektu Bookstart –
S knížkou do života. Podzimní setkání pro rodiče s dětmi
do 3 let proběhlo v pondělí 21. listopadu a pro rodiče
s dětmi od 3 do 6 let ve středu 23. listopadu.
V sobotu 26. listopadu se uskutečnila oslava Dne
dětské knihy. Vyrobili jsme si drobné vánoční dekorace
a představili si knižní novinky pro děti.

Markéta Bradáčová
Za knihovnu

Poslední půjčovní den knihovny v letošním roce:
ČTVRTEK 22. PROSINCE.
První půjčovní den v roce 2023 bude:
PONDĚLÍ 2. LEDNA.
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Za důchodce
přinášíme ...

Akce našeho klubu ve druhé polovině roku
Červen
16. 6. 2022 se uskutečnilo
tradiční smažení vaječiny na
hasičském hřišti. Účast okolo 70
seniorů svědčí o tom, že akce je
velmi oblíbená. Vajíček bylo přes
200 a vaječina výborná. K večeru
se spustil dosti silný déšť, ale pod
stříškou to nikomu nevadilo a vesele
se všichni bavili dále.
Červen
22. 6. 2022 jsme uspořádali
sportovní klání v pétanque. Vítězem
se stal náš nový člen výboru
důchodců Laďa Vyvial, druhá byla
Boženka Kalužová a třetí Jarda Lukšík.
Počasí bylo nádherné, sluníčko pálilo
a všichni byli zapálení do hry. Odcházeli
jsme s dobrou náladou a s přáním, aby
se tato akce opakovala častěji.
Září
17. 9. 2022 naše obec
pořádala „Den regionů Slezská brána a Olešná + Benátkou noc“, kde
se naši členové výboru postarali
o krásnou výzdobu na hasičském
hřišti a také naše pěvecké uskupení
seniorů všem krásně zazpívalo pod
vedením Jirky Neussera.

Říjen
5. 10. 2022 se konal zájezd
důchodců. Nejdříve jsme navštívili
vodní mlýn „Wesselský“ v Odrách, kde
nás majitelé manželé Královi provedli
mlýnem, o kterém jsou první zmínky
z roku 1571 a v roce 1999 byl prohlášen
za kulturní památku ČR. Pak jsme
pokračovali do muzea porcelánových
panenek manželů Klapuchových v Dobroslavicích. Manželé mají ve sbírce
přes 600 panenek – malých, velkých
a všechny v krásných šatech – byla
to nádhera. Nakonec jsme zhlédli
v planetáriu Ostrava projekci
„Cestou za miliardou hvězd“, kde
v příjemné poloze pololehu jsme
si prohlédli hvězdnou oblohu a dozvěděli jsme se i spoustu zajímavostí.
Prohlídkou „experimentária“, kterou
tvoří expozice s interaktivními exponáty ve všech patrech budovy planetária, jsme zakončili náš podzimní
výlet.

Říjen
14. 10. 2022 na tento den
jsme naplánovali tvarůžkovo-škvarkové hody. Účastnilo se přes 50 seniorů. Kromě tvarůžků, tvarůžkových
pomazánek, sádla a škvarků ještě
některé naše seniorky upekly záviny
různých chutí, za což byly ohodnoceny menší odměnou. Tradičně se
všichni těšili na bohatou tombolu
a jako vždy se někomu dařilo více
a někomu vůbec. Vládlo zde napětí

a radost z výher. Naše seniorky vytvořily krásnou podzimní výzdobu
a postaraly se o pohoštění.
Listopad
1. – 2. 11. 2022 jsme opět
uskutečnili ve spolupráci s obcí
charitativní sbírku. Jako vždy se
nasbíralo mnoho pytlů oblečení,
hraček, knih, nádobí, elektroniky,
bot a podobných věcí.

Prosinec
11. 12. 2022 pojedeme do
Ostravy na divadelní představení
muzikálu „West side story“.
Prosinec
18. 12. 2022 se rádi setkáme s přáteli na tradičním „Živém
Betlému“ u naší kapličky.

Na závěr chceme poděkovat všem,
kteří se podíleli na organizaci těchto
akcí, obci a seniorům, kteří nám
přispěli dárky do tomboly a obci
hlavně za úhradu autobusů na naše
zájezdy. Děkujeme též všem, kteří se
zúčastnili a přejeme klidné Vánoce
a hodně zdravíčka a radosti v novém
roce 2023.

Libuše Jančíková

Za Klub důchodců Žabeň
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Za hasiče
přinášíme ...

Milí čtenáři, Žabeňáci,

blíží se konec roku a je čas se ohlédnout, jak to letos u nás žilo. Hasičské akce proběhly jak měly
a věříme, že jste si je užili stejně jako my. Stavění i Kácení máje proběhlo bez úrazu, za což jsme rádi
a chtěli bychom poděkovat za vaši podporu. Na Kácení máje nám zahrála rocková kapela Hefron, která
měla velmi kladný ohlas. Za povšimnutí určitě stojí také obecní akce, na kterých jsme spolupracovali.
Především Benátská noc, kde jste se, dle nás, bavili parádně i za nepříznivého počasí.

Tradičně velká událost byla
naše Pohárová soutěž “O pohár
starosty obce Žabeň”. Letos jsme
pořádali již 47. ročník. Naši muži
se umístili na krásném prvním
místě a dokonce překonali
traťový rekord časem 22:77
sekund. Do té doby byl rekord od
roku 2014 v rukou týmu Lhotky
s časem 23:57 sekund. Mimo
naši soutěž se muži účastnili
i mnoha dalších soutěží, kde
si nevedli vůbec špatně. Dva
naše týmy se účastnily tzv.
Netradiční
ligy
požárního
sportu a celkově se umístily na
4. a 8. místě.
Jsme velmi rádi, že se nám
povedlo
obnovit
kroužek
mladých hasičů a máme jich
tolik, že naše hasičky uspořádaly
letní příměstský tábor. Běh pro
zdraví byl několikrát posunut,
ať už kvůli počasí nebo
z organizačních důvodů, ale i tak
se povedl a účast byla hojná.

Pokud jde o výjezdovou
jednotku, tak ta letos vyjížděla
ke dvěma požárům osobních
automobilů a několika likvidacím
nebezpečného hmyzu. Tímto
chceme občanům připomenout
možnost využití služeb jednotky
v případě ohrožení nebezpečným
hmyzem nebo při čerpání vody.
Pro tyto případy kontaktujte
prosím velitele JSDH (nikoli
starostu SDH).

Na závěr bychom rádi i touto
cestou
popřáli
všechno
nejlepší dlouholetému členu
SDH Žabeň panu Karlu
Prokopovi,
který
oslavil
krásné kulaté osmdesáté
narozeniny. Za celý SDH Žabeň
jsme mu byli pogratulovat
a předat dárkový koš.

A co nás čeká v příštím roce?
Těšit se s námi můžete na tyto
kulturní a sportovní akce:

29. 4. Stavění máje
27. 5. Kácení máje

17. 6. Pohárová soutěž

25. 6. Běh pro zdraví

Děkujeme za Vaši přízeň
a těšíme se na Vás
v roce 2023.

starosta SDH Tomáš Galus a velitel JSDH Valdemar Nytra
Za Sbor dobrovolných hasičů Žabeň
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Hasičský příměstský
tábor Visalaje 2022

Někdy v zimě na výborové schůzi vznikla myšlenka na uspořádání tábora pro
mladé hasiče. Začali jsme plánovat
a vymýšlet, kde a jak tábor uspořádat.
Vzhledem k tomu, že velká část mladých hasičů byla v té době žáky první či
druhé třídy, rozhodli jsme se nakonec
pro tábor příměstský. Zázemí hasičského hřiště je ideální, v případě nepříznivého počasí jsme se mohli schovat
v hasičárně.
Než to celé vypuklo, nastala spousta hodin domlouvání, organizování,
sestavování programu a nakupování. Ve ﬁnále bylo nejjednodušší
oslovit lidi, kteří by nám s táborem
chtěli pomoci. Žabeňáci jsou vstřícní, stačilo říct a okamžitě se zapojili. Dobrá komunikace byla také
s rodiči mladých hasičů, kteří naši myšlenku podporovali a utvrzovali nás tedy
v tom, že jdeme správným směrem.
A teď něco málo z programu. Všech 16
dětí, hasičů i nehasičů, bylo rozděleno
do dvou týmů – Shreků a Popelek. Každé
ráno jsme se před osmou hodinou
sešli na hřišti. Čekaly nás první hry
a aktivity, během kterých jsme čekali,
až proschne tráva. Závodění, různé
atletické disciplíny spojené s hasičskou
štafetou, nácvik uzlů na uzlovou
štafetu, to vše děti velmi bavilo.
Naším dopravním prostředkem se
stalo kolo. Jezdili jsme na něm
k Ostravici sbírat kamínky, abychom je
mohli následně namalovat. Zajeli jsme
si do Paskova na zmrzku. Poslední den
jsme se seznámili se zajímavými místy
v naší Žabni. A jak jinak než na kole.

Čekaly nás dva výlety. V úterý jsme
jeli MHD do Ostravy na haldu Emu
a navštívili jsme ostravskou ZOO.
Počasí nám krásně přálo a celí
unavení jsme se odpoledne vraceli zpět. Někteří využili zpáteční jízdu autobusem k malému
šlofíku. Ve čtvrtek jsme se vydali hasičskou dodávkou na koupaliště do
Vratimova. Počasí nebylo na koupání
úplně ideální, takže jsme měli celý
bazén téměř pro sebe. Bylo vidět, že
děti jsou otužilé, protože nám nikdo
neonemocněl.
Poslední den jsme jeli na návštěvu na
obecní úřad. Pan starosta David Hejneš nás usadil do zasedací místnosti
a seznámil děti s prostory obecního
úřadu. Doslova a do písmene jsme
prošmejdili úřad od sklepa až na půdu.

Děti si v místnosti pana starosty vyzkoušely, jaké to je hlásit do rozhlasu.
Napsaly a nahrály si krátké vyprávění
o tom, co celý týden prožily. Jejich hlášení bylo v obecním rozhlasu slyšet
po několik dní. Pátečním táborákem
s rodiči jsme zakončili náš společný
týden.
A co a kde jsme celý týden jedli?
O svačiny se nám starala Kája Pohludková, která navíc udělala výborné langoše, po kterých se jen zaprášilo. Na
teplé obědy jsme chodili do Restaurace U Čápů.
Děti se s námi rozcházely se slovy,
že už se těší na příští ročník. A bude?
Nechte se překvapit.

Petra Nytrová

Teď už zbývá jen poděkovat:

• Věrce Mynářové za nákup pomůcek a materiálů a dohled nad ﬁnancemi
• Martině Cábové, Marcele Brožové, Saše Juríčkové za podílení se na
přípravě programu a každodenní práci s dětmi
• Káji Pohludkové za to, že jsme neumřeli hlady a Marušce Prokopové za
vynikající buchty a narozeninové koláče
• Lence Paličkové za zajištění krásných táborových triček
• Kristýně Havlíkové za zařizování obědů a pomoc při práci s dětmi
• Zdeňkovi Brožovi za to, že učil děti střílet vzduchovkou
• Davidu Hejnešovi, který umožnil dětem zacinkat si v kapličce a věnoval
jim svůj čas na obecním úřadu
• Radě obce za poskytnutí ﬁnančního daru, za který jsme nakoupili
kšiltovky pro děti a zaplatili vstupné do ZOO
• Obci za bezplatné poskytnutí našeho táborového zázemí na hasičském hřišti
• Žabeňským hasičům za podporu, nachystání táboráku a pomoc při
přípravě našeho zázemí
• Restauraci U Čápů za teplé obědy
• Společnosti Hyundai LXM motors s.r.o. za poskytnutí
ﬁnančního daru ve výši 6.427 Kč, které jsme využili na nákup
atletických pomůcek
• Panu Jiřímu Stuchlíkovi a jeho ﬁrmě R.A.S. SERVIS s.r.o. za poskytnutí
ﬁnanční daru na uskutečnění tábora
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Hasičský běh v přírodě
Letošní 8. ročník byl úspěšný. Na startu se sešlo Během dětského závodu se zahřívali také
30 dětí, které se rozhodly, že nebudou sedět dospělí závodníci. Honza Tajduš jim při přípravě
doma a užijí si krásné podzimní odpoledne plné trati nic nedaroval a mohlo se vyrazit.
sluníčka.
Děkuji všem rodičům, kteří děti poslali nebo
Změna trasy všem prospěla, děti zaběhly s nimi přišli. Všudypřítomná dobrá nálada
trať lehce přes čtyři minuty a padl dokonce a fandění vytvořilo příjemnou a kamarádskou
jeden čas pod čtyři minuty. Tradičně dostali atmosféru.
všichni odměnu a krásnou dřevěnou medaili.
Samozřejmě jsme v každé kategorii vyhodnotili
Vaše žabeňské hasičky
ty nejrychlejší.

Kroužek mladých hasičů
Od září začal opět fungovat kroužek Mladých hasičů, který se schází ve čtvrtky od 17 hodin v hasičárně.
Když bylo krásné počasí, trávili jsme čas venku na hřišti, hráli jsme různé hry, ale nezaháleli jsme a pomalu
začali s přípravou na Závod požárnické všestrannosti, což je takový „branný závod“. Také jsme se učili uzly,
topograﬁcké značky, hod granátem na cíl, střelbu ze vzduchovky a zdravovědu. Kondičku jsme utužili na
Běhu pro zdraví.
Dne 15. 10. 2022 jsme se zúčastnili Závodu požárnické všestrannosti, který se konal v Zelinkovicích.
Soutěžilo se ve 2 kategoriích, a to mladší a starší. Družstvo se skládalo z 5 členů. V každé kategorii jsme
měli jednu hlídku. Letos jsme se zapojili poprvé, protože loni jsme teprve začínali a děti ještě nic neznaly.
Neobsadili jsme sice žádné přední příčky, ale úplná katastrofa to také nebyla. Důležité je, že se děti
zúčastnily, že si vyzkoušely, jak to na takové soutěži chodí a zjistily, že mají ještě rezervy. Body se počítají
do celostátní hry Plamen.
V prosinci nás navštívil Mikuláš, čeká nás výroba drobných dárečků, pečení perníčků a vánoční besídka.

Martina Cábová
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Za Sokoly
přinášíme ...

Z činnosti Sokola:

V září jsme se zúčastnili akce Den
regionů a Benátská noc, kterou
pořádala naše obec. Zapojili jsme
se prodejním stánkem s širokou
nabídkou občerstvení.
Od září probíhá pravidelné
cvičení. K jumpingu, kondičnímu
cvičení žen, zumbě, józe, stolnímu
tenisu, ﬂorbalu pro žáky přibylo
také cvičení pro rodiče a děti
a zajímavý je také ﬁtbalance. Těší
nás, že naše nabídka sportovního
vyžití se rozrůstá a těší nás zájem
občanů o tyto aktivity.

8. říjen je pro nás Sokoly významný
den, proto také v tento den vlaje
na obecním úřadu sokolská
vlajka. Tento den je poctou všem
členům a členkám Sokola, kteří
během téměř 160 let existence
našeho spolku obětovali své
životy za svobodu, demokracii
a samostatnost.

Marie Neusserová

Za TJ Sokol Žabeň

Nové zázemí sokolského hřiště

I když se možná zdá, že s novým zázemím se nic neděje, neustále
zjišťujeme, sháníme, zkrátka pracujeme na tom, aby nové
zázemí bylo co nejdříve. Děkujeme všem, kteří nás podpořili!

Pokud byste nám chtěli pomoct, můžete přispět
na náš transparentní účet: 2701870649/2010.
Za Vaši štědrost předem děkujeme.
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Za komisi
přinášíme ...

SETKÁNÍ ŽABOOBCÍ
“Potkal jsem tě jednou na ulici v Blavě, byla noc a měli
jsme už trochu v hlavě... cítila som to zrazu hneď poprvé...
Ty a já jsme stejní oba dva jedné krve...
...Najednou zatoužil jsem být jak vlajka česká, ja v tvojich
dlaniach mäknem ako o Vianocich cín, každá česká vlajka
má slovenský klín...”

Naše žabeňská výprava byla početná a nenechala se
zahanbit ani v tradiční soutěži mezi žabími obcemi, kde
vítězi byli nakonec všichni.

Touto hymnou byl zahájen 20. ročník setkání žabích obcí.
Tento jubilejní ročník se odehrál v Žabovřeskách nad
Ohří v Ústeckém kraji.

Děkujeme všem žaboobcím za přátelství, pořádající obci
Žabovřeskám nad Ohří za super akci a žabeňákům za
reprezentaci.

Celou akci měl pod svou taktovkou jako každoročně
Radek Kajman Komoráš.

Příští rok na shledanou
v Žabokrekách nad Nitrou.
13
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DEN REGIONŮ A BENÁTSKÁ NOC
V září jsme v Žabni přivítali obce
z DSO Olešná a Regionu Slezská brána na Dni regionů a Benátské noci.

dne zhostily Vojkovice, na druhém
místě skončily Raškovice a třetí Kaňovice.

Zástupci jednotlivých obcí se v čele
se svými starosty, starostkami, místostarosty či místostarostkami sešli
před kaplí sv. Fabiána a Šebestiána
a šli slavnostním průvodem kolem
stánků s předměty z jednotlivých
obcí na hasičské hřiště, kde na ně
čekalo odpoledne plné her a zábavy.

Celým programem provedl zkušený
moderátor Radek Erben.

Celý průvod vedla s naším žabeňským starostou paní senátorka
Helena Pešatová, která má k Žabni
velmi blízko.
Každá z obcí vytvořila tým čtyř soutěžících, kteří si vyzkoušeli „Den haviřa“. Nejlépe se tohoto havířského

Jako doprovodné byly připraveny
soutěže o nejlepší závin. Jedna soutěž byla pro Žabeňáky a druhá pro
jednotlivé obce. Žabeňskou část vyhrála Soﬁe Matějová, která porazila
zkušené pekařky a cukrářky.
V soutěži obcí se z 12 závinů na
stupně vítězů dostaly záviny z Nižních Lhot, Kaňovic a Vratimova.
Kromě soutěží byl připraven bohatý
program pro děti i dospělé. Vedle
kolotočů, skákacího hradu a virtuál-

ní reality, si mohly děti třeba zatančit s Hopsalínem.
Pro dospělé byly kromě výborného
jídla a pití, které zajišťovali žabeňští Sokoli, hasiči a manželé Slámovi,
připraveny kapely Bagoy, Martin Harich a Nagauč.
Na své si přišly i generace starší
s Fryčovickou dechovkou či Pěveckým uskupením žabeňských seniorů.
Všem, kteří se na celé akci podíleli
patří obrovské díky.

Kateřina Matějová
předsedkyně KPOZ
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Adventní čas

Adventní čas jsme odstartovali rozsvěcením vánočního stromu u naší školy.

Následující den proběhla Mikulášská show
v podání klauna Hopsalína. Rej čertíků přivolal
sv. Mikuláše, který pak všem hodným dětem
nadělil dárek.
V prosinci nás ještě čeká betlém v kapli sv. Fabiána
a sv. Šebestiána, který proběhne 18. 12. 2022.
Přijďte si oddechnout od vánočního shonu
a popovídat si s přáteli a sousedy za zvuku koled.
V lednu se bude konat již tradiční pouť a Obecní
bál. Akce proběhnou 21. 1. 2023. Těšit se můžete
na Fryčovickou dechovku, která nás doprovodí do
kaple na mši s panem farářem. Samozřejmě i děti
si přijdou na své. Kolotoče a poníci na ně budou
opět čekat. Večer se pak uskuteční Obecní bál,
na kterém se budeme veselit a protančíme se do
ranních hodin s kapelou Druhá náhoda.
V únoru se děti mohou těšit na karneval čili rej
masek.
Přejeme klidné prožití Vánočních svátků,
zdraví a štěstí do nového roku 2023.
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