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Žabovřesky
nad Ohří

Žabák
Slovo starosty

1. číslo / 2016

Vážení spoluobčané,
Dostává se Vám do ruky první
vydání obecního zpravodaje
,,Žabák“, který plánujeme
vydávat čtvrtletně, tj. jaro, léto
,podzim a zima.
Ne všichni jsou znalí moderních
komunikací – webové portály, internet
a tak snad mnozí z Vás ocení tuto
formu podávání informací o dění v
naší obci. Pro ty, kteří raději internet
mám také dobrou zprávu, mohou
sledovat nové internetové stránky
obce.
Zde bych chtěl vyzvednout iniciativu
nastupující mladé generace, která už
si nehraje s míčem na autobusové
zastávce a neničí ji, ale se zápalem
pro věc se zapojila do dění v obci a z
vlastní iniciativy předělala internetové
stránky obce. Zde je možná
ponaučení pro ty odrostlejší z nichž
někteří sledují jen vlastní prospěch a
naše děti a vnoučata by ani nevěděli,
že ovoce roste na stromě a ne v
marketu.

Nyní mi dovolte zmínit incident, který
se stal v naší obci. Nezodpovědnou
a neekologickou likvidací
odpadních vod jsme se ocitli v
hledáčku odboru životního prostředí
Roudnice n. L..
Proto Vás žádám, aby jste ve
vlastním zájmu měli připraveny
doklady o likvidaci odpadních vod z
vašich domácností. Tyto doklady si
bude k nahlédnutí žádat odbor
životního prostředí, který nám slíbil
návštěvu. Pokud potřebujete další
kontakty na odvozce odpadních
vod jsou k dispozici na OÚ.
A teď pro ty, kteří po přečtení těchto
řádek láteří nad chybějící veřejnou
kanalizací. Věřte, že není vše tak
snadné jak se informuje ve
sdělovacích prostředcích. Rozpočet
naší obce a ani majetek, který obec
vlastní, není dostačující na
dofinancování případně poskytnuté
dotace z EF.
Nicméně Vás mohu ujistit, že se tímto
problémem intenzivně zabýváme a
hledáme alternativu dostupnou pro
obec, zároveň s co nejmenším
finančním zatížením pro občany naší
obce.
To je vše co mi redakce dovolí.
Přeji Vám krásný zbytek letních dnů a
pevné zdraví.
PŘEMYSL KOTEK
starosta obce

Čarodějnický rej
V pátek 29.dubna se na hřišti u řeky Ohře uskutečnilo tradiční pálení čarodějnic.
Na hřiště se slétli malé i velké čarodějnice a čarodějové. Nechyběla ani hranice s
čarodějnicí, kterou jsme zapálili po setmění. Pro děti byl připraven skákací hrad,
občerstvení bylo zajištěno pro děti i dospělé. Čas do zapálení čarodějnice jsme si
krátili opékáním špekáčků. Bavili jsme se až do ranních hodin. K báječné
atmosféře přispělo i krásné počasí a skvěle hrající kapela Duo Kanystr.
Děkujeme všem zúčastněným.

Dětský den aneb Hurá na prázdniny
Dne 25.června od 14.hodin se na místním hřišti konal ,, Dětský den aneb hurá na
prázdniny". I tato akce přilákala velké množství dětí i dospělých. Pro děti byly
připraveny různé soutěže, skákací hrady, malování na obličej. To si užili nejen děti,
ale i dospělí. Také se na nás přijel podívat sbor dobrovolných hasičů města Budyně
nad Ohří, přiletělo letadlo, které rozhazovalo na hřiště pro děti bonbony.
Nechyběla ani expozice historických traktorů. Pro dobrou náladu a zábavu nám
všem zahrála kapela Sebranci. Pilo a tancovalo se až do rána. Dětský den se
vydařil.
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Návštěva obecního úřadu
Zastupitelstvo
obce schválilo :

! Účetní uzávěrky za rok 2015
! Pověření starosty obce k provádění svatebních

obřadů
! Projednání žádosti o dotace na autobusovou

dopravu.

Prodloužená úřední doba obecního úřadu
Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří prodloužil úřední dobu. Nová úřední doba je
uvedena pod tímto textem.

Nová úřední doba:
•Pondělí:
•Úterý:
•Středa:
•Čtvrtek:
•Pátek:

7 - 12
7 - 12
7 - 12
7 - 12
7 - 12

12:30 - 15
18-20
12:30 - 15

Rozhovor s paní Karolínou Moravcovou
Jaká je Vaše náplň práce na obecním úřadě?
Veškerá administrativní práce obce.
Můžete nám sdělit jaké akce plánujete do budoucna?
Do budoucna plánujeme divadelní představení „Můj strýček, Jeho Excelence”.
Byla bych ráda, kdyby i občané obce dali podnět k pořádání různých akcí.
Jste spokojena s prací administrativní pracovnice?
Jsem velice spokojená s prací na obecním úřadě.
Jaký je Váš názor na nový obecní zpravodaj „Žabák”?
Časopis se mi moc líbí, jsem ráda že se omladina zapojila do dění v obci.
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Webové stránky obce spuštěny
Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří spustil nově zrekonstruované stránky obce.
Stránky byly zveřejněny 14.7.2016. Na nových webových stránkách se nachází
mnoho funkcí. Například web je responsibilní s telefonními přístroji a tablety.
Nalezneme zde i úřední desku, uživatelskou fotogalerii, kde občané mohou
nahrávat své fotografie, které poté budou zveřejněny na stránkách obce.
Dále je možnost se zapojit do dění v obci pomocí internetové diskuze.
Nové webové stránky a mnoho dalšího naleznete na:

www.zabovreskyno.cz

14. ročník setkání „ŽABO” obcí
Na pozvání pana starosty Žabonos , malé
vesničky ve Středočeském kraji, je opět
organizován víkendový výlet na setkání
žabích obcí v termínu 19.-21.8 2016.
Všichni občané jsou srdečně zváni a
zájemci se mohli přihlásit na OÚ do 31.
července.
Setkání je vždy dobře organizováno. Pátek
je vždy vítací a seznamovací, sobota
poznávací, soutěživá, večer velmi zábavná
a neděle plná loučení.
Stany a karimatky s sebou!
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Divadelní představení
Dne 10.8.2016 nás navštíví divadelní spolek scéna
Libochovice s groteskní povídkou „Můj strýček, Jeho
Excelence” v 19 hodin na louce pod domkem u Marty.
Zveme všechny občany obce.
Občerstvení zajištěno.
Vstupné dobrovolné.

V obci byli umístěny koše na psí exkrementy
Na jaře tohoto roku byly v naší obci umístěny tři koše na psí
exkrementy.
Prosíme pejskaře, aby po svých čtyřnohých přátelích uklidili
exkrement.
Na koších jsou umístěny sáčky na exkrementy.
Děkujeme.

Kontejner na bioodpady
Upozorňujeme občany obce Žabovřesky nad Ohří, že na dvoře obecního úřadu je od
1.3.2016 opět umístěn kontejner na bioodpad.
Celkový objem svezeného bioodpadu určeného k dalšímu využití v roce 2015 činil 38, 88
tun

CO PATŘÍ DO BIOODPADU?

• Zbytky jídel
• Potraviny s prošlou lhůtou a - bez
obalu

• Zbytky ovoce a zeleniny slupky
• Skořápky vajíček a ořechů
• Rostlinný odpad ze zahrad

CO DO BIOODPADU NEPATŘÍ?

• maso, kosti
• uhynulá domácí zvířata
• oleje z potravin
• tekuté a silně mastné potraviny
• obaly od potravin
(sklo, plasty, plechovky)

(listí, tráva, plevel, nalámané větve)
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V měsíci květnu, červnu a červenci 2016
oslavili své narozeniny tito naši spoluobčané
V příštím čísle zde budou
uvedeni jubilanti nad 60 let.
Kdo nechce být v seznamu
zveřejněn, nechť se nahlásí
do uzávěrky příštího čísla
na obecním úřadě nebo na
emailu:
tisk@zabovreskyno.cz

Nyní prozatím všem našim
občanům přejeme krásně
prožité léto.
Děkujeme.

Gratulujeme a přejeme zdraví,

štěstí a lásku.

Víte, že......
• Původ názvu obce Žabovřesky pochází zřejmě
od tůní a mokřin.

• Posledním majitelem byl král Jan Lucebmurský,
který panství Budyni i s obcí Žabovřesky, Břežany
atd. vyměnil roku 1336 Zbyňkovi Zajíci z Valdeka za
panství Žebrák.

• p. Mikuláš z Hazmburka prodal r. 1379 strýci
svému Vilémovi Zajíci hrad Hazmburk, Budyni se
všemi osadami tedy i se Žabovřesky za 12 000 gr.
českých.
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Po vyluštění křížovky Vám vyjde tajenka, spojena s naší obcí.
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Obecní úřad
Žabovřesky nad Ohří 1
410 02 Lovosice

Úřední hodiny:
Pondělí:
7 - 12
Úterý:
7 - 12
Středa:
7 - 12
Čtvrtek:
7 - 12
Pátek:
7 - 12

12:30 - 15
18 - 20
12:30 - 15

Telefonní číslo na úřad (pouze v úřední hodiny):
416 863 004
Další telefonní kontakty:
723 370 816 - starosta p. Přemysl Kotek
E-mail:
obec@zabovreskyno.cz
ou.zabovreskyno@tiscali.cz
Datová schránka: ac8bu8p

Máte-li zajímavá témata, články, neváhejte a podělte se s ostatními
spoluobčany. Články, téma zasílejte na email: tisk@zabovreskyno.cz
Uzávěrka dalšího čísla je vždy napsána v zápatí časopisu.
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