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Žabovřesky
nad Ohří

Žabák
Slovo starosty

1. číslo / 2017

Vážení a milí spoluobčané!
čas běží neúprosným tempem a my
Vám přinášíme další číslo našeho
obecního zpravodaje.
Dovolte mi popřát Vám
touto cestou krásné jaro a spoustu
energie v následujícím období.
Dny se prodlužují, příroda se probouzí,
a letošní tuhá zima je již za námi a
zase se můžeme vrhnout do
venkovních prací.
Co nás v nejbližších měsících v naší
obci čeká?
Je to především jarní úklid, spočívá
zejména v zametání ulic od zbytků
posypových materiálů a ve vysbírání
odpadků a různých „pokladů”
povalujících se v zákoutích naší obce
a jejího blízkého okolí.
Tímto prosíme všechny majitele psů,
kteří venčí své mazlíčky na travnatých
plochách v obci, aby si po nich uklízeli
exkrementy. Myslím si, že venčení psů
na dětském hřišti není vhodné s
ohledem na zdraví našich dětí které si
na nich hrají.

Dále nás v jarních měsících čeká
výsadba nových stromků a keřů
Na Návsi.
Je pro mě - a zdaleka nejen pro mě
- naprosto nepochopitelné, že
přestože mají občané ZDARMA k
dispozici kontejner na bioodpad a
na tříděný odpad (plast-papír-sklokov-oděv,obuv), jsou mezi námi stále
jedinci, kteří „nelení” a vysypou do
kontejneru všechno, co je napadne.
Musíme si uvědomit, že se
vystavujeme finančním postihům ze
strany poskytovatelů služeb.
Dále pro Vás v jarních měsících
připravujeme mnoho zajímavých
akcí (velikonoční dílnička, soutěž o
nejlepší velikonoční nádivku, pálení
čarodějnic a sraz historických
vozidel). Budeme rádi za každou
pomoc při organizaci těchto akcí a
doufáme v hojnou účast.
Na závěr Vám přeji pohodové
velikonoční svátky a hodně zdraví.
PŘEMYSL KOTEK
starosta obce

Novoroční ohňostroj
1.1.2017 jsme na naší návsi poprvé uspořádali novoroční ohňostroj, který byl velmi
povedený a všem zúčastněným se líbil. Pro občany, kteří se na ohňostroj přišli
podívat byl připravený novoroční přípitek. Vzájemně jsme si popřáli vše dobré do
Nového roku. Děkujeme za Vaši hojnou účast a těšíme se na další podobné akce.

Kontejner na bioodpad
Upozorňujeme občany obce Žabovřesky nad Ohří, že na dvoře
obecního úřadu je od března 2017 opět umístěn kontejner na
bioodpad.
Celkový objem svezeného bioodpadu určeného k dalšímu využití v roce 2016 činil 39 tun.
Voda a kontejner budou zpřístupněny tyto hodiny: Pondělí až pátek - 7:00 - 15:30
Sobota až neděle - 9:00 - 16:00

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
(listí, tráva, plevel, nalámané větve)
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CO DO BIOODPADU NEPATŘÍ?

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

Návštěva obecního úřadu
Pozvánka na
zasedání
zastupitelstva
obce 23.03.2017

Zveme Vás na veřejné zasedání
zastupitelstva obce, které se bude
konat 23.03.2017 v zasedací místnosti
na OÚ.

Pomoc seniorům a osobám se ZP

Vyvoz jímky/septiku - kontakty
Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří nezajišťuje vývoz septiků.
Tuto službu však provádějí níže uvedené firmy:
p. Jan Žiška, Nížebohy - tel.: 602 624 753
Zepos, a. s., Radovesice 5 - tel.: 737 223 925 (Pavel Procházka)
Václav Káně, Břežany n.O. - tel.: 724 312 462
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Možnost zasílání SMS zpráv z úřadu
Nově pro lepší komunikaci mezi úřadem a
občany byl zřízen SMS-info kanál, Občané
se mohou do systému zaregistrovat
pomocí webových stránek, nebo
registrační SMS zprávou či osobně na
obecním úřadě.
Více informací naleznete na webových
stránkách obce.

Poplatky ze psů
Opakujeme občanům, kteří vlastní psy,
Poplatky: a.) za prvního psa - 50 Kč.
b.) za druhého a každého dalšího psa 75 Kč.
Senioři jsou od poplatků osvobozeni.

Třídění odpadů
Prosíme všechny občany, a tím myslíme i ty
víkendové, o důsledné
třídění odpadů. S tím, že plast patří do plastu, papír do
papíru, kov do kovů. Špatným
tříděním odpadu se vystavujeme zatížení vlastních
výdajů a ukončení této služby.

Pranostiky...
• Březen, za kamna vlezem. Duben, ještě tam budem.
• Duben hojný vodou, říjen pivem.
• Mokrý duben a pak květen chladný, k sýpkám i senu přístup řádný.
• Zahučí-li v dubnu hrom, nebojí se mrazu strom.
• Sníh dubnový jako mrva pohnojí.
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IV. ročník setkání historických vozidel
Spolek historických vozidel
Žabovřesky n.O.

Obec Žabovřesky n.O.

Vážení příznivci historických vozidel. Dovolujeme si Vás pozvat na IV. ročník setkání
historických vozidel spojené se slavnostním otevřením největšího muzea motocyklů
a jízdních kol značky Simson v České republice. Akce se koná dne 1.5.2017 od
13.hodin v obci Žabovřesky nad Ohří.
Více informací naleznete na našich stránkách www.simsonmuzeum.cz
nebo na telefonním čísle 603 783 689.
Pokud by měl někdo z řad občanů zájem se podílet na organizaci a přípravě akce,
může se ozvat na výše uvedené kontakty.

Čarodějnický rej
Srdečně Vás zveme na tradiční čarodějnický rej, které se bude konat 29. dubna,
sletíme se v 16:00 na hřišti u řeky.
Pro děti jsou připraveny soutěže s čarodějnickým motivem,
Promítání čarodějnických filmů,
Občerstvení pro všechny odlétající i přihlížející zajištěno,takže drobné mince s sebou :-)
Pro dětské čarodějnice občerstvení zdarma.
K poslechu i k tanci hraje skupina
Duo Kanystr.
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Kotlíková dotace
Dne 27. 2. 2017 byla vyhlášena 2. výzva Ústeckého kraje na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná
paliva v rodinných domech. Žadatelem může být fyzická osoba vlastnící rodinný dům o maximálně 3
bytových jednotkách v Ústeckém kraji. Tento dům musí být vytápěn kotlem na tuhá paliva s ručním
přikládáním. Bude podporována výměna kotle na tuhá paliva výhradně za kotle spalující biomasu a
tepelná čerpadla. Podpora může být poskytnuta do výše 80% nebo do výše 150 tis. Kč. Ukončení
příjmu žádostí dne 30. 6. 2017. Více informací na http://www.kr-ustecky/kotlikovedotace.

Nejdostupnější lékařská a zubní pohotovost
Lékařská pohotovost:
Roudnice nad Labem - Podřipská nemocnice s poliklinikou, Roudnice nad
Labem, s.r.o., Alej 17. Listopadu 1101
Pondělí – pátek: od 18,00 – do 21,00 hod.
Sobota, neděle, svátky od 10,00 – do 19,30 hod. (polední přestávka od
12,00 do 12,30 hod.)
Litoměřice - Městská nemocnice v Litoměřicích, Žitenická 18
Pondělí – pátek: od 17,00 – do 20,00 hod.
Pondělí – pátek: od 17,00 – do 20,00 hod.
Zubní pohotovost:
Ústí nad Labem - Zdravotní středisko Mírová 8, Ústí nad Labem - Severní Terasa
Pátek: od 16,00 – 20,00 hod, sobota, neděle, svátek: od 8,00 – 20,00 hod.
Louny - Lounská Lékařská s.r.o., Pod Nemocnicí 2503
Sobota, neděle, svátek: od 9,00 – 12,00 hod.

Historie železniční trati Libochovice - Vraňany
Pod památnou horou Říp vznikla v druhé polovině 19. století hustá železniční síť tvořená jak místními,
tak hlavními tratěmi. Místní dráhy vznikaly zejména pro potřeby cukrovarů, pro které byla kvalitní,
rychlá a levná přeprava většího objemu nákladů přímo existenční otázkou. Do tohoto období
zapadá i pokus z roku 1896 spojit železnicí z Libochovic do Jenšovic (dnešní Vraňany) obce
Libochovice, Budyně nad Ohří a lázně Mšené (dnes Mšené Lázně). Tento pokus skončil nakonec
nezdarem, ale dotyčné obce se nevzdaly. Jejich neustálé žádosti nakonec vyslyšel Zemský výbor
Království českého, který vypsal 31. března 1906 konkurz na výstavbu této místní dráhy. Stavební
koncesi obdrželi říšským zákonem č. 267 například MUDR. Václav Reinhart (starosta Libochovic), Karel
Kašpar (ředitel cukrovaru ve Mšeném) a František Malý (sekretář Okresního zastupitelství
Libochovice). Stavbu zajistila stavební firma Jan Kubíček a syn z Prahy. V rámci výstavby tratě došlo k
úpravě kolejiště a výstavbě výtopny v Libochovicích a v Jenšovicích ke stavbě vodárny a nového
skladiště s rampou. Na trati byly vystavěny mezilehlé zastávky a stanice Libochovice, Žabovřesky nad
Ohří, Budyně nad Ohří, Vrbka, lázně Mšené, Charvatce, Račiněves, Straškov (úprava stávající
stanice), Mnetěš, Kostomlaty pod Řípem a Horní Beřkovice. Stavěná lokálka měla mít celkem tři
napojení na jiné tratě: v Libochovicích na místní dráhy Lovosice - Libochovice a Libochovice - Louny,
ve Straškově na trať Roudnice - Hospozín (dnes
Kmetiněves) a v Jenšovicích na hlavní trať Praha Drážďany a místní dráhu do Lužce nad Vltavou. K trati
bylo připojeno vlastními vlečkami i několik subjektů:
cukrovary v Libochovicích a Mšeném, Ústav
choromyslných v Horních Beřkovicích, Šubrt v
Jenšovicích a rod Kinských v Charvatcích. Další
vlečka byla otevřena v červenci 1922, vedla do
továrny na pálení vápna Jan Landa v Radovesicích.
Vlečka odbočovala z trati v km 1,221. Zastávka
Žabovřesky nad Ohří byla otevřena dne 13. 10. 1907 a
nazývala se Žabovřesk. (pokračování příště)
Lokomotiva 475 na výjezdu u Libochovic
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V měsíci lednu, únoru a březnu 2017
oslavili a oslaví své narozeniny tito naši spoluobčané
Hýř Václav
Kostomlatská Vlasta
Krycner Josef
Svobodová Dana
Razák Karel
Patkólo Miroslav
Jirků Marie

Rysková Stanislava

Havlíček Vladimír

Černá Jaroslava

Léblová Hana

Schoberová Jitka

Bukovský Jiří

Staňková Marie

Pospíšil Josef

Husníková Jana

Gratulujeme a přejeme zdraví,

štěstí a lásku.

Víte, že......
•chatová osada na břehu Ohře
vznikla postavením pěti chat
před rokem 1945
•V roce 1985 byla provedena
elektrifikace chatové osady.
•Rozkvět chatové osady byl
zaznamenán již v 70. letech.
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Objemový odpad a nebezpečný
odpad
Z důvodu velikonočních svátků bude nebezpečný a
velkoobjemový svoz odpadu probíhat následovně:
8. dubna 2017 bude probíhat svoz objemového odpadu „od každého domu”
15. dubna 2017 bude probíhat svoz nebezpečného odpadu od kapličky.
Bližší informace budou na letáčcích které občané obdrží do schránek.

Sběrný box na tonery a cartridge
Vážení spoluobčané, naše obec se zapojila do ekologického
programu na sběr použitých inkoustových cartridgí a
laserových tonerů z tiskáren. Sběrný box pro recyklaci je
umístěn na obecním úřadě. Myslete ekologicky a přineste
použité cartridge a tonery na naši obec. Nevhazujte je prosím
do komunálního odpadu. Odevzdání je zdarma.
Použité cartridge a tonery nepatří do komunálního odpadu,
přesto každoročně skončí na skládkách bez možnosti recyklace
zhruba 500 miliónů toneru.

Pedikúra
Oznamujeme občanům, že dne 19. dubna 2017 v 13:00
nás navštíví opět pedikérka.
Případní zájemci se mohou nahlásit u p. Vitochové
(tel.: +420 737 147 600)

Velikonoční tvoření pro děti
Zveme všechny malé i velké , kteří si chtějí vytvořit dekorace či drobné ozdoby s
jarní a velikonoční tématikou.
Sebou si přineste : PET láhev nebo silonky, dvě víčka od PET láhve stejné barvy ,
vyfouklé vajíčka

•Kdy? 8. dubna 2017 od 14:00 do 16:00 hodin.
• Kde? v domku U Marty
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Soutěž o nejlepší velikonoční nádivku
Své soutěžní výrobky můžete nosit dne 8.4.2017 od 14:00 do 16:00
do domku U Marty
Ochutnávka donesených výrobků proběhne v 16:00 v domku
U Marty provedou ho všichni občané obce, kteří se dostaví.
Tímto zveme všechny domácnosti o zapojení do
velikonoční soutěže a zároveň zveme co nejvíce
ochutnávačů a hodnotitelů.

Zápis do prvních tříd
Základní škola J.E. Purkyně v Libochovicích vyhlašuje termín pro zápis do prvních
tříd.
Zápis se koná 6. dubna 2017 od 13:00 do 17:00 hodin, prezence probíhá v
prostorách školní družiny. Formuláře potřebné pro zápis
dítěte do školy můžete vyplnit na místě, nebo si je
stáhnout a vyplnit předem. K dispozici jsou na
webových stránkách školy (www.skolylibochovice.cz).
Základní škola Budyně nad Ohří, vyhlašuje termín pro
zápis do prvních tříd. Zápis se uskuteční 4. dubna 2017
od 13:30 do 16:00 hodin a 5. dubna 2017 od 13:30 do
15:00 hodin.
Více informací na webových stránkách školy (www.zs.budyne.cz)
Rodiče si s sebou k zápisu vezmou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Zlatý ERB 2017
Naše obec se letos úplně poprvé zúčastnila soutěže ZLATÝ ERB 2017.
Jedná se o soutěž o nejlepší webové stránky a elektronické služby měst a obcí.
Vyhlášení výsledků proběhne 15. března 2017 v Ústí nad Labem.
O našem umístění Vás budeme informovat v dalším
vydání ŽABÁKa.
Více informací o soutěži naleznete na www.zlatyerb.cz
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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
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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