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Žabák
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2. číslo / 2017

Vážení a milí spoluobčané!
Začalo léto, čas opalování, koupání, doba
ochutnávek čerstvě utržených jahod a
třešní z vlastní zahrádky, v lese začínají růst
první houby. Děti už jistě odpočítávají, za
jak dlouho jim začne období prázdnin a
období dovolených rodičů. Zase jsou o rok
starší, o třídu výše, o pár centimetrů vyšší, o
pár zážitků bohatší a něco vědomostí
chytřejší. Jistě jste si všimli, že už rok nám
pravidelně každé čtvrtletí vychází náš
obecní zpravodaj „ŽABÁK“, poděkování za
tuto práci patří redakční radě.
Dnes se opět musím zabývat likvidací
odpadů. Obec před dvěma lety zavedla
likvidaci bioodpadů z Vašich zahrádek.
Jedním z důvodu je fakt, že likvidace
bioodpadu je výrazně levnější, dalším
potom, že většina lidí přestala vyvážet listí,
trávu a větve, kamkoliv se dalo. Přesto
nechápu, proč někteří vyváží listí, trávu a
větve k ostrůvku u řeky. Již si začínám
myslet, že to snad někteří dělají schválně!
Je to služba pro občany, kterou neplatíte a
které byste si mohli vážit.
V jiných obcích je systém likvidace
bioodpadu zpoplatněný a každý občan si
musí zakoupit kupon na likvidaci
bioodpadu stejně jako na komunální
odpad. Kontejner na bioodpad a voda pro
chataře je v naší obci otevřena každý den.
(Pondělí – pátek od 7:00 do 15:30 a o
víkendy a státní svátky od 9:00 do 16:00).
V současné době je na dobré cestě
vybudování kořenové čističky odpadních
vod v naší obci (v brzké době budou
zahájeny projekční práce a podepsána
smlouva o dílo).

Velkou péči jsme věnovali každodenní
údržbě naší obce, která je pro velkou
katastrální rozlohu náročná. Proto bych
chtěl poděkovat Všem pracovníkům
obecního úřadu za jejich pracovní
nasazení a vůbec Všem občanům, kterým
záleží na tom, jak naše obec vypadá.
Dovolte mi, abych poděkoval Všem, kteří
se podíleli na organizaci tradičního
čarodějnického reje. Myslím si, že tato
akce byla velice povedená. Další akce,
která v naší obci proběhla, byla 1. května
– jak jistě všichni víte, mluvím o srazu
historických vozidel, která byla spojena s
otevřením největšího muzea zn. Simson v
České republice. Velice mně těší, že v naší
obci máme takovouto raritu. Dětský den v
naší obci se konat nebude, z důvodu, že
dětský den pořádají okolní obce a nemá
cenu si v tomto konkurovat.
Srdečně by jsme Vás chtěli pozvat na akci
„Loučení s prázdninami“ která se bude
konat 2. září na prostranství hřiště.
Pro děti budou připraveny soutěže a
dětské atrakce, pro dospělé taneční
zábava. Na závěr mi dovolte, abych
popřál dětem nádherné, prosluněné
prázdniny a Vám všem příjemnou
dovolenou, dny plné pohody a
odpočinku na kterémkoliv místě
na světě, ale hlavně na tom nejkrásnějším
– u nás doma v Žabovřeskách.

PŘEMYSL KOTEK
starosta obce

Čarodějnický rej
Letošní slet čarodějnic a čarodějů se odehrál na hřišti u řeky. Proběhlo několik
soutěží, které se nesly v čarodějnickém duchu. Za splněné úkoly na děti čekala v
cíli zasloužená odměna v podobě špekáčku a limonády. K pobavení dětí byl
postaven skákací hrad a zajištěny projíždky na koňském hřbetě podél řeky.
Vrcholem večera se stalo zapálení hranice s čarodějnicí. Večer byl vyhrazen
zábavě pro dospělé účastníky, kde hrála kapela DUO Kanistr.
Po celou dobu akce bylo zajištěno občerstvení od p. Málka a jeho rodiny, kterým
tímto děkujeme.

IV . sraz historických vozidel
Dne 1.května se v naší obci uskutečnil již IV. ročník setkání historických vozidel,
které letos bylo spojeno se slavnostním otevřením Simson Muzea pro veřejnost.
Počasí se vydařilo a návštěvnost byla hojná. Přijelo k nám přes 50 historických
vozidel a na setkání se přišlo podívat přes 450 lidí. Na otevírání muzea k nám
zavítala i Česká televize, Nova a Regionální kabelová televize. Rádi bychom
tímto poděkovali všem, kteří pomohli s přípravou a organizací této akce.
Budeme se těšit na příští rok, kdy budeme opět pořádat toto setkání historických
strojů.
Petr Hradecký
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Návštěva obecního úřadu
Zastupitelstvo
obce schávililo:

!

Vyhlášku o nočním klidu
!Zprávu

!Dotaci

auditora

na veřejné osvětlení

Dotační program „DEŠŤOVKA”
Vlastníkům a stavebníkům rodinných a bytových domů se ode dneška otevírá nová
příležitost pro čerpání dotací. Ministr životního prostředí
naplnil svůj slib v rámci boje MŽP se suchem a rezort tak
spouští Dešťovku, program, jehož cílem je motivovat
občany k efektivnímu a udržitelnému hospodaření s
vodou v domácnostech. Pořídit zahradní nádrže na
dešťovou vodu v suchem postižených oblastech nebo
systém na splachování záchodu využívající již jednou
použitou vodu z umyvadla či pračky budou moci
domácnosti s dotací až 50 procent. Příjem žádostí začíná 29. května, rozdělovat se
bude 100 milionů korun.
Nemáte v době sucha čím zalévat a splachovat? Chcete ušetřit? Tak právě pro vás
je určený nový dotační program MŽP a SFŽP ČR Dešťovka.
Více informací o dotačním programu „DĚŠŤOVKA” naleznete na
www.zabovreskyno.cz

Kotlíková dotace - 2. výzva
Dotaci ve výši až 127 500 Kč získáte na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním
přikládáním za nový plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, kotel na
biomasu
či automatický kombinovaný kotel. Použít ji můžete na pořízení zdroje vytápění a
jeho
instalaci v rodinném domě, novou nebo zrekonstruovanou otopnou soustavu,
úpravy spalinových cest i zpracování dokumentace. Nově není třeba realizovat
mikroenergetická opatření, např. dílčí výměnu
oken či zateplení střechy.
Příjem žádosti o dotaci bude ukončen 30. června
2017 ve 12:00 hodin.
Více informací naleznete na stránkách Ústeckého
kraje nebo na úřední desce obce.
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Turistická sezóna s Podřipským motoráčkem
Od 1. dubna 2017 byla na linkách Dopravy Ústeckého
kraje zahájena turistická sezóna. Tak jako v loňském
roce i letos nabízí zvláštní železniční turistické linky a
výrazně se rozšíří provoz lodní dopravy.
Jízdní řád naleznete na úřední desce nebo na
www.zabovreskyno.cz

Pomoc seniorům a osobám se ZP

Pranostiky...
• Červen studený - sedlák krčí rameny.
• Jestli červen mokrý bývá, obilí pak málo rodívá.
• Červen mokrý a studený - bývají žně vždy zkažený.
• Co déšť smočí v červnu, přes den vyschne za hodinu jednu.
• Červen červený jako z růže květ.
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Volby do Poslanecké sněmovny 2017
Dne 20. - 21. října 2017 proběhnou volby do Poslanecké sněmovny ČR.
Volit budeme standardně v pátek odpoledne (14–22 hod.) a v sobotu dopoledne
(8–14 hod).
Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do
Poslanecké sněmovny konaných ve dnech 20. a 21.
října 2017 ve volebním okrsku v místě svého trvalého
pobytu, může hlasovat za podmínek stanovených
zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
České republiky a o změně a doplnění některých
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„zákon, o volbách do Parlamentu“) na voličský průkaz
v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České
republiky.
O voličský průkaz si můžete zažádat:
písemně
osobně
elektronicky

Pozvánka na akci „Loučení s prázdninami”
Srdečně Vás zveme na loučení s prázdninami, které se bude konat
2. září 2017 ve 14:00 hodin na hřišti u řeky.
Pro děti je připraveno mnoho atrakcí a soutěží o ceny, malování na
obličej, skákací hrad, mini-střelnice a další.
Občerstvení zajištěno.
Ve večerních hodinách k poslechu i k tanci hraje hudební skupina IMPULZ
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Historie železniční trati Libochovice - Vraňany
pokračování z minulého čísla....
V den zahájení provozu 13. října 1907 problémy se stavbou ovšem neskončily. Společnost státní
dráhy (St.E.G.) oznámila, že z důvodu nedokončených stavebních prací ve stanici Jenšovice
zakazuje vlakům od Libochovic vjezd do této stanice, a těsně před stanicí zřídila provizorní
zastávku. Zákaz platil skoro rok, do stanice Jenšovice přijel první vlak z Libochovic až 8. října 1908.
Se zřetelem na sklonové poměry v okolí lázní Mšené byly pro smíšené vlaky zakoupeny výkonější
parní lokomotivy označené jako 178.48 (u ČSD 422.024) a 178.49 (u ČSD 422.025) "arcivévoda
Karel". Od prosince 1907 byl na osobní vlaky nasazován parní vůz 1.001 (u ČSD M 124.001), ale pro
časté stížnosti cestujících na absenci WC při 3,5 hodinové cestě z Libochovic do Jenšovic a
neklidný chod vozu v obloucích byl 30. července 1910 přeložen na trať Opočno - Dobruška.
Nasazení parního vozu na osobní vlaky mělo za následek pronájem "arcivévody Karla" na jinou
trať. Roku 1931 přistoupily ČSD k částečné motorizaci osobní dopravy na lokálce nasazením
motorových vozů do osobní dopravy. Přednosti motorových vozů (levnější provoz, svižnost)
umožnily zvýšit počet vlakových spojů a redukovat pomalé smíšené vlaky na pouhý jeden pár
jezdící z Loun do Jenšovic a zpět. Se zavedením motorových vozů souvisela ještě další pozitivní
věc, jíž bylo zvýšení traťové rychlosti z původních 30 km/h na 40 km/h 8. dubna 1931. Se zavedením
nového jízdního řádu v květnu téhož roku byla v trati zavedena zjednodušená výprava vlaků a
jízdu vlaků řídil místo výpravčích ve stanicích jeden dirigující výpravčí ve Straškově. Smíšené vlaky
byly zcela zrušeny s jízdním řádem platným od května 1934. Zajímavostí tohoto jízdního řádu je
vedení přímých osobních vlaků Libochovice - Jenšovice - Praha Masarykovo nádraží. Traťový
svršek neprováděním údržby v 70. a na počátku 80. let postupně zchátral do takové míry, že od 1.
června 1985 byla zastavena doprava a osobní vlaky byly nahrazeny autobusy. Od 8. dubna 1986
do 1. července 1987 prošla trať celkovou rekonstrukcí. Osobní vlaky se na trať po ukončení
rekonstrukce vrátily, ale již v redukovaném počtu. Po roce 1990 dochází k dalším redukcím jak
vlakových spojů, tak i počtu pracovníků. Poslední větší oprava trati proběhla v červenci 2006, kdy
během 14 denní výluky došlo k opravě dvou mostů přes řeku Ohři, vytrhání manipulační a dopravní
koleje ve stanici Mšené Lázně a k podbití podloží mezi Libochovicemi a Mšenými Lázněmi. Krajský
úřad Ústeckého kraje jako objednavatel osobní dopravy neobjednal na jízdní řád 2006/2007 v
úseku Straškov - Libochovice žádné osobní vlaky. Z tohoto důvodu byl v tomto úseku zastaven
provoz s platností od 10. prosince 2006. Tento krok prakticky znamená pro úsek postupný zánik,
neboť nákladní doprava zde již několik let neexistuje.

Jízdní řád z roku 1936

Jízdní řád z roku 1986
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V měsíci dubnu, květnu a červnu 2017
oslavili a oslaví své narozeniny tito naši spoluobčané

Kostomlatský Jaroslav
Bůvová Marie
Bůva Vladimír
Veselý Jaroslav
Černý Josef

Valina Vladimír

Beránek Jiří

Krycner Josef

Grossová Marcela

Valinová Anna
Chroust Rudolf

Gratulujeme a přejeme zdraví,

štěstí a lásku.

Víte, že......
• V měsíci květnu počato s pracemi na stavbě
nové dráhy Libochovice - Mšeno - Jenšovice, o kterou
již po dlouhá léta jednáno bylo.

•Při obci zřízena bude zastávka a nákladiště, o
které musilo se zvlášť pracovati. Žádost obce za
postavení menší staniční budovy a ustanovení
železničního zřízence byla zemským výborem
odložena z té příčiny až jak se zastávka osvědčí.

•Obec upsala na dráhu tuto obnos 8000 K a složila v r.
1905 na předběžné práce 800K. Zbývající obnos 7200 K
složen byl v roce tomto, a to tak že 200K zasláno z
obecní pokladny a 7000 vypůjčeno ze zemské banky
království českého s umořováním na 50 let.
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Termíny a typy svozu
komunálního odpadu
V seznamu naleznete rozpis vývozu komunálního
odpadu.

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 11. července 2017 v 13:00 nás
navštíví opět pedikérka.
Případní zájemci se mohou nahlásit u p. Vitochové
(tel.: +420 737 147 600)
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Poděkování za účast v soutěži o nejlepší nádivku
Tímto bychom chtěli moc poděkovat všem, kteří se zúčastnili
soutěže o nejlepší velikonoční nádivku.
Ochutnali jsme nádivky různých chutí a tvarů a zjistili že každý
má svůj originální recept.
Všechny nádivky, které jsme ochutnali, byly vynikající a každý
recept byl oceněn.
Ještě jednou všem moc DĚKUJEME!

Zápis do prvních tříd
I když ostrůvek u řeky není v majetku naší obce v
tomto týdnu proběhl úklid ostrůvků u řeky, kdy byly
odstraněny napadané větve, odklizeno zelené listí a
spousta bahna, posbíráné PET láhve, plechovky, psí
exkrementy a mnoho dalšího.
Proto bychom rádi apelovali na všechny, kteří se na
ostrůvek chodí koupat ať už s dětmi nebo se psy

UKLÍZEJTE, PROSÍM, PO SOBĚ!
Zahrabat papírové kapesníky nebo PET láhve do písku není řešení!!
Ostrůvek si uklízíte pro sebe a nikdo jiný to za Vás neudělá.

Ordinační hodiny a dovolená 2017 - MUDr. Rážková
Všeobecné praktické lékařství a interní lékařství - MUDr. Rážková
Slunečná 426, Budyně nad Ohří, tel.: 416 862 141
Ordinační doba:
• PO 7:30 - 12:00 13:00 - 16:00
16:00 - 18:00 - pouze objednání
• ÚT 7:30 - 12:00
12:30 - 13:30 - pouze objednání
• ST 7:30 - 12:00 13:00 - 14:00
14:00 - 15:00 - pouze objednání
•ČT 7:30 - 11:00
11:00 - 12:00 - pouze objednání

Dovolená 2017:
3. července - 16. července 2017
14. srpna - 20. srpna 2017
29. září 2017

•PÁ 7:30 - 11:00
11:00 - 12:00 - pouze objednání
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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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Vydává jako periodický tisk - 4x ročně,
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