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Žabák

Slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané!

Čas letí neúprosným tempem a
velice příjemným počasím jsme
se přenesli z prázdnin a
dovolených znovu do školních
lavic či do pracovních procesů.
Jen doufám, že jako
zastupitelstvo obce nebo spíše
někteří jeho členové alespoň
malou měrou přispěli k
příjemnému prožití tohoto
období! Snad se líbilo
představení divadelního spolku
„Scéna” Libochovice nebo
loučení s prázdninami, obě tyto
akce byly uskutečněny v novém
prostředí a ve zcela novém
pojetí.
Pokud se Vám to líbilo,
děkujeme za pozitivní ohlasy.
Také se naskýtá možnost pro
ostatní přijít s novými nápady a
především se zapojit
organizačně.

Dále mi dovolte, abych
poděkoval všem, kteří se
zúčastnili voleb do krajského
zastupitelstva konaných
7. - 8.10.2016
A protože tento výtisk „Žabáka”
vychází jako čtvrtletník, rád
bych Vás všechny ještě pozval
na lampiónový průvod
27.10.2016 a na tradiční
rozsvícení vánoční stromku s
hraním koled a tradičním
svařáčkem, které se bude
konat v pátek před první
adventní nedělí v novém
rozšířeném provedení.

PŘEJI VÁM VŠEM PEVNÉ
ZDRAVÍ A OSOBNÍ POHODU.

PŘEMYSL KOTEK
                                        starosta obce 
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Loučení s prázdninami

Dne 3.9.2016 se na prostranství pod Martou, konalo Loučení s prázdninami.
Pro děti byly připraveny soutěže, které byly spojené s procházkou po obci.
Ráno v 7 hodin byl realizační tým připraven a začalo se grilovat prasátko.
Počasí nám přálo. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili této akce.
Dále prosíme všechny fotografy a fotografky, kteří se s námi chtějí podělit o 
fotografie, mají možnost jej nahrát do uživatelské fotogalerie na webových 
stránkách obce.
Dále děkujeme všem, kteří se podíleli na zorganizování akce.
Jmenovitě: Karolína Moravcová, Filip Došek, Přemysl Kotek, Libuše Kotková,       
Jan Šmucar, Sylva Veselá, Zuzana Krausová, Jitka Krausová, Jaroslav Moravec, 
Šárka Rysková, Karel Razák, Tereza Rysková, Veronika Rysková, Petr Bažant, 
Jindřich Svoboda, Zuzana Albrechtová, Václav Albrecht, Pavel Zábranský, 
Jaroslav Moravec ml., Martina Rottová, Karolína Moravcová ml.,                  
Kateřina Bažantová, DJ Ozzi

Divadelní představení - „Můj strýček, Jeho Excelence”

Ve středu 10.8.2016 od 19 hodin se na prostranství pod Martou konalo divadelní 
představení Můj strýček, Jeho Excelence, které nám zahrál DS Scéna Libochovice.
Představení se vydařilo a opravdu nás měl "pánbíček" rád. Celý den lilo jako z 
konve a v 18 hodin se vyjasnilo a představení se obešlo bez deště a deštníků. 
Účast nás velmi mile překvapila.
Děkujeme všem, kteří se přišli na divadelní představení podívat.

2

Návštěva obecního úřadu

Zastupitelstvo 
obce schválilo :

!  Oprava veřejného osvětlení.

!  Odsouhlasení dalšího jednání o výstavbě 
kořenové čističky odpadních vod.

! Příspěvky na obědy seniorům.

! Renovace dětského hřiště.

Rozhovor s PaedDr. Jitkou Krausovou

 • Připouštěla jste si při nástupu do úřadu, že byste mohla ve funkci starostky setrvat 
tolik let?
       
   V žádném případě, do funkce jsem nastupovala po Ing. Jaroslavu Průchovi a po 
referendu, které v obci bylo v roce 1990.

•Jak  byste zhodnotila své působení na úřadě?

    Strastiplně. Bylo úspěšné i neúspěšné, došlo k mnoho změnám ve společnosti, na 
obci i v mém soukromém životě. Snažila jsem se, pokud to jen trochu šlo, dělat věci 
poctivě a svědomitě a pro lidi.

• Vy jste stále člověk činorodý, učíte na základní škole. Zajímá vás ještě, co se děje 
nyní „na obci“?
     Pochopitelně. A částečně se i na dění v obci podílím. A moc mě mrzí, že je málo z 
řad obyvatel těch, kteří se na životě v obci chtějí podílet.

• Žabovřeští si vás pamatují především jako starostku. A to hned v několika obdobích. 
V kolika vlastně?
    V pěti volebních období, tzn. 20 let.
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Rozšíření vánočního troubení

Dne 25.11.2016 pořádáme tradiční vánoční troubení s 
koledami.
Při této příležitosti, prosíme, všechny šikovné, kteří se 
chtějí prezentovat svými výrobky s vánoční tématikou, 
na nově pořádaném prodejním jarmarku. 
Případné prodejce na této akci prosíme o nahlášení 
účasti na OÚ, nebo emailem obec@zabovreskyno.cz,
kde Vám budou poskytnuty bližší informace.
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Mikulášská nadílka

Rodiče, kteří mají zájem o návštěvu 
Mikuláše, čerta a anděla. Ať se nahlásí na 
OÚ Žabovřesky nad Ohří 
nebo na tel. čísle 733 376 278 nebo 
416 863 004

Třídění odpadů

Prosíme všechny občany, a tím myslíme i ty 
víkendové, o důsledné
třídění odpadů. Myslíme, že odpady z domácího 
odpadkového koše, byť
jsou igelitové, tak svým obsahem určitě nepatří do 
plastu. Špatným
tříděním odpadu se vystavujeme zatížení vlastních 
výdajů.

Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva

Podle zákona č. 201/2012 Sb. musí proběhnout první kontroly kotlů do 31. 12. 
2016 a to u všech kotlů na tuhá paliva.

 •Proč musím v roce 2016 provést kontrolu kotle?
Podle zákona 201/2012 Sb. §17 odst. 1, písm. h) je každý majitel spalovacího zdroje na 
pevná paliva o jmenovitém příkonu 10 až 300kW včetně, který slouží jako zdroj tepla pro 
teplovodní soustavu, povinen provádět jednou za dva roky kontrolu technického stavu 
a provozu tohoto zdroje. Podle §41 odst. 15 musí první kontrola proběhnout nejpozději 
do 31. 12. 2016
 •Musím protokol o provedené kontrole předložit do konce roku 2016 na obecní 
úřad? 
K případnému předložení protokolu o provedené kontrole budete vyzváni obecním 
úřadem s rozšířenou působností. Vyčkejte tedy na výzvu obecního úřadu.
 
 •Které kotle podléhají povinné kontrole od roku 2016? 
Pokud máte doma kotel na tuhá paliva, a jehož příkon je 10 až 300 kW včetně jste 
povinen do 31. 12. 2016 zajistit provedení první kontroly Vašeho kotle.
 
 •Kdo provede kontrolu kotle? 
Kontrolu je oprávněna provést jen osoba, která je proškolena výrobcem a je držitelem 
oprávnění k instalaci, provozu a údržbě. 
 
 •Jak zjistím, jaký je příkon mého kotle? 
Výkon kotle bývá uveden na výrobním štítku v kW, u starších kotlů v ccal. Pokud již 
výrobní štítek na kotli nemáte, informace o výkonu a účinnosti najdete v Návodu k 
instalaci a obsluze. Příkon kotle zjistíte také jednoduchým výpočtem, když vydělíte výkon 
kotle jeho účinností.
 
 •Co bude kontrolováno? 
Po provedení kontroly obdržíte protokol, ze kterého je patrno, co vše je předmětem 
kontroly.
 
 •Kdo může provést kontrolu kotle od neznámého výrobce? 
Kontrolu těchto kotlů může provést osoba proškolená výrobcem kotle.
· Kdy může být kontrola provedena nejdříve? 
První kontrola musí být provedena do konce roku 2016. Kontrolu kotle lze provést i při 
servisní činnosti nebo při provozu kotle, ale vždy jen osobou proškolenou výrobcem.
 
 •Kotel zakoupený v loňském nebo letošním roce a vztahuje se na něj záruční 
lhůta, musím i u tohoto kotle zajistit provedení kontroly? 
Povinnost zajistit první kontrolu kotle se týká všech
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Diskuze na internetu

Občané, chataři a chalupáři mají možnost se zapojit do dění v obci pomocí 
diskuzního fóra na internetu. Na internetové adrese 
www.zabovreskyno.cz/diskuze můžete diskutovat se svými sousedy a přáteli o 
životě v obci a dalších věci.
 

mailto:obec@zabovreskyno.cz,
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V   měsíci srpnu, září a říjnu 2016 
oslavili své narozeniny tito naši spoluobčané

Krycnerová Zdeňka

Mašková Eva

Krycnerová Dana

Veselá Marie

Šmucar Jan

Razáková Zdeňka

Hajdů Karel

Šmucarová Alice

Zárubová Marie

Vlachová Marie

Krycnerová Irena

Suchá Dagmar

Záruba Miloš

Havlíčková Marie

Krycner Jiří

Víte, že......

•Roku 1848 následkem zrušení poddanství 

nedosazovala více vrchnost rychtáře, neboť 
volilo si občanstvo nyní samo svůj obecní výbor, 
ze kterého zvolen napotom starosta, nebo, jak mi 
dříve říkali, představený

• Prvním starostou stal se bývalý rychtář 

František Procházka z č. 23. Po něm r. 1858 zvolen 
Jan Brožík  z č. 36. 
• 1861 zvolen Josef Bureš
• 1864 zvolen Antonín Kořán
• 1871 zvolen Josef Hrzán
• 1873 zvolen Jan Bureš

Gratulujeme  a  přejeme  zdraví, štěstí  a  lásku.
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14. ročník setkání „ŽAB” obcí

V Žabonosích nedaleko Kolína se 19.-20.8.2016 konalo 
mezinárodní setkání „Žab” obcí. Byl to 14. ročník a 
zúčastnili se Žabonosy, Žabovřesky nad Ohří, Žabokliky, 
Žabovřesky u Českých Budějovic, Žabeň a ze Slovenska 
Žabokreky u Martina a Žabokreky nad Nitrou.
V Pátek 19.8. byli všichni účastníci ubytováni, a přivítali 
se s přáteli. Večer k tanci hrála country skupina Tornádo. 
V poledne bylo slavnostní zahájení a vztyčení žabo-
olympijské vlajky a nástup jednotlivých obcí. Celou akci 
moderoval už tradičně Radek „Kajman” Komoráš.
Pro účastníky byly připraveny soutěžní disciplíny v duchu 
letní olympiády. 
Samozřejmě, že jako vždy šlo především o zábavu a ne 
jen o vítězství. Než se vyhlásili výsledky a předaly ceny, 
zatančili všem na spartakiádní skladbu „Poupata” místní 
muži, kteří si nechali říkat „Žabonoská poupátka”
Byla to opravdu vydařená akce, vyšlo i počasí a co je 
důležité, nechyběla báječná nálada.

Otázky a odpovědi k problematice nočního klidu 

•Co je to noční klid?
Noční klid je určitý pokojný stav na určitém místě ve vymezenou dobu (22-6 hod.)
 •Co lze považovat za rušení nočního klidu?
Za rušení nočního klidu jsou považovány projevy fyzických osob v době nočního klidu. 
Typicky se jedná například o hlasité hlasové projevy, reprodukovanou či živou hudbu 
nebo způsobování hluku jinou činností.
 •Odkdy má novela platit?
Účinnost nabývá dne 1. října 2016 proto mohou obce stanovovat výjímečně případy, 
při nichž je doba nočního klidu kratší nebo žádná, pouze v přímo textu obecně 
závazné vyhlášky.
 •Co se děje v případě porušení nočního klidu?
Porušení nočního klidu je přestupkem proti veřejnému pořádku, za jehož spáchání lze 
uložit sankci dle zákona o přestupcích.
 •Jaký hrozí postih v případě, že obec v obecně závazné vyhlášce nestanoví 
výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu kratší nebo žádná než stanoví 
zákon?
V případě že obec obecně závaznou vyhláškou nezkrátí či nezruší dobu nočního klidu v 
den konání určité akce, bude hlučné jednání fyzických osob tento den v zákonem 
stanovené době nočního klidu postižitelné a obecní policie či obec jej bude řešit v 
rámci přestupkového jednání

Za rušení nočního klidu lze uložit tyto sankce:
a) napomenutí
b) pokutu do 10 000 KČ, v případě opakovaného spáchání přestupku do 15 000 Kč

c) zákaz činnosti
d) propadnutí věci
e) zákaz pobytu
(pokračování na další straně)



5

V   měsíci srpnu, září a říjnu 2016 
oslavili své narozeniny tito naši spoluobčané

Krycnerová Zdeňka

Mašková Eva

Krycnerová Dana

Veselá Marie

Šmucar Jan

Razáková Zdeňka

Hajdů Karel

Šmucarová Alice

Zárubová Marie

Vlachová Marie

Krycnerová Irena

Suchá Dagmar

Záruba Miloš

Havlíčková Marie

Krycner Jiří

Víte, že......

•Roku 1848 následkem zrušení poddanství 

nedosazovala více vrchnost rychtáře, neboť 
volilo si občanstvo nyní samo svůj obecní výbor, 
ze kterého zvolen napotom starosta, nebo, jak mi 
dříve říkali, představený

• Prvním starostou stal se bývalý rychtář 

František Procházka z č. 23. Po něm r. 1858 zvolen 
Jan Brožík  z č. 36. 
• 1861 zvolen Josef Bureš
• 1864 zvolen Antonín Kořán
• 1871 zvolen Josef Hrzán
• 1873 zvolen Jan Bureš

Gratulujeme  a  přejeme  zdraví, štěstí  a  lásku.
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14. ročník setkání „ŽAB” obcí

V Žabonosích nedaleko Kolína se 19.-20.8.2016 konalo 
mezinárodní setkání „Žab” obcí. Byl to 14. ročník a 
zúčastnili se Žabonosy, Žabovřesky nad Ohří, Žabokliky, 
Žabovřesky u Českých Budějovic, Žabeň a ze Slovenska 
Žabokreky u Martina a Žabokreky nad Nitrou.
V Pátek 19.8. byli všichni účastníci ubytováni, a přivítali 
se s přáteli. Večer k tanci hrála country skupina Tornádo. 
V poledne bylo slavnostní zahájení a vztyčení žabo-
olympijské vlajky a nástup jednotlivých obcí. Celou akci 
moderoval už tradičně Radek „Kajman” Komoráš.
Pro účastníky byly připraveny soutěžní disciplíny v duchu 
letní olympiády. 
Samozřejmě, že jako vždy šlo především o zábavu a ne 
jen o vítězství. Než se vyhlásili výsledky a předaly ceny, 
zatančili všem na spartakiádní skladbu „Poupata” místní 
muži, kteří si nechali říkat „Žabonoská poupátka”
Byla to opravdu vydařená akce, vyšlo i počasí a co je 
důležité, nechyběla báječná nálada.

Otázky a odpovědi k problematice nočního klidu 

•Co je to noční klid?
Noční klid je určitý pokojný stav na určitém místě ve vymezenou dobu (22-6 hod.)
 •Co lze považovat za rušení nočního klidu?
Za rušení nočního klidu jsou považovány projevy fyzických osob v době nočního klidu. 
Typicky se jedná například o hlasité hlasové projevy, reprodukovanou či živou hudbu 
nebo způsobování hluku jinou činností.
 •Odkdy má novela platit?
Účinnost nabývá dne 1. října 2016 proto mohou obce stanovovat výjímečně případy, 
při nichž je doba nočního klidu kratší nebo žádná, pouze v přímo textu obecně 
závazné vyhlášky.
 •Co se děje v případě porušení nočního klidu?
Porušení nočního klidu je přestupkem proti veřejnému pořádku, za jehož spáchání lze 
uložit sankci dle zákona o přestupcích.
 •Jaký hrozí postih v případě, že obec v obecně závazné vyhlášce nestanoví 
výjimečné případy, při nichž je doba nočního klidu kratší nebo žádná než stanoví 
zákon?
V případě že obec obecně závaznou vyhláškou nezkrátí či nezruší dobu nočního klidu v 
den konání určité akce, bude hlučné jednání fyzických osob tento den v zákonem 
stanovené době nočního klidu postižitelné a obecní policie či obec jej bude řešit v 
rámci přestupkového jednání

Za rušení nočního klidu lze uložit tyto sankce:
a) napomenutí
b) pokutu do 10 000 KČ, v případě opakovaného spáchání přestupku do 15 000 Kč

c) zákaz činnosti
d) propadnutí věci
e) zákaz pobytu
(pokračování na další straně)
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 •Mohou obce dobu nočního klidu zkrátit či prodloužit?
Ačkoliv je doba nočního klidu stanovena zákonem, obce jsou oprávněny (od 1. října 
2016 jen) obecně závaznou vyhlášku ve výjimečných případech upravit dobu 
nočního klidu odlišně, a to jejím zkrácením (např. od 1. 00 hod.)
 •Znamená že po 22. hodině nelze konat žádnou akci a akce tak musí po 22. 
hodině skončit?
Obecně lze konstatovat, že akce může být konána i po 22. hodině 
Akce může být konána, respektive může pokračovat, i po 22. hodině, avšak pouze 
takovým způsobem, aby nebyl narušován noční klid.
 •Je třeba k pořádání slavností, společenských či rodinných akcí souhlas 
obce?
Pokud jde o konání různých kulturních či společenských akcí, tak je nutno zdůraznit,
že v České republice není žádným zákonem omezeno konání těchto akcí. Zákon
o přestupcích pouze stanovuje, že za přestupek se považuje rušení nočního klidu,
který je vymezen dobou od 22. do 6. hodiny.
 • Jak by měla obec postupovat při vymezení výjimečných případů, kdy
chce dobu nočního klidu zkrátit?
Obec na základě místních zvyklostí zná akce celoobecního významu, u nichž
předpokládá konání i po 22. hodině a kde dochází k rušení nočního klidu hlasitou
produkcí či projevy účastníků akce. Tyto aktivity obec zahrne do OZV. Lze doporučit
tyto akce vymezit v texu popřípadě příloze OZV následujícími způsoby:
1) konkrétním datem (například 1. 1.),
2) datovatelným obdobím (například velikonoční svátky)
3) událostí, jejíž datum je vzhledem k místním tradicím předvídatelné (například
Vinobraní)
 •Musí text obecně závazné vyhlášky obsahovat i přesné názvy a dobu
trvání akcí?
Text obecně závazné vyhlášky nemusí obsahovat zcela přesný název příslušné akce
ani zcela individualizované určení doby konání této akce. Ústavní soud však
požaduje, aby příslušná akce i doba jejího konání byly pro adresáty normy (časově)
určitelné a předvídatelné.
 •Bude mít obec po nabytí účinnosti novely zákona o přestupcích možnost
povolit například „narychlo“ svolanou oslavu s hudební produkcí, kdy
bude stanovená doba nočního klidu kratší nebo žádná?
Konání narychlo svolaných oslav žádný právní předpis neomezuje a nevyžaduje
povolení obce. Účastníci a pořadatelé těchto akcí by však měly uzpůsobit své
jednání tak, aby nedocházelo k rušení nočního klidu. Zákon o přestupcích obcím
neumožňuje a ani nikdy neumožňoval stanovit pro tyto případy operativně
výjimku z doby nočního klidu.
 •Vztahuje se obecně závazná vyhláška o nočním klidu pouze na venkovní
akce nebo i na akce např. v kulturním středisku? 
Z hlediska ochrany nočního klidu platí pro tyto akce stejná pravidla. Zákaz rušit noční
klid je stanoven zákonem o přestupcích, přičemž porušení tohoto zákazu je
přestupkem.
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Lampiónový průvod

Srdečně zveme všechny občany na tradiční lampiónový průvod který se bude 
konat 27.10.2016 od 17:00 hodin. Sraz účastníků bude před OÚ Žabovřesky nad 
Ohří.
Pro malé i velké je připraveno překvapení.
Čaj pro děti, a svařáček pro dospělé zajištěn.
Těšíme se na Vás! :-) 

Úprava pouličního osvětlení

Před nátěrem Po nátěru
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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.

 Úřední hodiny:
 Pondělí: 7 - 12    12:30 - 15
 Úterý: 7 - 12    18 - 20 
 Středa: 7 - 12    12:30 - 15
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