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Žabák

Slovo starosty

Vážení a milí spoluobčané!

Rozsvícením vánočního stromu a 
nově i prodejním jarmarkem jsme 
vkročili do předvánočního období 
a doufám, že těm, kteří přišli, se 
akce líbila. Zde mi dovolte 
poděkovat všem, kteří se nám 
představili svým uměním s vánoční 
tématikou.
Dostává se Vám do ruky již třetí 
vydání obecního zpravodaje a 
snad je tento krok pro mnohé z Vás 
přínosem v komunikaci mezi 
obecním úřadem a občany.
Jen zopakuji možnost zasílání SMS 
zpráv z obecního úřadu pro ty,  
kteří špatně slyší veřejný rozhlas. 
Jen prosím, nahlaste svá telefonní 
čísla a věřte, že tato komunikace 
stojí obec méně než výměna 
stávajících ampliónů.
Samozřejmě očekáváme Vaše 
názory a podněty k dění v obci, ať 
už osobně nebo na webových 
stránkách obce.

Dále mi dovolte objasnit situaci 
ohledně kácení dřevin v naší 
obci. Vše, co se děje na 
pozemcích u řeky je plně v 
pravomoci povodí Ohře. Zde 
dochází tak jako v celé republice 
k odstranění kanadského topolu 
(nepůvodní dřevina). Dále byly 
pokáceny stromy ohrožující 
majetek a zdraví občanů.
Z tohoto důvodu proběhla akce 
Na Návsi a před obecním 
úřadem, kde na základě 
doporučení životního prostředí 
byla odstraněna lípa napadená 
houbovou chorobu. 
Strom byl okamžitě nahrazen 
novým (lípa srdčitá). Samozřejmě i 
prostor Na Návsi po stínících 
jehličnanech bude nově osazen 
vhodnou výsadbou. 
Na závěr mi dovolte popřát Vám 
co nejklidnější zvládnutí 
předvánočního shonu, šťastné a 
veselé vánoce a hlavně pevné 
zdraví do roku 2017.

PŘEMYSL KOTEK
                                        starosta obce 



1

Lampiónový průvod

Jak je již zvykem, tak i letos se konal tradiční lampiónový průvod, který vycházel 
od obecního úřadu a obešel obec kolem dokola.
Na hřišti pro účastníky průvodu čekalo překvapení a tím byl ohňostroj.
Po průvodu byl připraven pro dospělé svařák a pro děti teplý čaj.

Děkujeme všem, kteří se akce zúčastnili a vyzdobili svá obydlí. 

Rozsvícení vánoční stromečku

V pátek 25. 11. se v naší obci konalo již tradiční rozsvícení vánočního stromečku.
Novinkou letošního roku byl vánoční jarmark s výrobky našich šikovných spoluobčanů. 
Byla zde možnost zakoupit si perníčky, adventní věnce, jmelí, dečky s vánoční 
tématikou a mnoho dalšího.
Pro děti byl připraven vánoční strom, na který mohly pověsit vlastnoručně vyrobené 
ozdoby, za které dostaly sladkou odměnu.
Pro dospělé byl připraven tradiční vánoční svařák a punč a pro děti zase výborný čaj.
Akce se velice povedla.
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Návštěva obecního úřadu

Program na 
zasedání 
zastupitelstva 
obce 15.12.2016

15.12.2016 se koná zasedání zastupitelstva 
obce na obecním úřadě.
Program zasedání: • Rozpočet na rok 2017
       • Darovací smlouva SONO
       • Žádosti o sponzorské dary
       • a další....

Návrh rozpočtu na rok 2017
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Možnost zasílání SMS zpráv 

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.
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Mikulášská nadílka

Tradičně nás v tomto období opět navštívil Mikuláš se svojí 
družinou, čerty a andělem.

Obešli domácnosti a hodné děti odměnili sladkou nadílkou.
Zlobivých děti moc nepotkali, žádné si do pekla neodnesli.

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.

Kořenová čistička odpadních vod

Problematika nakládání s odpadními vodami
Naše obec se velmi dlouho potýká s otázkou likvidace odpadních vod. Po přehodnocení 

veškerých variant nakládání s odpadními vodami zastupitelstvo na svém posledním zasedání 

předneslo návrh takřka jediného možného řešení. 

Proč se otázkou likvidace odpadních vod vůbec zabýváme? Většina občanů obce má žumpu. 
Každou žumpu je třeba vyvážet a odpaní vody z ní likvidovat v souladu s vodním zákonem. Četnost 
vyvážení žumpy by měla odpovídat spotřebě vody v domě. Dnes můžeme počítat s průměrnou 
spotřebou vody 90 l na osobu a den. Čili pokud jsou v domě dva lidé, produkují denně 180 l odpadní 
vody, což činí 5400 l = 5,4 m3 vody za měsíc. Pokud je tedy u domu jímka o objemu 5 m3, je třeba ji 
vyvážet cca 1x za měsíc. I pokud jímka není naplněna, je třeba ji vyvézt minimálně 4x za rok, protože 
jinak v ní voda silně zahnívá, zapáchá a na čistírně odpadních vod se špatně likviduje. Obsah 
žumpy je nutno likvidovat tak, aby nedošlo k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod 
(§ 38, odst. 6 vodního zákona). V žádném případě nelze bez povolení žumpy likvidovat vyčerpáním 
do trativodu, kanalizace, potoka nebo odvozem na pole. Ve všech případech by se jednalo o 
vypouštění odpadních vod do vod povrchových nebo podzemních (zásak do země se považuje za 
vypouštění do podzemních vod) a to je bez řádného povolení protizákonné. Kdo provozuje žumpu, 
je podle § 38, odst. 6 vodního zákona povinen na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce 
životního prostředí doložit zneškodnění odpadních vod v souladu s vodním zákonem. Jako doklad 
může sloužit např. doklad o zaplacení vyvážení odpadních vod na obecní ČOV. Podle §118 odst. 1 
vodního zákona se fyzická osoba, která nezajistí zneškodnění odpadní vody akumulované v 
bezodtokové jímce, dopouští přestupku a může jí být uložena pokuta až do výše 50 000 Kč. Při 
opakování přestupku se pokuta zvyšuje na dvojnásobek a to i opakovaně až do výše 20 000 000 Kč.  
Naším zájmem je zvyšovat životní úroveň obyvatel naší obce. Projednány byly tyto možnosti: 
1) Kanalizace včetně ČOV
2) Dotace na pořízení domovních ČOV
3) Zajištění svozu certifikovanou firmou
4) Vybudování ČOV a zajištění svozu vlastní cisternou
Bod 1) je pro obec z důvodů vysokých nákladů nereálný. I přes zajištění veškerých dotačních titulů, 
nemá obec dostatek finančních prostředků na výstavbu této infrastruktury. Obec by musela 
disponovat cca 6 – 7 miliony vlastních finančních prostředků. 
Bod 2) je problematický zejména proto, že neumožňuje čerpání z dotačních titulů a obec by si tak 
musela sama definovat kritéria pro výše poskytnutého příspěvku pro domácnosti. Následně by 
obec musela dohlížet na správný chod domovních ČOV. 
Bod 3) Je pro obec nejméně náročným řešením. Náklady v případ zajištění svozu certifikovanou 
firmou se pohybují od 1.500 – 3.500 Kč dle velikosti jímky a svozové vzdálenosti. 
Bod 4) je návrhem, který je v tuto chvíli Zastupiteli projednáván nejintenzivněji. Jedná se o 
vybudování čističky odpadních vod v katastru obce a zajištění svozu odpadních vod nákupem 
traktoru a cisterny. Do budoucna je samozřejmě možné vybudování kanalizace v celé obci. Co 
se týká typu čističky, je v tuto chvíli projednávána čistička kořenová a klasická - chemická. 
Kořenová čistička oproti klasické má vyšší pořizovací náklady, ale za to nižší provozní náklady. To 
vše ukáže ekonomická studie obou řešení. V současné době jsou i na základě zkušeností jiných 
obcí stanoveny předpokládané výdaje občanů na svoz jedné cisterny na cca 500 Kč, je 
otázkou, kolik by musela doplácet obec v jednom či druhém případě. Na oba typy ČOV lze 
čerpat dotace a to jak krajské, tak evropské. K tomu, aby celá akce mohla nabrat na 
obrátkách je potřeba hodně trpělivosti, vyjednávání a dokumentů. Nejedná se o akci 
krátkodobou a rychlou. Nicméně je jedním z řešení, jak zajistit obyvatelům naší obce větší 
komfort a vyšší úroveň bydlení. 
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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.
 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/chat/3803/
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V   měsíci listopadu a prosinci  2016 
oslavili své narozeniny tito naši spoluobčané

Mašek Jiří

Vinš Vratislav

Kotková Marie - 90

Vlasáková Miloslava

Brožíková Ludmila

Suchý Jiří - 60

Razáková Jaroslava

Prokeš Přemysl

Prokešová Hana

Průcha Jaroslav - 70

Víte, že......

•1613 bylo dle odhadního soupisu tu 19 
gruntů (statků), 10 chalup a 1   
         jedna hospoda.

•1654 bylo jen 27 usedlostí, a počet 
obyvatelstva páčiti můžeme tak  
         kolem 100 hlav.

• 1715 utvořeno 12 statků, 16 chalup a 
    1 panská hospoda.

Gratulujeme  a  přejeme  zdraví, štěstí  a  lásku.
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Princip
Kořenové (vegetační) čističky odpadních vod fungují na stejných principech jako přirozené mokřady, 
kde probíhají samočistící procesy. Základním principem kořenové čističky je průtok předčištěné 
odpadní vody kořenovým filtrem. Kořenový filtr je naplněn jemnými kamínky, na jejichž povrchu sídlí 
bakterie, které zajišťují čisticí proces. Rostliny vysázené na kořenovém filtru mají doplňkovou funkci - 
částečně odsávají živiny, dodávají kyslík, na jejich kořenech sídlí bakterie a v zimě působí jako tepelná 
izolace.

Předčištění vody
Ještě před průtokem kořenovým filtrem musí být voda zbavena mechanických nečistot a případně 
anaerobně předčištěna. To probíhá ve vícekomorovém septiku, anebo (v případě obcí) v 
sedimentačních nádržích. Poté již vtéká voda do kořenového filtru, kde pomalu putuje přes filtrační 
materiál osázený mokřadní vegetací. Doba 
zdržení – doba, po kterou se voda v systému čistí – 
je přibližně 10 dní.

Druhy čisticích procesů:
V kořenové č i s t ičce probíhá celá řada 
přirozených procesů, které lze rozdělit na aerobní 
(za přístupu kyslíku) především v blízkosti kořenů 
rostlin a povrchových částech čističky, a na 
anaerobní (bez přístupu kyslíku), které se uplatňují 
v septiku, hlubších částech kořenového pole a v 
blízkosti vtoku odpadní vody.
Čistící procesy lze rovněž vnímat jako fyzikální, 
chemické a biologické. Mezi ty fyzikální patří 
například sedimentace pevných vysrážených látek a jejich filtrace v kořenovém poli. Do chemických 

reakcí lze zařadit sorpci, rozklad a přeměnu odpadních složek 
do jiných stabilních forem a komplexní oxidační i redukční 
procesy. Různé druhy mikroorganismů se velmi významně 
podílí na celkovém čistícím procesu vody. Zde se konkrétněji 
jedná o rozklad dusíkatých organických látek, celulózy, tuků, 
škrobů a cukrů, a také rozklad sloučenin fosforu. Dalším 
biologickým procesem je i odběr „živin“ (odpadních látek) 
rostlinami v průběhu jejich růstu.
Čištění odpadní vody probíhá jejím nepřetržitým gravitačním 
průtokem přes vrstvu anorganického substrátu – štěrku 
obaleného samovolně narostlým bakteriálním povlakem. V 

celém profilu kořenové čističky také neustále probíhají oxidačně-redukční a biologické pochody, 
které mění nebezpečné složky do forem zcela neškodných pro životní prostředí.

Zastupitelé obce jednali o této variantě s Ing. Michalem Šperlingem. 
Pokud byste se chtěli dozvědět více o této variantě, doporučujeme navštívit odkaz:
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/chat/3803/

Autor článku: Ing. Zuzana Krausová

http://www.ceskatelevize.cz/porady/10435049455-dobre-rano/chat/3803/
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V   měsíci listopadu a prosinci  2016 
oslavili své narozeniny tito naši spoluobčané

Mašek Jiří

Vinš Vratislav

Kotková Marie - 90

Vlasáková Miloslava

Brožíková Ludmila

Suchý Jiří - 60

Razáková Jaroslava

Prokeš Přemysl

Prokešová Hana

Průcha Jaroslav - 70

Víte, že......

•1613 bylo dle odhadního soupisu tu 19 
gruntů (statků), 10 chalup a 1   
         jedna hospoda.

•1654 bylo jen 27 usedlostí, a počet 
obyvatelstva páčiti můžeme tak  
         kolem 100 hlav.

• 1715 utvořeno 12 statků, 16 chalup a 
    1 panská hospoda.

Gratulujeme  a  přejeme  zdraví, štěstí  a  lásku.
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Dětský vánoční strom

Při akci rozsvícení vánočního stromu byl pro děti připraven 
vánoční strom, na který mohlo každé dítě vyrobené ozdoby.     
Za ozdoby dostali, děti sladkou odměnu.

Dovolená v době vánočních svátků

OÚ Žabovřesky nad Ohří bude mít ve dnech od 21.12.2016 - 1.1.2017 
dovolenou.

Lístky na popelnice je možno zakoupit u p. Moravcové, p. Kotka a p. Šmucara 
doma.
Svoz popelnic s komunálním odpadem probíhá i o vánoční svátky (26.12.2016)

Obecní kalendáře na rok 2017

Na obecním úřadě je možnost zakoupit si stolní kalendáře s fotografiemi obce             
na rok 2017. 
Cena jednoho kalendáře je 100 Kč.

Krásné vánoční svátky

Hlasování o nejhezčí vánoční strom 

Letos se naše obec přihlásila do hlasování o nejhezčí vánoční strom na Litoměřicku 
a Podřipsku.

Hlasování probíhá na webových stránkách litoměřického deníku a hlasovat lze 
každou hodinu.

Prosíme občany aby se zapojili do hlasování.
Odkaz na hlasování: http://bit.ly/2giWcpX
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