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Slovo má starosta...

Žabí obce se setkaly po patnácté v Žaboklikách

Vážení a milí spoluobčané!

Skončily prázdniny a pro některé i čas 
dovolených. Doufám, že akcí loučení s 
prázdninami jsme přispěli k úspěšnému 
zakončení období. Další akcí bude 
lampiónový průvod a vánoční troubení, 
pokud bude zájem i s jarmarkem. 
Dominanta obce „HASIČÁRNA” dostala 
nový kabát a zbývá dokončit opravu vrat. 
Pak již věřím, že se nám podaří vrátit tradici 
dobrovolných hasičů do naší obce.
Za pomocí dotace od MMR byla 
dokončena výměna těles veřejného 
osvětlení za úsporné „LED”.
Informace ohledně KČOV - je vypracován 
předběžný projekt a začíná asi nejtěžší fáze -
ÚŘADY.
Opět nevynechám ani odpady. 

Letošní ročník setkání žabích obcí se tentokráte uskutečnil na místě, kde
celá tradice vznikla, v Žaboklikách (Nové Sedlo). Tentokrát se akce uskutečnila v termínu 
18. - 20. srpna 2017. Tradičně se setkali zástupci z obcí Žabonosy, Žabovřesky (ČB). Žabeň, 
Žabokreky pri Martine, Žabovřesky nad Ohří, Žabokreky nad Nitrou a domácí Žabokliky.
První den, pátek 18. srpna, byl ve znamení příjezdu jednotlivých týmů do Nového Sedla, 
přivítání se starými i novými přáteli. Sobota už patřila hrám. Celou akci moderoval tradičně 
Radek „Kajman” Komoráš. Po obou státních hymnách nastoupila všechna družstva v 
připravených tričkách svých obcí. Jako první byla na pořadu hra předvádění zemí - každá 
obec si připravila zemi a ztvárnila, co je pro ní typické. Samozřejmě se již také uskutečnilo 
tradiční fotbalové utkání Česko-Slovensko, které skončilo remízou. Po fotbalu byla soutěž 
„Zachraň žábu”, kdy jsme si měli namočit obličej ve vodě, a poté zachraňovat žábu v žitné 
mouce. Další byla soutěž „Uhas žízeň”, kdy se proti sobě 
postavily party ze dvou obcí a soutěžily v pití na čas. 
Poslední soutěží byla celovíkendová soutěž „ŽABOARD”, 
tedy v hledání indícií. Poslední indícii jsme si poslechli při 
slavnostním zakončení akce. Samozřejmě, že jako vždy 
šlo především o zábavu a ne vítězství. Když zazněla 
známá píseň od Michala Davida s názvem Pár přátel 
stačí mít, mnozí jsme měli slzy v očích a pochytali jsme se 
za ruce. Naše přátelství trvají dlouho a jen tak nekončí. 
Tak tedy, těšíme se na 
další rok, který se 
uskuteční v 
Žabokrekách pri 
Martine, těšíme se.

BIOODPAD
 Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří pro Vás 
zajistil kontejner na biologicky rozložitelný 
odpad ze zahrad a domácností občanů, 
chatařů a chalupářů.

Pro jaký odpad je služba určena?
BIOODPAD ZE ZAHRAD - listí, tráva, plevel, 
spadané ovoce.
BIOODPAD Z DOMÁCNOSTÍ - zbytky 
zeleniny a ovoce, pečivo, odpad z 
přípravy kávy a čaje, skořápky z vajec 
apod.

Jaký odpad do kontejneru nepatří?
Do kontejneru nepatří kosti, maso, uhynulá 
zvířata, jedlý olej, tekuté a kašovité zbytky 
jídel, obaly, směsný komunální odpad, 
kamení, suť či jiné nerozložitelné dopady.

Kdy je kontejner zpřístupněn?
Kontejner je zpřístupněn ve všední dny od 
7:00 do 15:30 a o víkendy od 9:00 do 16:00.

Kde je kontejner umístěn?
Kontejner je umístěn na dvoře obecního 
úřadu.

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD!

V naší obci jsou k dispozici tyto nádoby na 
třídění odpad:

• směsné sklo

• papír

• plasty

• kovové obaly

VODA PRO CHATAŘE
Upozorňujeme a žádáme chataře, kteří 
ještě nezaplatili vodu, aby ji co nejdříve 
zaplatili na obecním úřadě Žabovřesky nad 
Ohří. Roční poplatek činí 90,- Kč.

VODA PRO CHATAŘE JE ZPŘÍSTUPNĚNA:

Pondělí: 7:00 - 15:30
Úterý:  7:00 - 15:30
Středa: 7:00 - 15:30
Čtvrtek: 7:00 - 15:30
Pátek: 7:00 - 15:30
Sobota: 9:00 - 16:00
Neděle: 9:00 - 16:00

Již mi opravdu nepřijde normální, aby někteří 
vyhazovali odpad do plechovek, či do 
plastů a ostatních kontejnerů!!! Obec tuto 
službu platí, a občané ji mají zdarma, 
bohužel, si to někteří z nás neuvědomují.
Každoročně roste objem tříděného odpadu 
/papír, plast, sklo, plechovky/. Dovolím si 
znovu připomenout, že je důležité plasty 
sešlapávat a papírové krabice rozřezat na 
malé kusy, a to z toho důvodu, aby 
nedocházelo k přeplnění kontejnerů.
Ani pejskaři se nechovají jinak  a „hromádky” 
po svých psech neuklízejí.
Uvědomme si, že, my dospělí jsme vzorem 
pro děti, a jak se chováme k životnímu 
prostředí my, budou se chovat i oni.
Přeji Vám Všem pevné zdraví a co nejdéle 
krásné počasí.

Přemysl Kotek
starosta obce
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Možnost zasílání SMS zpráv z úřadu

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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Obnovení tradice SDH

V současné době je snaha ze strany obce o znovu 
obnovení dobrovolných hasičů v obci Žabovřesky nad 
Ohří. Občané, kteří mají zájem vstoupit do vznikajícího 
Sboru dobrolných hasičů, mohou se nahlásit na OÚ. Po 
zjištění zájmu ze strany obyvatel by se uskutečnila 
schůze.

Třídění odpadů

Jak třídit?
Zkuste se zamyslet nad touto otázkou dříve, než budete číst dále. Někdo z Vás odpověděl: protože mám 
rád přírodu; nechci, aby přibývaly skládky, slyšel jsem že se to má dělat... Všechny tyto odpovědi jsou 
dobré, zkusme je utřídit.
Způsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní prostřední mají toto pořadí:
 1.) Omezování vzniku (minimalizace) odpadů - už při nákupu rozhodujeme, kolik odpadů 
vyprodukujeme.
 2.) Třídění a recyklace odpadů - pokud se odpad smíchá, není možné ho již dále roztřídit a 
zpracovat, proto je nutné třídit odpady již v domácnostech.
 3.) Odstraňování odpadů - odpady, které nemůžeme již dále využít se zneškodňují (např. 
skládkováním).

Nádoby na tříděný sběr odpadu
 • sběr papíru
Do modrých nádob můžeme odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, sešity, 
krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky)
Prosím nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité 
lepenky a hygienické potřeby.

  • sběr skla
Do zelených nádob můžete odhodit: láhve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo
Prosím nevhazujte: keramiku, porcelán, drátěné sklo a 

zrcadla

  • sběr plastu
Do žlutých nádob můžete odhodit: PET láhve od nápojů 

(nezapomeňte je sešlápnout), kelímky, sáčky, fólie, 
výrobky a obaly z plastu, polystyrén.

Prosím nevhazujte: novodurové trubky, obaly od 
nebezpečných látek (motorové oleje, barvy apod.)
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Zprávy z činnosti obecního úřadu

Pozvánka na 
zasedání 
zastupitelstva 
obce:

Srdečně Vás zveme na zasedání 
zastupitelstva, které se bude konat 

v úterý 12. září 2017 od 18:30 v 
zasedací místnosti na OÚ.

Obecně závazná vyhláška - noční klid

Na základě § 47 odst. 6 zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů a na základě § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 se týká nočního klidu a 
regulace hlučných činností. Důležité jsou hlavně výjimečné případy, kdy se 
doba nočního klidu stanovená zákonem od 22:00 do 6:00 hodin zkracuje na 
dobu od 2:00 do 6:00 hodin. Jedná se o noc z 31. prosince na 1. ledna a 

noci na které jsou plánovány předem ohlášené tradiční obecní události.                   
 Tato vyhláška nabyla platnosti od 25. 7. 2017. Vyhláška č. 2/2017 na www.zabovreskyno.cz

Kdo může pomoci seniorům a osobám se ZP

Městský úřad Roudnice nad Labem, odpor sociálních věcí
Mgr. Jana Marková - sociální pracovnice
tel.: 702 202 834
e-mail: jmarkova@roudnicenl.cz

Komu můžeme pomoci? SENIORŮM A OSOBÁM SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

S čím?

- poradenství a zprostředkování sociálních služeb dle aktuálního stavu a 
sociální situace klienta.
- pomoc s vyřízením příspěvku na péči, průkazky ZTP a jiných sociálních 
dávek, podpora při jednání na veřejných institucích a úřadech.
- práce s jednotlivými  klienty dle jejich potřeb v domácím prostředí 
(podpora kompetencí k udržení co největší míry soběstačnosti, řešení 
problematiky bydlení, zmírnění dopadů sociálního vyloučení - osamění, 
zprostředkování kontaktu se sociálním okolím apod.)

mailto:jmarkova@roudnicenl.cz
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S čím?
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(podpora kompetencí k udržení co největší míry soběstačnosti, řešení 
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mailto:jmarkova@roudnicenl.cz
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V   měsíci červenci, srpnu a září 2017 
oslavili a oslaví své narozeniny tito naši spoluobčané

Lahovská Hana

Žigraiová Zuzana

Finfrlová Milena

Pospíšilová Miloslava

Hajdů Drahomíra

Finfrle Jiří

Veselý Vladimír

Krausová Jitka

Prokeš Jindřich

Albrecht Václav

Mašková Eva

Veselá Marie

Krycnerová Zdenka

Krycnerová Dana

Vinšová Jitka

Šmucar Jan

Razáková Zdeňka

Šmucarová Alice

Hajdů Karel

Krycnerová Irena

Zárubová Marie

Kotek Přemysl

Víte, že......
•Ves byla těžce postižena v období třicetileté války 
a ve válkách prusko-rakouských v 17. století kdy v 
nedaleké Budyni n.O. byl hlavní štáb rakouské 
armády. Trestná výprava Prusů poznamenzala v r. 
1759 také Žabovřesky. Několik občanů bylo 
drancující soldateskou usmrceno. Roku 1813 na 
sklonku napoleonských válek, byly v obci ubytovány 
tehdy velmi populární ruské gardové a kozácké 
jednotky a jejich týlové části.
• Roku 1833 měla obec 54 domů, 324 obyvatel, 
obecnou školu a panskou hospodu. - v roce 1846 
zničil v obci zhoubný požár 15 hospodářských 
stavení s příslušenstvím. Okolní obce poskytly 
postiženým velkou hmotnou pomoc. Škoda se tehdy 
odhadovala na 4000 zlatých. 

Gratulujeme  a  přejeme  zdraví, štěstí  a  lásku.
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            Podpora na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva
           v rodinných domech v Ústeckém kraji v rámci OP ŽP 2014-2020

      KOTLÍKOVÁ DOTACE 3. VÝZVA
PRÁVĚ JSOU PŘIPRAVOVÁNY PODMÍNKY 
Vyhlášení 3. Výzvy se předpokládá v  září 2017.

KDY BUDE MOŽNO ŽÁDAT? 
Zahájení příjmu žádostí se předpokládá koncem října 
2017.

KDO MŮŽE ŽÁDAT O DOTACI NA VÝMĚNU KOTLE? 
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 1. nebo 2. emisní třídy. 

CO BUDE PODPOROVÁNO? 
Nové tepelné zdroje splňující Směrnici o Ekodesignu, 
které jsou uvedeny v seznamu podporovaných 
výrobků vedeném SFŽP. ( ).https://www.sfzp.cz/

JAKÁ JE VÝŠE DOTACE? 
Dotace je navázána na zvolený druh nového zdroje.
Podpořené zdroje a maximální výše dotace: 
·•Automatický kotel na uhlí a biomasu  ~ 75 tis. Kč
·•Plynový kondenzační kotel   ~ 95 tis. Kč
·•Kotel výhradně na biomasu s ručním přikládáním     

~ 100 tis Kč
·•Automatický kotel pouze na biomasu a tepelná 

čerpadla     ~ 120 tis. Kč
·•Bonus 7 500 Kč pro výměnu kotle v obcích 

spadajících do prioritního území. 

OD KDY LZE VÝMĚNU KOTLE REALIZOVAT?
Výdaje na realizaci výměny budou způsobilé již 
od 15. 7. 2015. 

V JAKÝCH PŘÍPADECH NEBUDE DOTACE POSKYTNUTA?
•Na výměnu jiných typů tepelných zdrojů - tedy 

kamna  ( jednotl ivě stoj ící)  či  krbové vložky, 
stávajícího kotle na tuhá paliva s automatickým 
přikládáním paliva ani na stávající plynové kotle;

•na výměnu kotle spalujícího výhradně biomasu 
za kotel spalující uhlí a biomasu;

•na výměnu stávajícího kotle na pevná paliva 
splňujícího třídu 3, 4 nebo 5 dle ČSN EN 303-5;

•na výměnu zdroje tepla podpořeného v minulosti 
(nejméně od 1. 9. 2009) z programů Zelená úsporám, 
Nová zelená úsporám nebo ze společných programů 
na podporu výměny kotlů realizovaných Krajem a 
Ministerstvem životního prostředí;

•na nový kotel bez řízeného přísunu spalovacího 
vzduchu pomocí ventilátoru;

•na přestavbu stávajícího kotle;
•na domy určené k rekreaci, nebo výhradně k 

podnikání;

•je-li omezeno právo vlastníka nakládat s nemovitostí 
(exekutorská či soudcovská zástava nebo vyvlastnění);

•dochází-li k převodu práv k nemovitosti;
•v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti 

neuhrazené finanční závazky po lhůtě splatnosti vůči 
poskytovateli;

•v případě, že žadatel bude mít k termínu podání žádosti 
n e s p l a c e n é  z á v a z k y  p o  l h ů t ě  s p l a t n o s t i 
u finančního úřadu, okresní správy sociálního 
zabezpečení, Ministerstva životního prostředí nebo 
Státního fondu životního prostředí České republiky, tj. je 
dlužníkem státu.

CO JE TŘEBA UDĚLAT PŘED PODÁNÍM ŽÁDOSTI O DOTACI?
•Vybrat nový tepelný zdroj ze seznamu podporovaných 

výrobků.
•Př iprav i t  fotodokumentaci  s távaj íc ího kot le 

napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso.
•Zajistit doklad o kontrole technického stavu
 původního kotle.
•Vyplnit ŽÁDOST O DOTACI.

KDE DOSTANU ŽÁDOST O DOTACI?
Formulář ŽÁDOSTI O DOTACI a další požadované přílohy 
b u d o u  u v e ř e j n ě n y  s o u č a s n ě  s  v y h l á š e n í m 
3. Výzvy kraje na jeho webových stránkách, příp. budou 
v papírové formě k vyzvednutí v budově Krajského úřadu 
Ústeckého kraje.

KDE NAJDU VŠECHNY INFORMACE?
Po vyhlášení 3. Výzvy na webových stránkách 
Ústeckého kraje 
http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace/

KDO MI MŮŽE JEŠTĚ PORADIT?
Krajský úřad Ústeckého kraje
Odbor strategie, přípravy a realizace projektů. 
Kontaktní osoby: 
Ing. Jiří Miler     475 657 339
   miler.j@kr-ustecky.cz
Ing. Michaela Bartošová   475 657 279
  bartosova.m@kr-ustecky.cz
Ing. Darja Boudníková   475 657 986
  boudnikova.d@kr-ustecky.cz
Ing. Eliška Martínková   475 657 988
  martinkova.e@kr-ustecky.cz
Ing. Karolína Pokorná Haramiová  475 657 583
  haramiova.k@kr-ustecky.cz
Mgr. Nikola Rážková   475 657 357
  razkova.n@kr-ustecky.cz
Bc. Alena Franceová   475 657 354
  franceova.a@kr-ustecky.cz
Ing. Lucie Benešová   475 657 683
  dandova.l@kr-ustecky.cz

https://www.sfzp.cz/sekce/815/kotlikove-dotace/
http://www.kr-ustecky.cz/kotlikovedotace/
mailto:miler.j@kr-ustecky.cz
mailto:bartosova.m@kr-ustecky.cz
mailto:boudnikova.d@kr-ustecky.cz
mailto:martinkova.e@kr-ustecky.cz
mailto:haramiova.k@kr-ustecky.cz
mailto:razkova.n@kr-ustecky.cz
mailto:franceova.a@kr-ustecky.cz
mailto:dandova.l@kr-ustecky.cz
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Objemový odpad a nebezpečný odpad

Uklízej za svým psem!

Říká se, že kdo nemá rád zvířata, nemá rád lidi. Ale
nevím, co se říká o lidech, kteří mají rádi zvířata,
potažmo psy, a přitom výkaly jejich mazlíčků obtěžují
lidi se kterými žijí nebo se vídají ve vsi.
V naší vsi je instalováno okolo 10ti odpadkových košů,
z toho 4 s papírovými sáčky na psí exkrementy.
A přesto jsou všude po vsi hromádky od čtyřnohých
kamarádů. Největší ironií bývá, když je přímo
u odpadkového koše se sáčky hromádka. A to bývá
celkem dost často. Myslím si, že pokud jde člověk
venčit psa, tak ho má na vodítku a tudíž si
nemůže nevšimnout, že pes vykonal potřebu.
Třeba na dětském hřišti u hospody. Tam si to bohužel 
někteří z nás pletou s parkem pro psy. 
Vážení majitelé psů, kteří po svých mazlíčcích 
neuklízíte, uvědomte si, že ostatní se nepohybují jen po chodnících a silnici. Máme tu i děti, 
které běhají všude. A nikdo nemá rád „h….“ na botě. My, jako obec Vás pokutovat 
nemůžeme, ale jedná se hlavně o slušnost k ostatním
a respektování daných pravidel.

V pondělí 16. září 2017 se v naší obci uskuteční sběr objemového odpadu „od každého 
domu” od 8:00 hodin. Objemné odpady odložte před svým domem tak, aby tím nevzniklo 
nebezpečí ani překážka v provozu na pozemních komunikacích.
Dále se ve stejný den uskuteční sběr nebezpečného odpadu. Tento sběr probíhá na návsi 
u kapličky a to od 8:00 do 8:15 hodin. Odpady, prosím, předávejte osobně.

Patří sem:
starý nábytek (mimo velkých dřevených kusů 

- masivů)
koberce
matrace

sanitární keramika
linolea

staré hadry
vysklené okenní rámy

atp.

Nepatří sem
nebezpečné odpady, pneumatiky, pračky, 
sporáky, bojlery, stavební suť, železný šrot, 

zasklená okna.

Patří sem:
motorové oleje

olejové filtry
zbytky barev

obaly od barev
zbytky domácí chemie

obaly od domácí chemie
rozpouštědla a ředidla

pesticidy a hnojiva
fritovací oleje

rtuťové teploměry
staré léky

fotochemikálie
akumulátory, monočlánky

OBJEMNÝ ODPAD NEBEZPEČNÝ ODPAD

Loučení s prázdninami

V sobotu 2. září 2017 se uskutečnila akce nesoucí název „Loučení s prázdninami”. Pro děti 
byl připraven bohatý doprovodný program - soutěže (lovení rybiček, nakrm čuníka, poznej 
pohádkové dvojice, lovení mincí, lukostřelba a střelnice). Děti plnily úkoly a za ně dostaly 
odměnu. Dále byly připraveny atrakce (rodeo býk, skákací hrad, hrad s kuličkami, lezecká 
stěna). Po splnění úkolů si děti mohly nechat namalovat obličej, ochutnat cukrovou vatu a 
limonádu. Na obecním úřadě v zasedací místnosti bylo umístěno „MOBILNÍ PLANETÁRIUM”-
Ve večerních hodinách hrála k poslechu i k tanci skupina IMPULZ, které patří velká poklona 
za skvělý výkon! Občerstvení zajistila rodina Málkova, kterým tímto DĚKUJEME!

Dále děkujeme všem, kteří pomohli při 
organizaci a přípravách!

Úprava malého hřiště u řeky

Zastupitelstvo obce má v plánu obnovu malého hřiště 
(nohejbalové) u řeky. Tímto bychom chtěli požádat občany o 
názor, jaký povrch na hřiště zvolit. Vaše názory rádi uvítáme v 
SMS anketě, která bude v brzké době probíhat, pro ty, kteří jsou 
zaregistrováni v systému InfoKanál. Ti, kteří nemají zaregistrovaný 
odběr SMS, mohou se zaregistrovat (příspěvek na str. 3). Také 
bychom rádi požádali občany, aby se zapojili při realizaci této 
akce.

Končí ti prázdniny? Bojuješ proti stereotypu v práci? Staň se 
součástí našeho Penny týmu a rozjeď tak svou kariéru právě s 
námi. Našim zaměstnancům máme co nabídnout! Pokud tě 
zajímá více info o volných pracovních pozicích pokladní či 
zástupce vedoucího prodejny v Libochovicích, pak mrkni na 
web: http://penny.jobs.cz/pd/1181740331… 
Krásný den!
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Objemový odpad a nebezpečný odpad
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potažmo psy, a přitom výkaly jejich mazlíčků obtěžují
lidi se kterými žijí nebo se vídají ve vsi.
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OBJEMNÝ ODPAD NEBEZPEČNÝ ODPAD
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odběr SMS, mohou se zaregistrovat (příspěvek na str. 3). Také 
bychom rádi požádali občany, aby se zapojili při realizaci této 
akce.

Končí ti prázdniny? Bojuješ proti stereotypu v práci? Staň se 
součástí našeho Penny týmu a rozjeď tak svou kariéru právě s 
námi. Našim zaměstnancům máme co nabídnout! Pokud tě 
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Volby 2017

Ve dnech 20. a 21. října 2017 proběhnout volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky. V naší obci bude 1 (jeden) volební okrsek se sídlem na obecním úřadě v 
zasedací místnosti. Volič, který se v době voleb nebude zdržovat ve volebním okrsku 
svého trvalého bydliště, může hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním 
okrsku na území ČR nebo ve zvláštním okrsku v zahraničí.

O vydání voličského průkazu lze požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého 
bydliště:
 • Osobně do 18.10.2017 do 16:00 hodin
 
 • Podáním doručeným nejpozději do 13.10.2017 
  » v listinné podobě opatřené úředně ověřeným podpisem
  » v elektronické podobě zaslané prostřednictvím datové schránky

Obecní úřad předá voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede 
dnem voleb, tj. 5.10.2017 osobně voliči, nebo osobě s plnou 
mocí s ověřeným podpisem voliče, který o voličský průkaz 
žádá. Voličský průkaz lze zaslat na adresu, nebo i na adresu 
zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl hlasovat.
Dodání hlasovacích lístků voličům nejpozději do 17.10.2017

Statistika obyvatel
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