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Slovo má starosta...
Drazí a milí spoluobčané!

To znamená, že budete mít možnost pořízení
výpisů z katastrů nemovitostí, výpis z
bodového hodnocení řidiče, výpis z rejstříku
Blíží se konec roku a Vám se
trestů a další, více informací naleznete na
dostává do ruky již čtvrté
straně 2. Bohužel tato služba neobsahuje
vydání obecního zpravodaje.
ověřování podpisů a listin, ale pracujeme na
Hodnocení naší práce
tom, abychom tuto službu pro Vás zajistili.
nechám na Vás, ale věřím
Chci Vám na závěr moc poděkovat za to, že
že, alespoň nějaká akce se
nám povedla. Vedle kulturních programů se jste hlasovali ve volbách do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky.
podařilo dokončit rekonstrukci veřejného
Účast byla přes 70%.
osvětlení. Projekt kořenové čistírny
Ještě mi dovolte poděkovat všem kolegům a
odpadních vod je již ve schvalovacím
kolegyním za odvedenou práci. A tak
procesu dotčených orgánů.
doufám, že Žabovřesky jsou zase o něco
Dokončena byla fasáda na hasičské
příjemnějším místem k životu.
zbrojnici a zbývá zrekonstruovat vrata.
Od prosince bude povodí Ohře pokračovat
Krásné a klidné Vánoce v kruhu milovaných
v kácení starých a nepůvodních dřevin u
řeky, kde proběhla výsadba nových stromů a rok 2018 plný zdraví, lásky a radosti.
po loňském kácení.
Přemysl Kotek
Od nového roku bude na obecním úřadě k
STAROSTA OBCE
dispozici služba Czech POINT - kontaktní
místo veřejné správy (KMVS).

Lampiónový průvod
Ke Dni vzniku samostatného československého státu v sobotu 28. října 2017 se sešly děti se
svými rodinnými příslušníky a „vyrazily“ na lampiónový průvod. Účastníci měli sraz u
obecního úřadu a čekali na setmění, které pořád nechtělo přijít. Jakmile se trochu zešeřilo,
rozsvítily děti svá „světélka“ a vyrazily na průvod napříč celou
vesnicí. Průvod byl ukončen za humny, kde byl připraven
ohňostroj. Po průvodu čekalo na děti malé občerstvení a pro
dospělé svařák.
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Bioodpad
Oznamujeme našim občanům že kontejner
na BIOODPAD bude na dvoře umístěn jen
do konce listopadu.
Kontejneru bude opět přistaven v dubnu
2018.

Czech POINT
neboli Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál.
Od nového roku 2018 bude v naší obci
zavedeno kontaktní místo veřejné správy
služba Czech POINT.
Tato služba poskytuje občanům tyto služby:

BIOODPAD A VODA PRO CHATAŘE JE
ZPŘÍSTUPNĚNA:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
7:00 - 15:30
9:00 - 16:00
9:00 - 16:00

! Výpisy z bodového hodnocení řidiče

Tato služba umožňuje občanům zjistit
KMVS stav trestných bodů.
Výpis je poskytován z Centrálního
registrů řidičů vedeného MD ČR.
! Výpis z rejstříku trestů
Žadatel o výpis z Rejstříku trestu musí
mít platný doklad totožnosti a mít
přidělené rodné číslo.
! Výpis z katastru nemovitostí
O výpis z Katastru nemovitostí ČR
může požádat anonymní žadatel.
Výpis lze požadovat na základě listu
vlastnictví nebo podle seznamu nem.
!Výpis z Živnostenského rejstříku
O výpis ze Živnostenského rejstříku
může požádat anonymní žadatel.
Výpis lze požadovat pouze na
základě znalosti indentifikačního čísla.
!Datové schránky
KMVS je prostředníkem mezi
občanem a informačním systémem
datových schránek. Na kontaktním
místě lze zajistit zřízení datové
schránky na žádost, zneplatnit
přístupové údaje či znepřístupnit
datovou schránku

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD!
V naší obci jsou k dispozici tyto nádoby na
tříděný odpad:

• směsné sklo
• papír
• plasty
• kovové obaly

Další informace, které Czech POINT
poskytuje a ceník služeb naleznete
na www.zabovreskyno.cz
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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.

Zlatý ERB 2017
Naše obecní stránky soutěží opět v soutěži Zlatý erb o nejlepší
stránky měst a obcí. Již se koná 20. ročník této soutěže. Po
vyhlášení krajských kol bude možnost hlasovat i o cenu
veřejnosti, více informací naleznete na www.zabovreskyno.cz

Kalendáře s fotografiemi obce
Na adventním trhu který proběhne 1.12. Na Návsi u kapličky bude možnost zakoupit si
kalendáře s fotografiemi obce a další upomínkové předměty. Kalendáře bude možno
zakoupit také po adventním trhu na obecním úřadě. Cena jednoho týdenního
kalendáře je 120,-/ks
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Zprávy z činnosti obecního úřadu
Pozvánka na
zasedání
zastupitelstva
obce:

Srdečně Vás zveme na zasedání
zastupitelstva, které se bude konat
7. prosince 2017 od 18:30 v domku
u Marty.

Výsledky voleb do PSP 2017

Ve dnech 20. a 21. 10. 2017 se
konaly volby do Poslanecké
sněmovny Parlamentu České
republiky. V Žabovřeskách n.O.
stejně jako ve většině českých
obcí vyhrálo hnutí ANO. Volební
účast v naší obci překročila 70%.
Do volebních místností dorazilo
přes 140 voličů

Změna úředních hodin
Upozorňujeme občany na změnu úředních hodin
platnou od 1.1.2018.
Rušíme odpolední úterní hodiny, čtvrtky a pátky a
zavádíme následovně:
Pondělí: 7:00 - 12:00, 12:30 - 15:00
Úterý: 18:00 - 20:00 (starosta)
Středa: 7:00 - 12:00, 12:30 - 15:00

4

NÁVRH ROZPOČTU
OBCE
NA ROK 2017
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V měsíci listopad, prosinec 2017 a leden 2018
oslavili a oslaví své narozeniny tito naši spoluobčané
Mašek Jiří

Krycner Josef

Vinš Vratislav

Svobodová Dana

Brožíková Ludmila

Razák Karel

Suchý Jiří
Razáková Jaroslava
Semanová Olga
Prokeš Přemysl
Prokešová Hana

Z minulého čísla
se omlouváme:

Průcha Jaroslav
Hýř Václav

Finfrlová Milena - červenec

Kostomlatská Vlasta

Finfrlová Hana - červenec

Gratulujeme a přejeme zdraví,

štěstí a lásku.

Víte, že......
• Místní řídící učitel se školními dětmi
zasadil smrk s kořeny, kterýžto měl sloužiti
každého roku jako Vánoční strom
republiky, osvětlený během Vánoc
barevnými žárovkami hlásající mír.
•Rozpočet obce na rok 1918 jevil se
takto:
Příjem: 6559,06 K
Vydání: 9259,06 K
Schodek: 2700 K
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Lístky na popelnice v roce 2018
Od 1.1.2018 dojde ke zdražení lístků na popelnici na 44 Kč. Cenu lístku
určuje firma FCC BEC s. r. o., která v obci zajišťuje svoz komunálního
odpadu. Lístky na popelnice na rok 2018 je možné si zakoupit na
obecním úřadě v průběhu prosince 2017 a to v úřední dny.
Svozovým dnem pro komunální odpad je každé pondělí v týdnu.
Svoz popelnic s komunálním odpadem probíhá i o vánoční svátky
(25.12.2017 a 1.1.2018)

Soutěž o nejhezčí strom 2017
I letos se naše obec přihlásí do hlasování
o nejhezčí vánoční strom na Litoměřicku
a Podřipsku.
Hlasování bude probíhat na webových
stránkách litoměřického deníku.
Prosíme občany aby se zapojili do
hlasování.
Více se včas dozvíte na
www.zabovreskyno.cz nebo na
FB: zabovreskyno.cz

Novoročenka
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Mikuláš, čert a anděl
dne v prosinci,
Pátého dnePátého
v prosinci,
ať se bojí jedinci,
ať se bojí jedinci,
co celý rok zlobili,
co celý rok zlobili,
rodiče své trápili.
rodiče své trápili.
ještě šanci,
Teď všakTeď
majívšak
ještěmají
šanci,
čerta v ranci,
neskončitneskončit
u čerta v uranci,
za básničku,
za písničku,
za básničku,
za písničku,
hodně
mohou napravit.
hodně mohou
napravit.
Anděla a
a Mikuláše
Mikuláše chováním
chováním svým
svým potěšit.
potěšit.
Anděla
pak slíbí polepšení,
Když pak Když
slíbí polepšení,
tak dočkají,
se možná dočkají,
tak se možná
svatí
pohladí
dárky
jim
rozdají.
žeže
Ti Ti
svatí
pohladí
jeje
aa
dárky
jim
rozdají.
A. a J. Šmucarovi

Rodiče, kteří mají zájem o
návštěvu Mikuláše, čerta a
anděla se mohou nahlásit do
5.12. na OÚ, telefonicky:
733 376 278 nebo na e-mailu:
obec@zabovreskyno.cz

A. a J. Šmucarovi

Rozsvícení vánočního stromu 2017
Srdečně Vás zveme na rozsvícení
vánočního stromu které se bude konat
1.12.2017 od 17 hodin Na Návsi u kapličky.
Pro děti je připraven bohatý doprovodný
program, tradiční vánoční troubení,
vánoční jarmark a spousta dalšího. Více
informací na plakátech nebo na
www.zabovreskyno.cz

Přivítání nového roku
Obec Žabovřesky nad Ohří
srdečně zve své občany a
přátele obce dne 1. ledna 2018 v
18:00 hodin do prostoru u
kapličky Na Návsi ke společnému
přivítání nového roku 2018 s
novoročním ohňostrojem a
přípitkem.
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Volba prezidenta České republiky 2018
Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 proběhnou volby prezidenta 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 10.1.2018 do 16:00 hodin
• Podáním doručeným nejpozději do 5.1.2018
» 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. 28.12.2017
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 9.1.2018
Bližší informace budou zveřejněny na www.zabovreskyno.cz na vývěsce na OÚ.
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