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Slovo má starosta...
Vážení spoluobčané, milí přátelé!

Jak ten čas letí! Vánoce jsou pryč, pololetní
vysvědčení dětí jste již viděli a jarní prázdniny v
době vydání tohoto čísla našeho zpravodaje jsou
také minulostí.

Hotová je již výměna veřejného osvětlení s instalací
úsporného LED osvětlení.
V poslední době se rozmohlo parkování vozidel v
zatravněných úsecích a jízdy aut po trávě.
Dokladem toho nešvaru je, že tyto úseky jsou
prakticky bez trávy.

Na druhou stranu se prodloužil den a přiblížilo se
nám JARO. Potkávám se s řadou z Vás,
diskutujeme na různá témata, ale počasí a
očekávání jara je tématem společným.

Chtěl bych touto cestou všem, kteří obětavě
pomáhají vedení obce v plnění různých úkolů a
povinností, mnohdy bez ohledu na čas a vlastní
potřeby co nejsrdečněji poděkovat. Vnímán veliký
rozdíl mezi občany, kteří, ať už jakýmkoliv
Vedení obce a zastupitelé se v uplynulém období způsobem pomáhají a těmi druhými, kteří zahlcují
zabývali plánem dalšího rozvoje. Záměrem je
úřad opakujícími podáními anebo posílají udání na
zrealizovat novou silnici v ulici Pod Pomníkem,
policii.
vybudovat kořenovou čistírnu odpadních vod,
Vážení občané, dovolte, abych Vám závěrem
vysadit další veřejnou zeleň, upravit veřejná
popřál hodně pohody, klidný a spokojený život a
prostranství a další drobné akce dle Vašich potřeb hezké prožití období Velikonoc.
a finančních možností obce. Jistě se mnohým
Přemysl Kotek
mohou zdát tyto záměry dalšího rozvoje značně
STAROSTA OBCE
nadnesené a nerealistické, ale před léty mnozí
zrovna tak pochybovali o akcích, které jsou dnes
již hotové.

Rozsvícení vánočního stromku
V pátek 1. prosince se v naší obci rozzářil Vánoční strom. Většina našich občanů, ale i mnoho
přespolních se akce zúčastnilo a podle spokojenosti odcházejících lze konstatovat, že se akce vydařila,
ostatně jako každým rokem.
Pro zúčastněné byl připraven adventní jarmark, kde byly k zakoupení např. adventní věnce, vánoční
cukroví, jmelí. Dále byl k prodeji tradiční svařák pro dospělé a čaj pro děti.
Vypustili jsme také balónky s přáním Ježíškovi.
Dále nás navštívil DPS Hanžbůráček pod vedením sbormistra Mgr. Jiřího Grünera.
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Bioodpad
Oznamujeme našim občanům že kontejner na
BIOODPAD bude na dvoře umístěn od dubna
2018.

Czech POINT
neboli Český Podací Ověřovací Informační
Národní Terminál.

Od nového roku 2018 je v naší obci zavedeno
kontaktní místo veřejné správy služba Czech
POINT.

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

Tato služba poskytuje občanům tyto služby:
! 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.

Co patří do bioodpadu z domácností?
jádřince, pecky z ovoce, listy a nať ze zeleniny,
skořápky z vajíček a ořechů, slupky z citrusových
plodů, zbytky pečiva a obilnin, kávový odpad,
čajový odpad a čajové sáčky, vlasy, peří, piliny,
zbytky svíček
Co patří do bioodpadu ze zahrady?
trvaní hmota, plevel, košťály i celé rostliny, seno,
sláma, listí, dřevní hmota, hobliny, popel ze
dřeva, větve
Co nepatří do bioodpadu?
papír, tetrapack, plasty, sklo, kovy, textil, léky,
barviva, guma, saponáty, čistící prostředky,
baterie, minerální oleje
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InfoKanál SMS a ochrana osobních údajů
Vážení spoluobčané
dovolte, abychom Vás informovali o změnách týkajících se Vámi využívané služby SMS InfoKanál.
Tyto změny souvisejí s přijetím nového Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne
27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, dále
jen „GDPR“), jehož účinnost nastane dne 25. 5. 2018. Aby služba SMS InfoKanál naší obce byla v
souladu s GDPR, je nutný informovaný souhlas.
Služba je určena pro občany obce Žabovřesky nad Ohří ve věku nejméně 15 let. Registrací do služby
souhlasíte se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem informování o činnosti obce a jejích
orgánů, např. o jednáních zastupitelstva, místních poplatcích apod.; informování během krizových
situací, při haváriích a jiných mimořádnostech; informování o dalším dění v obci a činnostech
komerčních subjektů a neziskových organizací, jako jsou prodejní akce, veřejné sbírky, kulturní a další
akce.
Svůj souhlas nejste povinni udělit, bez něj však není možná Vaše registrace do služby. Souhlas můžete
kdykoli odvolat formou písemného podání prokazatelně doručeného na adresu OÚ (osobně,do
datové schránky obce nebo doporučenou zásilkou) Odvolání souhlasu nemá zpětné účinky.
Zpracovávány budou Vaše jméno, příjmení, telefonní číslo, číslo orientační a případně ulice, podle
kterých mají být informace zaměřeny (např. v případě havárie vodovodu v dané ulici o ní budete
informováni). Vaše osobní údaje budou předány provozovateli služby a v případě potřeby
zpřístupněny rovněž dalším subjektům zapojeným do procesu informování (např. orgánům krizového
řízení).
Záznamy o rozeslaných zprávách budou uchovávány po dobu 5 let od rozeslání, a to pro účely
prokázání, že byly rozeslány. Záznamy budou uchovány na základě oprávněného zájmu obce prokázat
plnění svých povinností. Proti uchování těchto záznamů můžete vznést námitku a žádat jejich výmaz.
Pro účely plnění povinnosti dle zákona o elektronických komunikacích budou provozovatelem služby
po dobu 6 měsíců uchovávány také provozní a lokalizační údaje o zprávách zaslaných na Vaše
telefonní číslo.
Svůj souhlas budete mít možnost udělit od 27.3.2018 formou SMS, webového formuláře nebo osobně
na OÚ. Pokud nevyjádříte svůj souhlas do 20. 5. 2018 budete ze systému SMS InfoKanálu obce
vyřazeni.
Máte právo požadovat poskytnutí informací, které jsou o Vás zpracovávány v rámci služby, a
požadovat jejich opravu v případě nepřesnosti či jejich přenos. Proti zpracování můžete podat
stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
Ohledně uchování provozních a lokalizačních údajů můžete kontaktovat provozovatele služby,
společnost KONZULTA Brno, a.s., na: Ing. Roman Schwanzer, místopředseda představenstva,
roman.schwanzer@konzulta.cz, +420 541 128 400
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Zprávy z činnosti obecního úřadu
Pozvánka na
zasedání
zastupitelstva
obce:

Srdečně Vás zveme na zasedání
zastupitelstva, které se bude konat
27. března 2018 od 18:30 v domku u
Marty.

Výsledky prezidentských voleb
Ve dnech 12. a 13. ledna 2018 proběhlo první
kolo volby prezidenta ČR. V naší obci se voleb
zúčastnilo 156 voličů, což je 77, 61 %.
Odevzdaných platných hlasů bylo 155. Volby
skončily těmito výsledky:
1. Mirek Topolánek
2. Michal Horáček
3. Pavel Fischer
4. Jiří Hynek
5. Petr Hannig
6. Vratislav Kulhánek
7. Miloš Zeman
8. Marek Hilšer
9. Jiří Drahoš

0 platných hlasů
44 platných hlasů
10 platných hlasů
1 platný hlas
2 platné hlasy
0 platných hlasů
51 platných hlasů
12 platných hlasů
35 platných hlasů

Ve druhém kole volby prezidenta, které se
konalo 26. a 27. ledna 2018, přišlo volit 165
oprávněných voličů, 82,50 % oprávněných
voličů, což bylo o 4,89% více než v kole
prvním.
Voliči vybírali ze dvou kandidátů.
Odevzdaných platných hlasů bylo 164. Nejvíce
hlasů obdržel Miloš Zeman, který získal 85
platných hlasů (51,8%). Jeho protikandidát Jiří
Drahoš obdržel 79 platných hlasů (48,2%).

Poplatky ze psů
Upozorňujeme občany na povinnost zaplacení místních
poplatků za psy na rok 2018.
Ceník poplatků zůstává nadále stejný.
Za prvního psa - 50 Kč
Za druhého a každého dalšího psa - 75 Kč
Senioři jsou od poplatků osvobozeni.
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V. ročník setkání historických vozidel
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V měsíci únoru, březnu a dubnu 2018
oslavili a oslaví své narozeniny tito naši spoluobčané
Patkólo Miroslav

Schoberová Jitka

Jirků Marie

Staňková Marie

Havlíček Vladimír

Husníková Jana

Léblová Hana

Kostomlatský Jaroslav

Bukovský Jiří

Bůvová Marie

Pospíšil Josef

Bůva Vladimír

Žáková Václava

Veselý Jaroslav

Rysková Stanislava

Černý Josef

Bažant František
Černá Jaroslava

Gratulujeme a přejeme zdraví,

štěstí a lásku.

Víte, že......
• Dne 15. března 1939 projela směrem od Libochovic naší
obcí německá armáda,která spěchala ku Praze, aby co
nejdříve se setkala s ostatními 21 proudy německých
uchvatitelů v matičce Praze.
• Již od 6 hod. ranní valily se proudy něm. gangsterů od tak
zvaných protektorátních hranic - v našem kraji od Siřejovic,
přes Vrbičany, Chotěšov, Radovesice a dále k Budyni.
• Je zajímavé, že obec Siřejovice, která měla v roce 1939 ..
96% Čechů, byla pojata do německé říše.
•Občanstvo bylo pronásledováno stálými prohlídkami. Zemědělcům bylo vyhrožování
gestapem. Němečtí policisté při hospodářských prohlídkách si počínali takovým
způsobem, že hrozili hospodářům nucenou správou. Na štěstí k takovému případu v
naší obci nedošlo, zatím co v okolí bylo nucených správ víc než dost.
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Z činnosti na úseku evidence evidence obyvatel za rok
2017
Evidence obyvatel:
K 1.1.2017 měla obec Žabovřesky n.O.
Z toho:
a
Během roku se:

přihlásilo:
odhlásilo:
narodilo:
zemřelo:

K 31.12.2017 měla obec Žabovřesky n.O.
z toho:
a

236 obyvatel
113 mužů
123 žen
36 občanů
11 občanů
4 děti
3 občané
262 obyvatel
128 mužů
134 žen

Uvnitř obce se přestěhovalo 13 občanů.
Průměrný věk občanů byl k 31.12.2017 38,69 roků
Tabulka ukazuje rozložení obyvatelstva podle věku (k 31.12.2017):
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Čarodějnický rej
Srdečně Vás zveme na tradiční čarodějnický rej, které se bude konat 30. dubna.
Sletíme se v 16:00 na hřišti u řeky.
Pro děti jsou připraveny soutěže s čarodějnickým
motivem.
Občerstvení pro všechny odlétající i přihlížející
zajištěno,takže drobné mince s sebou :-)
Akce se bude konat pouze při příznivém počasí.

Zápis do ZŠ a MŠ pro školní rok 2018/2019
Základní škola J.E. Purkyně v Libochovicích vyhlašuje termín pro zápis do prvních
tříd pro školní rok 2018/2019.
Zápis se koná 5. dubna 2018 od 13:00 do 17:00 hodin, prezence probíhá v
prostorách školní družiny. Formuláře potřebné pro zápis
dítěte do školy můžete vyplnit na místě, nebo si je
stáhnout a vyplnit předem. K dispozici jsou na
webových stránkách školy (www.skolylibochovice.cz).
Základní škola Budyně nad Ohří, vyhlašuje termín pro
zápis do prvních tříd pro školní rok 2018/2019.
Zápis se uskuteční 3. dubna 2018 od 13:30 do 16:00 hodin a 4.
dubna 2018 od 13:30 do 15:00 hodin.
Více informací na webových stránkách školy (www.zs.budyne.cz)
Mateřská škola Radovesice vyhlašuje termín pro zápis do
Mateřské školy Radovesice pro školní rok 2018/2019. Proběhne v
budově Mateřské školy Radovesice č.p. 97 ve čtvrtek 3. května 2018 od 13 do 16 hodin.
Více informací na webových stránkách školky (www.msradovesice.cz)

Rodiče si s sebou k zápisu vezmou rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.
Kritéria pro přijetí naleznete na www.zabovreskyno.cz
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Velkobjemový a nebezpečný odpad
V naší obci bude probíhat svoz velkoobjemového a
nebezpečného odpadu.
14. dubna 2018 bude probíhat svoz objemového odpadu „od
každého domu”
14. dubna 2018 bude probíhat svoz nebezpečného odpadu od
kapličky
Bližší informace budou na letáčcích, které obdržíte do svých schránek.

Sběrný box na tonery a cartridge
Naše obec je zapojena do ekologického programu na sběr
použitých inkoustových a laserových tonerů z tiskáren. Sběrný
box je umístěn na OÚ.
Myslete ekologicky a přineste použité cartridge a tonery na naší
obec. Nevyhazujte je prosím do komunálního odpadu.
Odevzdání je zdarma.

Novoroční ohňostroj
1.1.2018 od 18 hodin jsme na naší návsi uspořádali novoroční
ohňostroj, který byl velmi
povedený a všem zúčastněným se líbil. Pro občany, kteří se
na ohňostroj přišli
podívat byl připravený novoroční přípitek. Vzájemně jsme si
popřáli vše dobré do
Nového roku.
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