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Slovo má starosta...
Vážení spoluobčané, milí přátelé!
Nejdříve mi dovolte, abych jménem pana ředitele ZŠ
Roudnice nad Labem, Jungmanova 660, jejíž děti byly
účastníky dopravní nehody v naší obci, vyjádřil
poděkování všem, kteří přispěli svoji pomocí ke
zmírnění následků této situace.
Dále bych chtěl připomenout neustále se dokola
opakující nešvar v naší obci. Přál bych každému, kdo
venčí pejska a nesbírá po svém psím miláčkovi jeho
poklady, aby šel sekat travnaté plochy. Je to opravdu
skvělý požitek, a argument některých občanů, že jsme
na vesnici a tak šlapání v těchto pozůstatcích je
normální, nebudu raději ani komentovat.
Dalším nešvarem, který se stále jen stupňuje, je
parkování na veřejném prostranství a pozemcích obce.
Kdo nemá vlastní pozemky na parkování tuto situaci asi
nevyřeší, ale těch je v naší obci velmi málo. Převážná
část parkuje auta před domem a není schopna je
zaparkovat do svých dvorů, aby případně nebránila IZS
nebo jiným dopravním prostředkům.

V důsledku zavedení nařízení Evropské komise o ochraně
osobních údajů tzv.GDPR, jsme nuceni v našem
Zpravodaji v rubrice přání k významným životním
výročím neuvádět věk oslavenců a oslavenkyň. Je to v
rozporu s tímto nařízením. Jaká další omezení se nás
dotknou, ukáže čas. Nehodláme riskovat pokutu do výše
půl miliardy korun. Přes veškeré ubezpečování politiků
a zaměstnanců ministerstev, že pokuty budou přiměřené,
je smutnou skutečností, že hrozba půlmiliardové pokuty
zůstala v platnosti i vůči obcím, školám, školkám atd.
Ještě mi dovolte, poděkovat Všem těm, co v neděli neruší
své spoluobčany sekáním trávy, řezáním dřeva, apod.
Vážení spoluobčané, závěrem mého úvodníku mi dovolte
popřát Vám do blížícího se
období dovolených hodně
sluncem prohřátých dnů,
společně prožitých radostí
odpočinku a co nejméně
potíží při překonávání
každodenních překážek, které
život často přináší.

Přemysl Kotek
STAROSTA OBCE

Čarodějnický rej v Žabovřeskách
Letošní rok se všem čarodějnicím i čarodějům opravdu
povedl. Celá akce začala v 16,00 hodin na hřišti u řeky,
kam přiletělo nejenom spousta čarodějnic, ale také
malých čarodějů.
Čarodějnice a čarodějové všech věkových kategorií si
přiletěli změřit své síly a předvést kouzelnické dovednosti.
Dopravní prostředky byly různé – starší i novější typy
košťat, smetáků
či pometel.
Pro malé čarodějnice a čaroděje byli připravené různé
disciplíny k přezkoušení leteckých dovedností. A to hod
koštětem, běh okolo čarodějnice nebo skok v pytli.
Potom už jsme zapálili hranici, kde musela být bohužel dle
tradice jedna kolegyňka upálena. Dále už jsme opékali jen
špekáčky.
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Bioodpad
Oznamujeme našim občanům že kontejner na
BIOODPAD je umístěn na dvoře OÚ 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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Poděkování - nehoda autobusu s traktorem
V pátek 18.5. došlo v obci k havárii autobusu, který vezl z výletu 43 prvňáčků ze ZŠ Bezděkov v
Roudnici n.L.. Nechci popisovat a hodnotit celou havárku, ale chtěla bych poděkovat.
Poděkovat všem, kteří se přišli podívat: „ co se stalo“ a v okamžiku, kdy viděli plný parčík dětí,
okamžitě přispěchali s pomocí. „Jen“ přinesli vody na pití, omytí a s dětmi si i povídali, aby je
odvedli od toho, co se jim stalo. Při takové havárii je důležitá každá maličkost a já moc děkuji
všem, kteří pomohli. Neregistrovala jsem každého a tak jmenovitě za všechny patří dík paní
hostinské, která odvedla děti z druhého autobusu do Žabí hospůdky a nabídla limonádu, Pepovi ,
který přivezl balík vody, Jiřině a dalším ostatním. Zcela určitě jsem někoho vynechala a jen
doufám, že mi to ti, které jsem opominula, odpustí. Při povídání s dětmi jsem všechny pomáhající
ani nezaregistrovala. Nesmím zapomenout ani na pana starostu Kotka a Filipa, kteří řídili dopravu,
aby nedošlo k dalšímu neštěstí.
Takže jěště jednou vám všem moc děkuji a nezbývá mi než konstatovat, že to s námi občany
Žab… není tak zlé, když dokážeme táhnout za jeden provaz.
PaedDr. Jitka Krausová

„SONO kompost, organické hnojivo“
„SONO kompost“ je organické hnojivo vyráběné homogenizací a kompostováním látek
obsahujících rozložitelné organické látky. Dodává se jím do půdy aktivní humus, mikroorganismy k
oživení biologické činnosti půdy a základní živiny. Upravuje strukturu lehkých, zvláště písčitých
půd, zlepšuje jejich schopnost držet vláhu a omezuje vyplavování živin z nich, u těžkých půd
upravuje jejich nevhodnou hutnost a zvyšuje provzdušněnost. Používá se k hnojení zelených ploch
a při výsadbě zeleně – trávníků, keřů a okrasných rostlin (kromě kyselinomilných).
Dále se využívá pro zlepšení vlastností půd zahrádek, pařenišť a skleníků
Nyní máte možnost získat tento kvalitní certifikovaný „SONO” kompost za velmi příznivou
cenu:

327 Kč/t, vč. DPH 21%
V případě zájmu zajistíme dopravu.
Pro více informací kontaktujte vedoucího provozu kompostárny na tel.: 416 532 483 nebo na e-mailu
krycner@skladkasono.cz

3

Zprávy z činnosti obecního úřadu
Usnesení ZO ze dne
12. èervna 2018

- Schválení dofinancování MK Pod
Pomníkem.
- Schválení Plánu rozvoje sportu
- Schválení směrnice GDPR

Dovolená - OÚ
Obecní úřad Žabovřesky nad Ohří čerpá ve dnech 2. - 22. července 2018
řádnou dovolenou..
Lístky na popelnice bude možnost zakoupit každé pondělí (tj. 2.7, 9.7, 16.7.2018) od 7:00 do 12:00

V případě potřeby možnost dohody na tel.: 723 370 816
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Největší setkání značky Simson v ČR
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Fotoreportáž - V. ročník setkání historických vozidel

Víte, že......
• Rok 1918 nastal opět za prudkých válečných událostí. Mezi
tím, co na východě pokračováno v jednání o mír mezi
Ruskem na jedné a mezi Německem a Rakouskem na druhé
straně v Bresku Litevském zuřili boje tím více ve Francii a
Itálii.
• Těžko však vláda ruská, vláda takzvaných dělnických a
vojenských rad (sovětů) neplnila těžké podmínky jí uložené,
vtrhlo německé vojsko znovu dále do Ruska a když našlo
slabý odpor, táhlo dále a donutilo svým tlakem, loupežením
a odváženým na kradené kořisti Rusko k míru novým jednáním v Bresku Litevském,
kde 3. března konečně mír podepsán.
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JuniorErb 2018 - soutěž v tvorbě internetových stránek
Již od roku 2008 probíhá každoročně soutěž, v níž soutěží mladí tvůrci webových
stánek - zpravidla studenti středních škol. Jednou z podmínek je, aby přihlášený
projekt přinášel nějaký prospěch svému okolí.
Finále soutěže na konferenci ISSS 2018
Ocenění nejlepší v kategorii Ostatní kraje a celkových
vítězů letošního ročníku JuniorErbu se odehrálo v
pondělí 9. dubna 2018 v kongresovém centru Aldis v
Hradci Králové. K předání cen pořadatelé přizvali:
senátory z Výboru pro uzemní rozvoj, veřejnou správu
a životní prostředí v čele s předsedou Zdenkem
Nytrou, Milošem Vystrčilem a Renatou Chemlovou,
dále hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka,
zástupkyně odborů informatiky Plzeňského kraje a
hlavního města Praha, zástupce MŠMT, jednoty
školských informatiků a ředitele konference ISSS
Tomáše Renčína. V uvolněné atmosféře převzali
všichni přítomní ocenění své výhry, diplomy a pamětní
listy Senátu ČR.
V kategorii Ostatní kraje bral první místo webmaster Filip Došek s projektem obecních
stránek Žabovřesky nad Ohří (https://zabovreskyno.cz).
Finalisté se rekrutovali z jednotlivých kol, tedy pražského, plzeňského a Ostatní kraje.
Porota porovnala jednotlivé práce a
nakonec rozhodla.
První místo ve finále obsadil také Filip
Došek s projektem obecních stránek
obce Žabovřesky nad Ohří.
Roman Falhar, Český zavináč, z. s.
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Loučení s prázdninami aneb „Hurá do školy”

Setkání „ŽABO” obcí 2018 v Žabokrekách u Martina
POZVÁNKA
na tradiční setkání „ŽABO” obcí

24.-25.8.2018
Od pátku 24.8.2018 do soboty 25.8.2018 proběhne tradiční
setkání „ŽABO” obcí, tentokrát v obci Žabokreky u Martina.
Účastníci této akce se mohou těšit na různá kulturní
vystoupení, zábavné soutěže a na setkání se zástupci
partnerských obcí. Hlavní myšlenkou akce je oslavit výročí
vzniku ČSR.
Organizovanou dopravu zajišťuje obec Žabovřesky nad Ohří,
každý účastník uhradí účastnický poplatek a to 500 Kč.
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Podřipský motoráček 2018
Motoráček vás zaveze z Roudnice nad Labem
do Mšených Lázní, které jsou malebnou
lázeňskou obcí, Budyně nad Ohří, kde je vodní
hrad až do Libochovic, kde se nachází zámek a
odkud se lze vydat na zříceninu hradu
Hazmburk.
INFORMACE O VÝLUCE:
Vážení cestující, v období od 2.6. do 12.8.2018
nebude z důvodu výluky v žst. Libochovice
umožněn výstup a nástup cestujících v žst.
Libochovice. Vlaky budou pro cestující vedeny
pouze v úseku Roudnice nad Labem Žabovřesky nad Ohří a opačně. Za způsobené
komplikace se cestujícím omlouváme.

Prodej plynových láhví Propan-Butan
paní Razáková čp. 30 prodává plynové láhve Propan - Butan
Ceny propanbutanových láhví:
10 kg láhev

355 Kč

2 kg láhev

100 Kč
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