ŽABÁK
ŽABÁK

zpravodaj obce Žabovřesky nad Ohří

zpravodaj obce

Žabovřesky nad Ohří
www.zabovreskyno.cz

podzim 2018

zdarma

podzim 2017

číslo 3/2018

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

Čas dovolených a prázdnin je nenávratně pryč a
astronomický podzim nám začal. Děti začaly chodit
do školy a nám nastávají běžné dny, k nimž
neodmyslitelně patří podzimní práce na zahrádkách a
příprava na zimní období.
Pomalu končí další volební období, kdy spravovalo
věci veřejné stávající zastupitelstvo. Období 4 let
jejich práce a zas jen práce nějak uteklo a teď stojíme
těsně před dalšími volbami do zastupitelstva naší
obce. Jestli svůj vyměřený čas využilo zastupitelstvo
dobře či špatně, to je na hodnocení každého občana
obce. Všichni členové zastupitelstva vzali dobrovolně
na sebe zodpovědnost za chod naší obce a to na
úkor svého volného času.
Za to patří poděkování zastupitelům, kteří aktivně
plnili svojí povinnost a všem zaměstnancům obecního
úřadu za výbornou spolupráci v tomto funkčním
období.
V termínu komunálních voleb nás ještě současně
čekají volby do Senátu Parlamentu České republiky,
které se budou týkat našeho volebního obvodu
LITOMĚŘICE, protože poslední volby zde proběhly
před šesti lety. I zde Vám přeji dobrou a
zodpovědnou volbu.

Ještě se vrátím zpět k našim komunálním volbám:
Voliči budou mít možnost vybírat jen z jedné
kandidátní listiny. Kandidátní listiny byly uzavřeny a
předány v zákonném termínu na pověřený úřad. Nikdo
jiný v naší obci práva kandidovat nevyužil. Počet členů
našeho zastupitelstva je sedm. Pravděpodobně tato
situace odradí některé občany od účasti ve volbách.
Budeme však rádi za každou projevenou podporu a
prosíme o účast ve volbách.
I tak se na kandidátce objeví několik nových jmen.
Sestavení kandidátní listiny je jeden z nejtěžších úkolů.
Naší vizí bylo vytvořit fungující tým lidí, kteří budou
ochotni pracovat pro blaho naší obce a blaho našich
občanů.
Vážení spoluobčané, závěrem mého slova bych Vás
společně se všemi zastupiteli a zaměstnanci obce pozval
na oslavy 100. let ČSR, které se bude konat 20. října od 18
hodin.

Přemysl Kotek
STAROSTA OBCE

Slovo má místostarosta...
Vážení spoluobčané,
chtěl bych se vyjádřit k jednomu nešvaru, který je u některých, zdůrazňuji některých občanů naší obce
zakořeněn, až nabývám dojmu, že takto činí naschvál. Jedná se o kontejnery na tříděný odpad, které si tito
jedinci pletou s nádobami na směsný odpad, které mají před svými domy.
Neuvědomují si zřejmě, že tyto služby jim obec poskytuje bez poplatku ale že to takto nemusí být
donekonečna.
Proč by jinak do kontejnerů na papír vhazovali sklo, plasty, plechovky (což je nutno třídit), nebo nerozebrané
papírové krabice, které značně snižují kapacity těchto nádob. Rovněž neustále apelujeme na všechny občany,
aby plastové láhve sešlapávali či mačkali a tak plně využívali objem těchto kontejnerů, jejichž vývoz stojí obec
nemalé finanční prostředky.
Doufám, že si po přečtení tohoto příspěvku všichni Ti, jichž se to týká, uvědomí, že vlastně plýtvají finančními
prostředky všech obyvatel naší obce a začnou se chovat jako správní hospodáři !!!
Jan Šmucar
MÍSTOSTAROSTA OBCE
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Bioodpad a nádoby na separovaný
odpad

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.
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.

Kontejner na BIO ODPAD a nově také nádoby na
separovaný odpad jsou umístěny na dvoře
obecního úřadu a podléhají otevírací době a to:
BIOODPAD A KONTEJNERY NA SEPAROVANÝ
ODPAD JSOU ZPŘÍSTUPNĚNY:
Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

7:00 - 19:00
7:00 - 19:00
7:00 - 19:00
7:00 - 19:00
7:00 - 19:00
9:00 - 19:00
9:00 - 19:00

Proč třídit odpad?
UŠETŘÍME
Ceny za svoz a ukládání komunálních
odpadů se neustále zvyšují, což má dopad na
výši poplatku vybíraného od občanů. Bránit se
tomu můžeme tím, že budeme odpad třídit a
vyhazovat tedy méně odpadů do popelnic.
ZLEPŠÍME ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A SVÉ ZDRAVÍ
Spalováním plastů v kamnech a kotlích
vznikají velice nebezpečné karcinogenní látky,
které se uvolňují v kotelně i komíně. Pálením
plastů ohrožujete zdraví vaše i vašich sousedů.
Neničte si tedy zdraví a třiďte odpad.
POMÁHÁME EKONOMICE
S vytříděnými surovinami je nutné
provést mnoho výrobních úkonů, aby se z nich
stal výrobek. Tyto výrobní úkony znamenají
práci pro lidi a činnost pro firmy. Surovina
vyhozená na skládce již mnoho lidí nezaměstná.
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Ohlédnutí za akcí Loučení s prázdninami
I v letošním roce proběhla akce Loučení s prázdninami aneb „Hurá do školy”.
Součástí programu byly soutěže pro děti, ve kterých mohly prokázat
svojí zručnost a dovednost v několika disciplínách.
Za každý splněný úkol dostaly sladkou odměnu.
Ratolesti měly možnost si zakoupit ledovou tříšť či cukrovou vatu.
Příjemným překvapením a zpestřením dne pro všechny bylo kromě
vynikajícího občerstvení také vystoupení kynologů z Libochovic.
O odpolední hudební program se postarala kapela Žabbend p. Kršky,
ve večerních hodinách hrála k poslechu i k tanci kapela IMPULZ.
Slunečné počasí podtrhlo vydařenost zábavného odpoledne a soudě podle šťastných dětských tváří,
pro něž bylo především uskutečněno se akce vydařila.
Poděkování patří všem, kdo se na její přípravě podíleli.
(fotky z akce na str. 5)

Prodej slepiček - 5.října 2018
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Zprávy z činnosti obecního úřadu
- Projednání žádostí o sponzorský dar
Usnesení ZO ze dne
- Projednání žádosti o odkoupení
25. zárí 2018
pozemku
- Projednání žádosti o pokácení stromu

Oprava místní komunikace „Pod pomníkem”
V ulici Pod pomníkem probíhá v těchto dnech oprava místní komunikace.
Do konce října by měla být provedena oprava 201,9 bm, stávající povrch bude strhnut a bude
nahrazen asfaltem.
Na tuto akci je přidělena dotace z rozpočtu Ústeckého kraje ve výši 20 procent finančních nákladů.
Opravu místní komunikace provádí firma R-Built, s.r.o.

BIO ODPAD ze zahrad a domácností
Kontejner na BIO ODPAD bude na dvoře obecního úřadu umístěn do konce října.
Dále žádáme občany o to, aby:
do kontejneru neukládali velké větve stromů, části kmenů, pařezy, apod. Velké větve je potřeba
rozřezat na menší kusy. V obci není jiná možnost jak BIO ODPAD likvidovat.
Pokud bude kontejner zaplněn velkými větvemi, je poloprázdný a tudíž odvážíme a platíme
vzduch.
Uložení i odvezení BIO ODPADU stojí obec nemalé peníze z rozpočtu.

Parkování na ulicích a trávnatých plochách
V poslední době se v obci rozšiřuje nešvar špatného parkování. Auta obyvatel nebo návštěvníků parkují na
ulicích a chodnících. Přestože parkování na komunikaci je v některých případech možné, je třeba dbát na to,
aby zůstal volný dostatečně široký průjezd pro ostatní vozidla (IZS, vozidla zimní údržby, atd.).
Nechceme zde citovat zákon o provozu na pozemních komunikacích, který pravidla pro zastavení a stání
definuje (tím spíše, že nikdo po zaparkování nevytáhne metr a nepůjde si ony 3 metry zkontrolovat), ale
prosíme, aby si řidiči uvědomili, že volný prostor pro jiné osobní auto už nemusí stačit vozidlu nákladnímu.
Opakovaně se tak stalo, že popeláři nebyli schopni svézt odpad z důvodu špatně zaparkovaného auta. Volání
policie a čekání na odtah takového vozu je pro ně časově náročné. Ulice tak zůstane nesvezena. Parkování na
chodnících je pak zcela nepřípustné (pochopitelně, není-li povoleno dopravní značkou). Doporučujeme tak
občanům, aby využívali k parkování vozidel své pozemky
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FotoreportážNejvětší
- Loučení
s prázdninami
aneb v„Hurá
setkání
značky Simson
ČR do školy”
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Fotoreportáž - Simson sraz 2018

Foto - J. Seman pro Simson-Muzeum
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Komunální volby a volby do Senátu PČR
V říjnu proběhnou komunální volby. Podívejte
se, jak volit či jak vyplnit hlasovací lístek. S
voličským průkazem volit nejde, pro volby do
obecních zastupitelstev se nevydává, do
senátních voleb ano.
Termín komunálních a senátní voleb:
Volby do obecních zastupitelstev a do
senátu se budou konat 5. a 6. října. Termín
vyhlásil prezident Miloš Zeman 23. května 2018.
Prezident republiky musí podle zákona vyhlásit
termín voleb nejpozději 90 dnů před jejich
konáním.
¨Jak se volí v komunálních volbách:
V případě komunálních voleb obdrží
volič jeden hlasovací lístek. Každý volič má tolik
hlasů, kolik je členů zastupitelstva. Oprávněný
volič může ve volební místnosti za zástěnou
volit třemi způsoby:
• Volič označí jednu politickou stranu. V
takovém případě dostávají hlasy kandidáti
voličem označené strany, nejvýše však tolik
kandidátů v pořadí dle hlasovacího lístku.
• Volič křížkuje kandidáty napříč
stranami, přičemž každému kandidátovi
připadne jeden hlas.
• Kromě toho lze oba způsoby, popsané
v předchozích bodech, kombinovat,
a to tak, že lze označit křížkem jednu volební
stranu a dále v rámečku před
jménem kandidáta další kandidáty, pro které
hlasuje, a to v libovolných
samostatných sloupcích, ve kterých jsou
uvedeny ostatní volební strany.
V tomto případě je dán hlas jednotlivě
označeným kandidátům. Z označené
volební strany je dán hlas podle pořadí na
hlasovacím lístku pouze tolika
kandidátům, kolik zbývá do počtu volených
členů zastupitelstva obce.
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Po úpravě vloží volič hlasovací lístek do ŠEDÉ
úřední obálky, určené pro volby do obecních
zastupitelstev.
Jak se volí v senátních volbách:
Při senátních volbách vloží volič za
plentou do ŽLUTÉ obálky jeden hlasovací lístek
kandidáta, pro kterého hlasuje. Lístek se nijak
neupravuje.
Volební lístky:
Nejpozději tři dny před začátkem voleb
dostane každý volič do schránky ve svém
trvalém bydlišti obálku s hlasovacími lístky.
Spolu s volebními lístky najde volič v obálce
i instrukce ke správnému vyplnění. Hlasovací
lístky si může volič vyžádat i v samotné
volební místnosti.
Kde se volí:
Volby v naší obci proběhnou v jediné
volební místnosti a to na obecním úřadě.
Jedná se o obvyklé místo, kde volby probíhají
pokaždé.
Po prokázání totožnosti obdrží volič prázdnou
úřední obálku s razítkem. V našem případě se
volí i do Senátu, volič dostane ještě žlutou
volební obálku opatřenou razítkem.
V případě závažného zdravotního důvodu může
volič požádat obecní úřad o hlasování mimo
volební místnost - za voličem přijdou dva
členové volební komise s přenosnou hlasovací
schránkou.
Voličský průkaz:
Volič může s voličským průkazem volit
pouze v případě krajských, senátních,
sněmovních a prezidentských voleb, případně
ve volbách do evropského parlamentu.
Pro volby do obecních zastupitelstev se voličské
průkazy nevydávají.

Setkání „ŽABO” obcí 2018 v Žabokrekách u Martina
Ve dnech 24. - 25. srpna se konalo tradiční setkání „ŽABO-OBCÍ”, tentokrát se setkání konalo
ve slovenských Žabokrekách u Martina.
Setkání se zúčastnilo sedm „žabích” obcí a to: Žabovřesky (ČB),
Žabeň, Žabokreky nad Nitrou, Žabokliky, Žabonosy, Žabovřesky nad
Ohří a hostitelé Žabokreky u Martina.
V pátek večer se všichni uvítali a konala se zábava, kdy se tančilo a
zpívalo až do ranních hodin. V sobotu dopoledne jsme navštívili
město Martin, kde jsme si prohlédli různá místa spojená se vznikem
ČSR. Odpoledne po slavnostním zahájení se začalo soutěžit, kde šlo
především o legraci a ne o vítěze. Soutěžilo se v následujících
disciplínách: přetahování s žábou, ručkování se zavázanými očima,
malování odlitků a skládání puzzle. Naše obec skončila na prvním
místě.
Těšíme se na další setkání, které se bude konat v obci Žabovřesky u
Českých Budějovic.

Víte, že......
• Stát československý prohlášen byl v Praze v pondělí dne
28. října, kdy utvořena na rychlo nová vláda zatím jako
Národní Výbor pětičlenný: Antonín Švehla, Jiří Stříbrný, JUDr.
Al. Rašín, Dr. Fr. Soukup a Dr. Vavro Šrobár.
• Prvé zprávy o prohlášení samostatnosti české publikovány
v Praze již dopoledne Kol 10 hod. dop. a hned telegramy a
telefony roznášely po novinách českých radostnou zvěst.
• Zástupy českých lidí po Praze a venkovských městech a
obcích ještě v týž den oslavovaly vzkříšení samostatnosti
české schůzemi, řečmi, průvody, prapory.
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