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Slovo má starosta...

Oslavy 100. let republiky v Žabov eskáchř #spolecnestoleti

Přál bych si, abychom se na Vánoce připravili bez
traumatických stavů při nákupech a s vědomím,
že peníze a drahé dárky zdaleka nejsou všechno.
Jistě mi dáte za pravdu, že nejdůležitější je udržet
pohodu bez svárů, stresu a hádek. Je to období
roku, kdy by si každý měl najít čas na své blízké.
Vánoce by měly být svátky klidu a míru. Přál bych
si, aby na Vánoce nikdo nebyl sám, aby i v dnešní
hektické době trvala vánoční atmosféra celý rok,
abychom si vycházeli vstříc, chápali se a snažili se
si porozumět nejen o vánočních svátcích.

Vážení spoluobčané, milí přátelé!

Konec letošního roku se nám
kvapem blíží a doba vánoční
nás všechny obklopuje svou
pohodou, ale i uspěchaností.
Zkusme se tedy na chvilku
zastavit a potěšit se svými
nejbližšími a přáteli.

V letošním roce se nám podařilo bez větších
komplikací realizovat jeden větší projekt a tím
mám na mysli rekonstrukci místní komunikace v
ulici „Pod pomníkem”.

I naše malá obec se připojila k oslavám 100 let vzniku republiky. Odpoledne, 20. října, jsme se
nejprve sešli v domečku u Marty, kde se promítaly historické dokumenty, které byly spojeny s
osudovými osmičkami od vzniku republiky. Po jeho skončení jsme se pomalu přesunuli k památníku
padlých, kde se konala komentovaná módní přehlídka prvorepublikových šatů a kabátů. Modelky
od paní Evy Kindlové a Petry Karfíkové nám předvedly opravdu mnoho krásných a zajímavých
modelů.

Prezident Masaryk a pan starosta poté společně zasadili náš strom Svobody. Při výsadbě lípy děti ze
sboru zpívaly píseň ,,Chválim tě,země má“. Zároveň byl i odhalen kámen s pamětní deskou, která
bude tuto událost připomínat dalším generacím. Společně také položili věnce a svíčky k památníku
padlých za zvuků naší státní hymny, kterou opět zazpívaly děti ze sboru. Po skončení celého
slavnostního programu T.G.Masaryk opustil naši obec za zvuku fanfár.

Úderem 17.hodiny za zvuku fanfár z Libuše do naší obce na koni přijel pan prezident Tomáš Garrigue
Masaryk se svými pobočníky. Po uvítání panem starostou, předáním květiny a malého dárku na
památku naší obce, pronesl pan prezident zdravici a přivítal se s občany. Dětský pěvecký sbor z
Budyně nad Ohří zazpíval nejoblíbenější písničku T.G.Masaryka ,,Ach synku, synku“.

Celou tuto krásnou akci zakončil jako každý rok touto dobou lampionový průvod naší obcí.

(fotky z akce na straně 8)
Děkujeme za vaši účast a zároveň děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravě této slavnostní akce.

Dále Vás srdečně zveme na „zájezd za adventními
trhy do Drážďan nebo na tradiční rozsvícení
vánočního stromu, veškeré informace k těmto
oběma akcím naleznete na dalších stranách
zpravodaje.

K Novému roku dojde k výměně popelnicových
lístků a k úpravě ceny, kterou určuje firma FCC
BEC, s.r.o, která v obci zajišťuje svoz komunálního
odpadu.

V sobotu 20. října jsme se zapojili k oslavám 100 let
vzniku republiky. Navštívil nás prezident osvoboditel
- T. G. Masaryk s jeho družinou. Při této akci jsme
vysadili  Strom svobody a poté jsme se vydali na
tradiční lampiónový průvod.

Přemysl Kotek

Na závěr mi dovolte Vám poděkovat za
projevenou důvěru v letošních komunálních
volbách a k Vánočním svátkům a Novému roku
Vám přeji hodně štěstí, pevné zdraví, lásky a
hodně pracovních či osobních úspěchů.

STAROSTA OBCE
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datovou schránku.
přístupové údaje či znepřístupnit
schránky na žádost, zneplatnit

neboli eský odací věřovací nformační
árodní erminál.

Czech POINT

KMVS stav trestných bodů.
Výpis je poskytován z Centrálního
registrů řidičů vedeného MD ČR.

Žadatel o výpis z Rejstříku trestu musí

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

Tato služba poskytuje občanům tyto služby:

!

mít platný doklad totožnosti a mít

Tato služba umožňuje občanům zjistit

!

přidělené rodné číslo.

O výpis z Katastru nemovitostí ČR
!

Výpis l e požadovat na základě listu

KMVS je prostředníkem mezi

může požádat anonymní žadatel.

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

občanem a informačním systémem
datových schránek. Na kontaktním
místě lze zajistit zřízení datové

Středa: 7:00 -

SEPAROVANÝ ODPAD JE ZPŘÍSTUPNĚN:

Pondělí: 7:00 -

Neděle: 9:00 - 16:00

Oznamujeme našim občanům, že nádoby na
tříděný odpad jsou přestěhovány na dvoře OÚ.

Pátek: 7:00 -
Čtvrtek: 7:00 -

Úterý: 7:00 - 16:00

Separovaný odpad

Sobota: 9:00 - 16:00

Kontejner na BIO ODPAD bude opět přistaven v
dubnu 2019.

• kovové obaly

• směsné sklo

• papír

DĚKUJEME, ŽE TŘÍDÍTE ODPAD!
SEŠLAPÁVÁNÍM PLASTOVÝCH LAHVÍ A

ROZŘEZÁVÁNÍM KARTÓNOVÝCH KRABIC ŠETŘÍTE
SVOJE PENÍZE.

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

• plasty



Výsledky komunálních a senátní voleb - íjen 2018ř
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2. Filip Došek - 60 platných hlasů

Okrsková volební komise oznamuje výsledky voleb do zastupitelstva obce, které se konaly
5. a 6. října 2018. Z celkového počtu 203 voličů se voleb zúčastnilo 92 voličů, což byla
45,32% volební účast.

1. Přemysl Kotek - 62 platných hlasů

3. Jan Šmucar - 52 platných hlasů

Okrsková volební komise děkuje voličům za účast a bezproblémový průběh voleb.

Komunální volby:

7. Vlastimil Purchart - 51 platných hlasů

4. Ing. Zuzana Králová - 52 platných hlasů

Senátní volby:

Sdružení nezávislých kandidátů - 383 platných hlasů:

5. Sylva Veselá - 54 platných hlasů
6. Karel Razák - 52 platných hlasů

Okrsková volební komise oznamuje výsledky voleb do Senátu Parlamentu ČR, které se
konaly 5. a 6. října 2018 a druhé kolo se konalo 12. - 13. října 2018. V prvním kole se voleb
zúčastnilo 96 voličů a ve druhém kole 55 voličů.

1. kolo:

2. Ing. Josef Šenfeld - 16 hlasů
+1. MUDr. Ondřej Štěrba - 33 hlasů

+3. Mgr. Ladislav Chlupáč - 15 hlasů

2. kolo:

1. MUDr. Ondřej Štěrba - 38 hlasů
2. Mgr. Ladislav Chlupáč - 16 hlasů

5. Libor Uhlík - 5 hlasů
Senátorem za obvod Litoměřice (29) byl

zvolen Mgr. Ladislav Chlupáč.
6. Jan Vondrouš - 4 hlasy

4. MUDr. Miroslav Jiránek - 11 hlasů

7. Mgr. Josef Dobeš - 4 hlasy
8. MUDr. David Rath - 2 hlasy
9. František Novotný - 2 hlasy

Oprava místní komunikace v ulici „Pod pomníkem”
Za podpory Ústeckého kraje opravila obec místní komunikaci v ulici „Pod pomníkem”.

Opravu komunikace prováděla firma R-Built, s.r.o. z Radovesic.
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Zprávy z činnosti obecního úřadu

Pozvánka na
jednání ZO zastupitelstva, které se bude konat

Srdečně Vás zveme na zasedání

5. prosince 2018 od 19:00 v
zasedací místnosti na OÚ.

Jednání zastupitelstva

Po komunálních volbách se sešli 30. října 2018 nově zvolení
zastupitelé na svém ustavujícím zasedání a zvolili do vedení obce

Jan Šmucar - místostarosta obce
Přemysl Kotek - starosta obce

Dovolená v dob vánočních svátk na OÚě ů

od do21.12.2018 2.1.2019

bude obecní úřad z důvodu dovolené a
vánočních svátků uzavřen.

Obecní úřad Žabovřesky n.O.
přeje všem občanům naší obce

šťastné a veselé prožití Vánočních
svátků a hodně štěstí a zdraví do

Nového roku 2019.
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Největší setkání značky Simson v Č
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Fotoreportáž - V. ročník setkání historických vozidel
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Tradiční rozsvícení vánočního stromu

Mikuláš, and l a čert k Vám domě ů

že Ti svatí pohladí je a dárky jim rozdají.

A. a J. Šmucarovi

Teď však mají ještě šanci,

Pátého dne v prosinci,
ať se bojí jedinci,
co celý rok zlobili,
rodiče své trápili.

neskončit u čerta v ranci,
za básničku, za písničku,

Když pak slíbí polepšení,

hodně mohou napravit.
Anděla a Mikuláše chováním svým potěšit.

tak se možná dočkají,

obec@zabovreskyno.cz

návštěvu Mikuláše, čerta a

733 376 278 nebo na e-mailu:
4.12. na OÚ, telefonicky:
anděla se mohou nahlásit do

Rodiče, kteří mají zájem o
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Fotoreportáž z akce „Oslavy 100. let ČSR” v Žabov eskáchř
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Zdražení lístk na popelnici a svoz mezi vánočními svátkyů

Svoz popelnic s komunálním odpadem probíhá i o vánoční svátky

Od 1.1.2019 dojde ke zdražení lístků na popelnici. Cenu lístku určuje firma
FCC BEC s. r. o., která v obci zajišťuje svoz komunálního odpadu. Lístky na
popelnice na rok 2019 je možné si zakoupit na obecním úřadě v průběhu
prosince 2018 a to v úřední dny.

Svozovým dnem pro komunální odpad je každé pondělí v týdnu.

(24.12.2018 a 31.12.2018).

Zájezd „za adventními trhy do Dráždan”


