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Starostův sloupek...
Vážení spoluobčané, milí
přátelé!
Všichni jsme se jistě rádi
rozloučili s letošní zimou a
šedivými dny. Příroda okolo
nás se probouzí, sluneční
paprsky jsou intenzivnější a
jaro se hlásí o slovo. Většina z nás vyráží pracovat
(nebo odpočívat) na zahrady, zahrádky a
políčka.
„Zemi jsme nezdědili od předků – půjčujeme si ji
od našich dětí.“
V souvislosti s tímto rčením bych Vás chtěl pozvat
na akci „Ukliďme svět, ukliďme Česko“, která se
bude konat 6. dubna 2019, společnými silami
uklidíme cestu a břehy mezi obcemi Žabovřesky a
Břežany. Přijďte i Vy se zapojit a dokázat, že
přístup k přírodě nám není lhostejný.
Další akce, které chystáme, naleznete na dalších
stranách obecního zpravodaje či na
internetových nebo facebookových stránkách
obce.

Po obci bylo umístěno mnoho nových laviček,
které nabízejí nejen prostor k odpočinku, ale také
krásnou vyhlídku na Hazmburk, kde můžeme
sledovat západ slunce a k tomu se kochat naší
pohádkovou krajinou. Tímto děkuji Michalovi
Němcovi, který nám pomohl se zabetonováním
laviček.
Ve dnech 24. – 25. května se konají volby do
Evropského parlamentu, prosím, o co nejvyšší
volební účast. Ač se to možná na první pohled
nezdá, některé investic do naší obce jdou v
posledních letech právě z EU, tudíž si myslím, že by
nám nemělo být jedno, jak tato organizace
funguje.
Vážení spoluobčané, na závěr Vám přeji hezké
jarní dny, ať už na zahrádkách, na horách nebo
kamkoliv Vás nohy zanesou. Vzhledem k tomu, že
Velikonoce jsou před námi, rád využívám této
příležitosti, abych Vám popřál jejich krásné prožití,
a hlavně dětem bohatou pomlázku.
Přemysl Kotek
STAROSTA OBCE

Rozsvícení vánočního stromku 2018
S adventním časem přišla do našich obcí a měst tradice rozsvěcování vánočních stromů a
stromečků. Nebylo tomu jinak ani v naší obci. V sobotu 30. listopadu 2018 se slavnostně rozzářil i zde.
Akce se zúčastnilo mnoho místních ale i přespolních občanů, všichni si na závěr akce popřáli jen to
nejlepší do nového nastupujícího roku 2019.
Pro všechny přihlížející byl připraven již tradiční vánoční jarmark, kde byly k zakoupení adventní
věnce, vánoční cukroví, jmelí či uzeniny. K zakousnutí byly v prodeji domácí wafle či párek v rolíku a
na žízeň byl pro dospělé připraven svařák a pro děti čaj.
Dále nás na akci navštívil DPS z Budyně nad Ohří.

1

Separovaný odpad
Oznamujeme našim občanům, že nádoby na
tříděný odpad jsou přestěhovány na dvoře OÚ.
SEPAROVANÝ ODPAD JE ZPŘÍSTUPNĚN:

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:

Pondělí:
Úterý:
Středa:
Čtvrtek:
Pátek:
Sobota:
Neděle:

7:00 - 16:00
7:00 - 16:00
7:00 - 16:00
7:00 - 16:00
7:00 - 16:00
9:00 - 16:00
9:00 - 16:00

Kontejner na BIOODPAD bude umístěn v dubnu
t.r.

! 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.

Legalizace a vidimace
Obecní úřad v Žabovřeskách nad Ohří je
pověřen prováděním ověřování podpisu
/legalizace/ a ověřováním listin
/vidimace/.
Cena za ověřování je 30,- Kč za podpis
nebo stránku.
K ověření pravosti podpisu je potřeba:
- listina, na níž má být podpis ověřen
- průkaz totožnosti osoby, jejíž podpis bude
ověřen.
Ověření se provádí v kanceláři obecního
úřadu. K ověření se dostaví osoba, jejíž
podpis má být ověřen, osobně. Ze
zdravotních nebo jiných závažných
důvodů je možno požádat pověřenou
pracovnici o ověření na jiném místě, např.
v domácnosti /pouze v katastrálním území
obce/.
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Zápis do ZŠ Libochovice a MŠ Radovesice
Základní škola J.E. Purkyně v Libochovicích vyhlašuje
termín pro zápis do prvních tříd pro školní rok
2019/2020.
Zápis se koná 4. dubna 2019 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 jej stáhnout a
vyplnit předem. K dispozici jsou na webových
stránkách školy (www.skolylibochovice.cz).
Mateřská škola Radovesice vyhlašuje termín pro zápis do Mateřské školy
Radovesice pro školní rok 2019/2020.
Proběhne v budově Mateřské školy Radovesice č.p. 97 ve čtvrtek 6. května
2019 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

Krajské ředitelství Policie Ústeckého kraje varuje …
Chtěli bychom upozornit především starší občany žijící v rodinných domcích na nekalé
praktiky falešných řemeslníků, které se opět objevily v našem okrese. Jedná se o skupinku
mužů, která se ve většině případů pohybuje v dodávkovém vozidle a nabízí opravy
okapů, střechy apod. Jejich nabídka je vždy velmi lákavá, neboť cena za práci je velice
nízká. Po skončení prací, které jsou většinou během necelého dne hotové, se počáteční
smluvená částka změní na několikanásobně vyšší sumu, kterou se jim ve většině případů
podaří od poškozených získat. Obdobné případy na Litoměřicku evidujeme z roku 2017,
kdy se jednalo o několik desítek případů podvodného jednání páchaného především na
seniorech. V případě, že se s výše uvedeným jednáním setkáte, neváhejte kontaktovat
přímo litoměřické kriminalisty na tel. 974 436 320(321), popř. volejte linku 158.
nprap. Pavla Kofrová
vrchní inspektor
+420 974 436 207
+420 724 101 966
pavla.kofrova@pcr.cz
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE ÚSTECKÉHO KRAJE
Kancelář ředitele krajského ředitelství, oddělení tisku a prevence
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Zprávy z činnosti obecního úřadu
Zastupitelstvo
obce 5.12.2018
schválilo:

- Rozpočet obce na rok 2019
Plánované příjmy obce: 3.343.600,Plánované výdaje obce: 3.343.600,Rozdíl: 0,-

Poplatek za psa
Upozorňujeme občany na povinnost zaplacení místních
poplatků za psy podle obecně závazné vyhlášky 1/2007 na rok 2019.
Ceník poplatků zůstává nadále stejný.
Za prvního psa - 50 Kč
Za druhého a každého dalšího psa - 75 Kč
Senioři jsou od poplatků osvobozeni.

Termíny a typy
komunálního odpadu
V seznamu naleznete rozpis vývozu
komunálního odpadu.
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setkání
značky Simson v Č
Za adventnímiNejvětší
trhy do
Drážďan
V neděli 16. prosince 2018 jsme se vydali na celodenní
výlet do Drážďan.
V 8 hodin jsme vyjeli a v 10 hodin jsme se už nacházeli
v Německu. Autobus nás dopravil k jezírku poblíž
Zwingeru.
Prošli jsme si historické město a zavítali na jeden z
nejstarších trhů v Evropě vůbec - DRESDNER
STRIEZELMARKT.
Ty nás ohromily svou rozlohou! Každý stánek byl originální svou výzdobou. Kromě ručních
výrobků, ozdob a různých maličkostí zde bylo i nepřeberné
množství prodejen s nápoji a potravinami. Neodolali jsme a různé nápoje i klobásky jsme
ochutnali!
Projít celé tržiště nám trvalo několik hodin.
Dále jsme objevili další čtyři menší tržiště a pomalu se vydali k autobusu. Domů, do
Žabovřesk, jsme dorazili kolem 17 hodiny.
Moc jsme si užili předvánoční den.
Doufám, že se tato akce stane do budoucna naší tradicí.
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- V. ročník
setkání
historických
vozidel
Ukliďme Fotoreportáž
svět, ukliďme
Česko
2019
v Žabovřeskách
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Čarodějnický rej

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky snáškových plemen:
Tetra (hnědá)
Dominant (černý, modrý, žlutý, bílý a kropenatý)
Dále slepičky Green Shell, typu Araukana
Stáří slepiček je 14 - 19 týdnů
Cena 159,- až 215,-/ks
Prodáváme slepičky z našeho chovu, odchované na hluboké podestýlce.
........................................................................................................................................

Prodej se uskuteční:
v pondělí 25. března 2019
U hospody na Návsi - v 15,35
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Tvořivé odpoledne pro děti a rodiče

Z činnosti na úseku evidence obyvatel za rok 2018
K 1.1.2018 měla obec Žabovřesky n.O.
z toho:
a

262 obyvatel
128 mužů
134 žen

Během roku se:

7 občanů
6 občanů
2 děti
2 občané

přihlásilo:
odhlásilo:
narodilo:
zemřelo:

K 31.12.2018 měla obec Žabovřesky n.O.
z toho:
a

263 obyvatel
132 mužů
131 žen

Uvnitř obce se přestěhovalo 0 občanů.
Průměrný věk všech občanů obce je 39,076 roků.
Tabulka ukazuje věkové rozložení obyvatelstva podle věku (k 31.12.2018)
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Volby do Evropského parlamentu 2019

KDY BUDOU VOLBY:
- Volby do Evropského parlamentu se konají ve dnech 24. a 25. května 2019
JAK HLASOVAT V ČESKÉ REPUBLICE:
- Volit může každý občan starší 18-ti let.
- Volit kandidáty za ČR je možné pouze v České republice, nikoli v zahraničí.
- Vezměte si s sebou platný občanský průkaz nebo pas.
KDE MOHU VOLIT:
- Voliči v České republice musí volit ve svém volebním obvodě na základě trvalého
bydliště.
- Pokud chtějí volit jinde, musí požádat o volební průkaz (na obecním úřadě v místě
jejich trvalého bydliště a nejpozději 40 dnů před volbami), který držiteli umožní volit v
jakémkoli volebním obvodě na území České republiky.
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