ZPRAVODAJ
Obecního úřadu Žabovřesky
jaro 2015
Vážení spoluobčané,
dostává se Vám do rukou 19. vydání Zpravodaje Obecního úřadu Žabovřesky a zastupitelstva
obce ve složení Pavel Bárta, Ivana Brožová, Lucie Eliášová, Vladislav Hála, Lukáš Houdek,
Bc. Jan Novotný, Blanka Pavlíková, Jan Štícha a Jan Tomášek. Ráda bych ve spolupráci se
zastupitelstvem obce touto cestou navázala na práci v předešlých letech a přinášela Vám
i tímto způsobem zajímavosti z dění naší krásné obce. Pro nastávající jarní dny přeji všem,
aby to byly dny plné sluníčka, radosti a pohody.
Ráda bych Vám chtěla připomenout, že se na mě můžete obracet jak osobně v kanceláři OÚ,
tak prostřednictvím e-mailu obeczabovresky@quick.cz nebo na tel. číslech 387 992 042 a
602 757 047.
Lucie Eliášová, starostka

Ze zasedání zastupitelstva obce
•

•

•

•

V prosinci 2014 byl schválen rozpočet obce na rok 2015. Rozpočet byl schválen jako
vyrovnaný s příjmy 5.720.986,- Kč, výdaji 5.246.414,-Kč a financováním
dlouhodobých závazků ve výši 474.572,-Kč.
Stavební úprava návesního prostoru – ZO projednalo a schválilo variantu realizace
akce i za předpokladu, že obec neobdrží požadované dotace, a to z vlastních
prostředků.
Obecně závazná vyhláška – ZO projednalo a schválilo OZV o stanovení systému
nakládání, shromažďování, sběru, třídění, přepravy, využívání a odstraňování
komunálního odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obcí Žabovřesky a
Dehtáře.
Územní plán obce – ZO schválilo Dodatek č. 2 ke smlouvě 33_2009 vypracovaný
v návaznosti na úpravu pro další jednání. Taktéž byla zveřejněna Veřejná vyhláška a
návrh územního plánu s možností do něj nahlédnout na OÚ vždy v úředních hodinách.
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Dotace
Každým rokem naše obec žádá o získání dotací. Koncem roku 2014 jsme byli úspěšní při
obdržení následujících dotací:
•

KÚ JčK – dotace v rámci FSEU – tato dotace souvisela s financováním prvotních
nákladů a výdajů za nezbytná opatření nutná k obnovení základních funkcí
poškozeného majetku v důsledku povodní v červnu 2013 – peněžní prostředky byly
použity při opravě místní komunikace, kde došlo k poškození vozovky a krajnice
podemletím při povodních v roce 2013. Jedná se o komunikaci místního významu
umožňující přístup k rekreačním objektům v oblasti rybníka Dehtář.

•
•

KÚ JčK – dotace z POV – úroky z úvěru pro akci oprava KD
KÚ JčK – dotace „ Podpora JSDHO JčK“ – peněžní prostředky byly použity na nákup
čerpadla s příslušenstvím

Pro rok 2015 je prozatím požádáno o níže uvedené dotace a již dnes víme, že u některých
žádostí úspěšně.
KÚ JčK – dotace z POV – úroky z úvěru pro akci oprava KD
KÚ JčK – dotace z POV – zpevněná stání pro kontejnery s odpadem v Žabovřeskách
i Dehtářích
KÚ JčK – grant z programu „Podpora tvorby územně plánovací dokumentace“
KÚ JčK – grant „Příspěvek na hospodaření v lesích“
KÚ JčK – grant „ Podpora JSDHO JčK“ elektrocentrála a teleskopický osvětlovací
stožár
Evropský fond pro regionální rozvoj ROP Jihozápad – dotace na stavební úpravu
místní komunikace návesního prostoru
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Třídění odpadů
Vážení spoluobčané, jistěě jste
ste zaznamenali, že i v naší obci byla rozšíře
řena možnost třídění
odpadu o biologický a kovový
vý odpad. Kontejner na biologický odpad jee umístěný u ČOV a
plastové nádoby pro třídění
ř ě kovů
ko ů (černé barvy) jsou umístěny u OÚ a v Deh
ehtářích na návsi.

Pamatujte, co do jednotlivých
jed
kontejnerů patří
a co do jednotlivých ko
kontejnerů zásadně nevhazovat!

Biologický odpad
listy, tráva, plevel, dřev
řevní štěpky z větví stromů a keřů
zbytky ovoce, zeleniny
ny, spadané ovoce, zbytky rostlin, piliny, košťá
ťály
zemina z květináčů,
ě čů sen
seno, sláma, skořápky, čajové sáčky, kávová se
sedlina
komunální odpad, zby
bytky jídel, jedlé oleje, kosti, maso, kůže,
ů
uhy
hynulá zvířata, silné
větve, textil, vlna, cig
igarety, popel, uhlí, jednorázové pleny, zneči
čištěné
ě piliny, obaly
od potravin, sáčky
č z vy
vysavače

Kovový odpad
plechovky od potravin,
in, nápojové plechovky, ostatní kovové obaly
tlakové obaly od sprejů
ejů, plechovky od barev a olejů, vícevrstvé obal
baly

V prostorách
p
OÚ je umístěná společností
č
Ase
sekol nádoba E-box
na odkládání baterií a drobného elektroodpad
adu. Pokud nebude
na OÚ nikdo k zastižení, lze tento odpad odloži
žit u vstupních dveří,
myy jej do příslušné nádoby vyhodíme za Vás.
V současné době probíhá revize
re
v návaznosti na využívání míst pro uložení odpadu.
Je zřejmé, že budou některá
ě
z nnich doplněna o další sběrné nádoby.
Chtěli bychom Vás touto cestou
ce
požádat o třídění a ukládání odpaduu do nádob k tomu
určených. Zejména se jednáá o problém s kontejnerem v chatové oblast
asti Dehtář, který je
v poslední době plněn
ě hlavněě stavební sutí. Odvoz takového kontejneru je nemalou finanční
zátěží pro obecní pokladnu, tudíž
tud i pro každého z nás. Prosím, nebuďme lhostejní!!!
lho
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Události minulých dní
Obecní bál
23. ledna 2015 se konal VI.
VI ročník Obecního bálu. Společenský veče
čer zpestřil ukázkou
standardních a latinsko-ameri
rických tanců mladý taneční pár Michaela Borovková
B
a Martin
Jirkovský, k tanci a poslechuu zahrála
z
kapela KIKband. Novinkou tohoto plesu
ple byla netradiční,
zato velice úspěšná „klobásová
vá volenka“.
Děkujeme zúčastněným, sponz
nzorům a všem, kteří se podíleli na přípravě
ř
ě a organizaci plesu.

Vítání občánků
31. ledna 2015 proběhlo vítán
ání nových občánků. Rodičům, prarodičům
čů a ostatním
o
přítomným
hostům přednesly děti z MŠ krásné
k
básničky s troškou trémy, ale zato odd srdce.
s
Slavností akt
podtrhla svým zpěvem Micha
haela Klímová s druhým doprovodným hlasem
em. Celé vystoupení
mělo úspěch a bylo náležitě oceněno potleskem. Po úvodním slovu pana
pa místostarosty a
krátkém projevu paní starost
stky se rodiče podepsali do pamětní knihy.. Na závěr obdrželi
finanční příspěvek, plyšovo
vou hračku, maminky květinu a nechyběl
bělo ani památečné
fotografování.

Masopust
7. února 2015 se konal v pořa
řadí již VII. ročník mládenecké růžičkové
č
kol
oledy s masopustním
průvodem, při kterém jej tra
tradičně
č celým dnem i večerem doprovázela
ela Malá Novoveská
kapela. Všem koledníkům
ů a maskám,
m
které se k průvodu připojily, patří
tří velké poděkování
za udržování této „novodobé““ tradice.
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Maškarní bál
7. března 2015 pořádalo SR
RPDŠ při MŠ tradiční maškarní bál, kterýý byl
b letos obzvláště
vydařený. V odpoledních hodi
dinách se kulturní dům zaplnil pohádkovýmii postavami,
p
zvířátky
a mnoha dalšími krásnými maskami.
m
Program a hudební produkci pro děti
dě zajistil DJ Pepa
Maxa. Večerem provázela hudební
hu
skupina SAXA-Band, přestože se o své slovo hlásila
skupina ABBA. Perfektní atmosféru
atm
navodili přátelé z dálného východu
du, pobavit se přišli
i zástupci katolické církve s anděly
a
strážnými a o barmanskou show see postarali tanečníci
z Hawaie.

Noc s Andersenem
27.-28. března 2015 proběhl
ěhl XV. ročník mezinárodní akce Noc s Ande
dersenem k podpoře
čtení dětí. V žabovřeské
ř
knih
ihovně měly děti letos poprvé možnost strá
trávit noc plnou her,
hádanek, malování, zábavyy a především čtení. Pozvánka na tuto noc
n
byla doručena
do schránek dětem ve věku 6-111 let a zájem byl nad očekávání vysoký. Nooci s Andersenem se
zúčastnilo osmnáct malých sspáčů,
č z toho třem nocležníkům bylo pouh
uhých 5 let. Letošní
ročník se nesl v duchu pohádk
dky, neboť byl věnován stoletému výročí
č naroz
ození Jana Drdy.
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Naši jubilanti
Všem občanům, kteří
ř se dožív
ívají významného životního jubilea, přicházejí
ř
ejí zástupci obecního
zastupitelstva poblahopřát
ř oso
sobně a jménem obecního úřadu je jubilantov
tovi zaslána písnička
pro radost na vlnách Č
Českéhoo rozhlasu.
r

Jubileum oslavili a oslaví
Leden
Horst Tilp
Březen
Marie Hálová
Marie Štumpfová
Alexandr Nartovský
Duben
Melánia Hodiánková
Anna Svobodová
Zdenka Hodiánková
Jaroslav Houška
Karel Liebl
Vladimír Kantor
Květen
Klotylda Drábová
Marie Brožová
Jaroslav Jelínek
Červen
Miluška Masařová
Marie Houdková
Václav Krejčí

70 let
91 let
81 let
83 let
70 let
84 let
65 let
84 let
80 let
70 let
95 let
82 let
65 let

Všem jubilantům přejeme
př
hodně
zdraví, štěstí, pohody a hlavně
h
optimismu.

83 let
87 let
83 let

Nově narození
V tomto rocee se doposud
žádné miminko
ko nenarodilo.
Pevněě věříme,
ěř e, že bude tato
rubrika brzy zaplněna.
zap

Tichá vzpomínka
ka
4. února
ra 2015 – Jiří Hüttner
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Myslivecký spolek JAROV
V Žabovřesky-Břehov
V současné
č é době se členové MS věnují zejména oc
ochraně zvěře před
nadcházejícím
ím období líhnutí a kladení mláďat. V této souvislosti
MS JAROV prosí
p
občany obce, aby při svých procházzkách v okolí obce
Žabovřesky a Dehtáře, zejména při procházkách se psy, tyto měli
pod kontrolou
ou, aby nedocházelo k rušení zvěře.
Členové MS budou od května
ě a do první seče porostu procházet plochy s tra
ravinami a pícninami
v honitbě s cílem zamezit kla
ladení mláďat v těchto porostech a předejít
ř
t tak
t jejich usmrcení
při sklizni těchto polností.
Myslivecký spolek v současn
č sné době pracuje také na údržbě a obnověě políček
po č pro zvěř tak,
aby se zlepšila potravní nabídka
n
a úkrytové možnosti pro zvěř
věř v honitbě MS.
Obhospodařovány jsou necelé
lé 2 ha těchto políček.

Místní sdružení ČČK
Č Žabo
bovřesky
ř
Dne 2. dubna 2015
20 se konala výroční valná hromada Českéh
Č ého červeného kříže,
při jejíž přílež
ř ležitosti bylo všem členkám vyjádřeno srdečné
sr č
poděkování
za činnost a ženám
žen
ve věku nad sedmdesát let byla předá
ř dána malá pozornost
za čestné členstv
č ství.
Hlavní činnost ČČK byla v roce 2014 soustředěna na zajišťování
ť
zd
zdravotního dohledu
na soutěži O pohár starosty obce
ob Žabovřesky pořádané místním sborem dobrovolných
do
hasičů,
úklid veřejných prostranstvíí obce,
o
organizaci zábavného odpoledne s Mik
ikulášskou nadílkou,
zajištění občerstvení na adven
entní setkání a cukrářskou výrobu cen do tombboly na obecní bál a
maškarní ples.
První akcí pořádanou ČČK v roce
r
2015 bude přednáška věnovaná problem
matice rakoviny prsu
a prevenci tohoto onemocně
cnění. Všichni jste srdečně zváni, nejednáá se o akci pouze
pro členky, nýbrž pro všechny
ny ženy.

JSDHO Žabovřesky
V letošním
m roce jednotka sboru dobrovolných hasičů
čů obce Žabovřesky
zasahovala
la u třech událostí. Nejnáročnějším zásahem byl
b zásah při požáru
truhlárny v Haklových Dvorech dne 6. února 2015, kdy
dy byl naší jednotce
v 5:10 hod
od. vyhlášen poplach operačním střediskem HZS Jihočeského
kraje. Jedn
dnotka k požáru vyjela do 7 min. od nahlášen
ení události a zásah
provedla v dýchací technice, kterou disponuje.
V termínu 17.-19. dubna 2015
15 jsme se zúčastnili výstavy Svět v pohybu (bývalý
(b
Mobil salon)
na českobudějovickém Výstav
tavišti, kde jsme zajišťovali dopravu vody sou
outěžním
ě
družstvům.
Ještě před odjezdem na tutoo akci
a
bylo z dotace Jihočeského kraje vybav
aveno naše zásahové
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vozidlo výkonnou elektrocentrálou a teleskopickým osvětlovacím stožárem, který usnadní
práci za snížené viditelnosti. Hasičské vozidlo Tatra sklízelo mnohdy větší pozornost a obdiv,
než kterákoliv jiná technika.
Dále v letošním roce jsme uskutečnili brigádu na odstranění vlaštovčích hnízd a čištění fasády
na kulturním domě, kde jsme následně provedli instalaci ochranných strun, aby nedocházelo
k jejich opětovnému vytvoření.
I v letošním roce je náš sbor zařazen do programu „RECYKLUJTE S HASIČI“. Jakékoliv
vysloužilé elektrospotřebiče, kovový odpad a autobaterie můžete tedy shromažďovat
za požární zbrojnicí, a tím nás podpořit v soutěži o nejaktivnější sbor. Předem děkujeme.

TJ Sokol Žabovřesky
Fotbalový klub TJ Sokol Žabovřesky je na fotbalové mapě od roku
1957. V současné době máme jedno mužstvo mužů hrajících
III. třídu, které je složeno převážně z místních odchovanců a
v tomto trendu chceme i nadále pokračovat. Jednou z našich priorit
je i mládežnický fotbal, který se snažíme budovat za velké pomoci
SK Jankov.
Nové logo fotbalového týmu

Touto cestou bychom Vás chtěli pozvat na naše zápasy, neboť jste pro nás dvanáctým hráčem.

Přijďte aktivně podpořit místní spolek alespoň na domácí půdě. Na každý zápas je vždy mj.
připraveno i občerstvení pro všechny věkové kategorie. Rozpis mistrovských utkání mužů je
přiložen v níže uvedené tabulce.
Datum

Den

Čas
zahájení

2.5.
9.5.
16.5.
23.5.
30.5.
7.6.
13.6.

So
So
So
So
So
Ne
So

17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Utkání celků
Žabovřesky– Strýčice
Mokré – Žabovřesky
Žabovřesky– Týn n. Vlt.
Vrábče – Žabovřesky
Žabovřesky– Pištín
Neplachov – Žabovřesky
Žabovřesky– Koloděje n. Lužnicí

Aktuální dění okolo žabáckého fotbalu můžete sledovat na našich webových stránkách
http://www.skzabovresky.estranky.cz/ nebo prostřednictvím facebooku TJ Sokol Žabovřesky.
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Místní knihovna
Dne 26. ledna 2015 byl zaslán Jihočeské vědecké knihovně Roční
výkaz o knihovně za rok 2014. Pro Vaši informaci je zde uveden
malý výtah z této statistiky.
Celkové náklady na pořízení knihovního fondu činily 4.017,- Kč,
z toho byl uhrazen nákup předplatného periodik ve výši 2.272,- Kč.
Počet knih ve fondu místní knihovny byl 2 465 ks knihovních
jednotek a tři tituly docházejících periodik (časopisů). Dveřmi knihovny prošlo v roce 2014
celkem 315 návštěvníků, z toho pouze dva návštěvníci využili službu veřejného internetu.
Ve sledovaném období bylo zaregistrovaných 36 uživatelů (z toho 12 uživatelů ve věku
do 15 let) a zaznamenáno 617 výpůjček.
Díky spolupráci s výše zmíněnou městskou knihovnou je místní fond doplňován a zpestřován
soubory knih různých žánrů, které jsou obměňovány ve zhruba půlročních intervalech.

Nové knihy ve fondu knihovny
Krásná literatura pro mládež
• Paul Steward, Chris Riddell – Cesta za tajemný hvozd
• Karel Čapek – Dášeňka čili život štěněte
Krásná literatura pro dospělé
• Laurent Gounelle – Muž, který chtěl být šťastný
• Miloš Zeman – Vzestup a pád české sociální demokracie
• Eva-Maria Zurhorstová – Každý svého štěstí strůjcem
• Evelin Elsaesser Valarino – Na druhé straně života
• Honoré de Balzac - Třicetiletá
Technická a ostatní naučná literatura
• Janet Wright – Reflexologie a akupresura
• Alycea Ungarová – Pilates (tělo v pohybu)
• Alison Mackonochie – Těhotenství a péče o dítě
• Zuzana Jungwirthová – Domácí lékař
• kolektiv autorů – Tisíc nápadů a rad pro kutily
• Ulrike Hoffmannová, Claudia Bürgi-Knupová – Hvězdy z korálků
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Včera, dnes a zítra
Do Zpravodaje připravujemee novou rubriku Včera, dnes a zítra, ve které
eré se budeme snažit
zachytit historickou a současn
č snou podobu objektů na vybraném snímku.. Tímto
T
bychom Vás
rádi požádali o zapůjčení
č
starý
arých fotografií zachycujících např. místní usedlosti,
use
boží muka,
kapličky, náves apod. Z fotog
tografií budou pořízeny kopie a následněě Váám budou originály
vráceny zpět.

D
Dehtáře,
č. p. 19
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Připravované kulturní akce
30.4.

Tradiční stavění máje u kovářské louže

7.5. 16:00 hod.

MS ČČK – Dílnička pro šikovné ručičky, aneb pojďme připravit dáreček
maminkám k svátku matek. Tvořit budeme v zasedací místnosti OÚ.

8.5. 17:00 hod.

Sváteční setkání s hudbou a zpěvem evropských lidových písní
v Žabovřeském Mlýně

8.5. 20:00 hod.

„Den vítězství v Restauraci U Žabáka“
Hudební doprovod – František Nejedlo.

16.5. 17:00 hod.

Turnaj v bulce v Restauraci U Žabáka
V 16:30 hod. proběhne prezence účastníků, startovné činí 100,-/os.
Cena startovného zahrnuje malé občerstvení.

17.5. 16:00 hod.

Odpoledne ke dni matek v KD Žabovřesky
Pořádá OÚ ve spolupráci s MŠ a Hudební školičkou IVA.

18.5. 17:00 hod.

MS ČČK – Přednáška Mamma HELP
Přednáška se zaměřením na prevenci rakoviny prsu se uskuteční v zasedací
místnosti OÚ.

5.6.

SRPDŠ – Dětský den

Jiná sdělení
− Stavební úprava místní komunikace návesního prostoru v okolí kovářské louže by měla
probíhat v průběhu měsíce května – července. V současné chvíli čekáme na konečné
rozhodnutí, zda bude schválená dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj
ROP Jihozápad. Stavební úprava návesního prostoru je již bezmála 10 let zařazená
v „Aktualizaci Programu obnovy venkova„ vypracované naší obcí a její realizace
proběhne i za předpokladu, že dotaci neobdržíme.
O realizaci budou ještě občané informováni dostupnými místními prostředky.
− Proběhlo místní šetření v okolí intravilánu obce ve věci opravy křížů u cest a v současné
době jsou v řešení možnosti jejich restaurování.
− Dne 10. dubna byl v obci ve večerních hodinách nalezen uhynulý čáp bílý, o několik dní
později byl v areálu zemědělské společnosti nalezen mrtvý i druhý z páru. Prozatím
zůstává čapí hnízdo prázdné. Podobná tragédie se stala i v Dubném, kde uhynula čápice
přímo v hnízdě.

Vydal:
OÚ Žabovřesky
Žabovřesky 43
www.obeczabovresky.cz
tel.: 387 992 042
e-mail: obeczabovresky@quick.cz

Datum vydání: 26. dubna 2015
Neprodejné

