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Mikulášská nadílka

3.72.2Ot6 od 16:30 hodin
proběhla tradičníMikulášská nadílka.

ničky, za které dostaly malou odměnu
ve formě balíčkus různými sladkostmi.

Mikulášské nadílky byl rozsvícen Vánočnístromek na návsi v Podlesicích,

a dvěma čerty. Děti se s nimi nejprve
přivítaly a poté řekly Mikulášovi bás-

rozdávat nadílku dalším dětem, si děti
s rodiči mohli zatančit. U příležitosti

chtěl bych touto cestou poděkovat

V sobotu

Mezi děti zavítal Mikuláš s andělem

Po odchodu Mikuláše, který musel jít

letos se jedná o krásný stříbrný smrk.

všem, kteří se podíleli na přípravě Mikulášskénadílky na sále pohostinství
v podlesicích.
Miroslav Ogáseanu

poděkování
Obec Veliká Ves děkuje panu Dušanu
Brezáni za sponzorský dar ve formě
vykopání jam v obci Veliká Ves na výsadbu nových stromů na hrázi Velkoveského rybníka.
Obec Veliká Ves děkuje rodině Moravcově za věnovaní vánočního stromku,
který se nachází před pohostinstvím
v podlesicích.

Chtěl bych touto cestou poděkovat
obci Veliká Ves za věcný dar k mému
životnímujubileu.

tan Brezáni

Dění na obecním úřadě
V obci ŠirokéTřebčice bylo na žádost

místníchobčanůnainstalováno nové
dopravní značení.

lesice, vitčice a umístěníherního

prvku do Veliké Vsi, rekonstrukce bývalého bytu v budově pohosťnstvíbyt bude předělán na hernu, kde se

Podána žádost z programu VtŠVttna
herní prvek do obce Veliká Ves. Z tohoto programu lze čerpat maximálně
20.000,- Kč, proto byla vybrána obec

bude nacházet kulečník, šipky, fotbálek a herníkout pro děť, dále - ob-

jeden herní prvek pro místníděti.

sicích, ll. etapa restaurování sochy
sv, Jana Nepomuckého ve Veliké

Veliká Ves, kde plánujeme umísťt
Od 1.L2.2O'].6 provozuje obec Veliká
Ves opět pohosťnství v Podlesicích,
nájemce, který pohostinství provozoval od t.4.2OI5 se k 30.11.2016
rozhodl ukončit svou činnost.

V rozpočtu obce Veliká Ves na rok
jsou plánovány tyto akce: Vybudování dětského hřiště v obci pod-

201"7

nova projektu na chodník a vybudování nových bytů v obci ŠirokéTřeb-

čice, odbahnění rybníku v Podle-

Vsi, restaurování památníku obětem
l. světové války v Nových Třebčicích,
koupě čelníhonakladače na obecní
traktor, koupě nové sekačky, vybudování mulťfunkčního hřiště u obce
Podlesice. Některé výše zmiňované
akce budou podmíněny získáním dotací, které budou vypsány v průběhu

roku2Ol7.
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Poznej svoji obec
Drakiáda 2OL6
Advent v obci

cunersdorf
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Poznei svoii obec
Sloup se sochou Panny Marie

Venkovská usedlost č.p. 13

Ve středu návsi stojí malá kaplička z 19. sto-

Celek, který je památkově chráněný tvoří
hlavníbudova, brána a branka u domu, dále
sem patří sýpka, stodola a tři hospodářské
objekty. Hlavní budova má kromě pozoruhodně tvarovaného barokního vjezdu i zjednodušený barokní šťts řadou proťnajících

letí, opravená roku 1992 a vedle ní barokní
Mariánský sloup z roku 1705, který byl
rekonstruován v roce 2010. Kaplička byla
po 2. svět. válce využívaná jako hasičská

zbrojnice.

se kruhů. Datování nad vchodem

-1794,je

datum obnovy statku po rozsáhlém požáru
celé vsi.

Po polovině 20. století jej využívalstátní

statek jako kanceláře provozu Vitčice. Nyní
v majetku Agra Podlesice.

Program vánočníchBohoslužeb
v našich obcích:
26,t2.13:30 Podlesice

- kostel Sv.

Vavřince

30. L2.14:00 Veliká Ves - kostel Sv. Jakuba

Drakiáda 2OL6
22. října se uskutečnil již 5. ročníkdrakiády, kterou pořádá SDH Podlesice na

letišti ve Vitčicích.Ačkoliv to dopoledne na pouštěnídraků rozhodně nevypadalo, nakonec se počasíumoudřilo

a krátce po poledni se na obloze začaly

rýsovat paprsky, roztrhávala se oblačnost a začal pofukovat Vítr. K vidění
bylo i několik výrobků z dýní, Mamin-

ky, tety i babičky dětí donesly na akci
výborné pečenékoláče, řezy, buchty
a bábovky. Po opečeníbuřtů se vítr

utišil, vychutnali jsme si západ sluníčka
na Doupovem a vrhli se na vypouštění

lampionů štěstí.Těšíme se na příští
ročník....

Fotky si můžeteprohlédnout na webových stránkách obce (www.velikaves.cz).

Odbor výstavby Obecního úřadu
v Radonicích
oBECNÍ ÚŘno RADoNlcE, oDBoR VÝSTAVBY, vÁv soĚtutr,
žr z oůvoou čenpÁruíŘÁoruÉ DovoLENÉ, BuDE oDBoR vÝsTAvBy

od 22. L2.2016 do 30. 12. 2Ot6

UzAVŘEN.
Žádosti

a

jiné písemnosť lze podat v podatelně na Obecním úřadě v Radonicích.
Vedoucí odboru výstavby
v Radonicích

obecního úřadu

Danišíkovó Štěpónka
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OBECNÍ ÚŘaO VELIKÁ VES BUDE Z DŮVODU
črnpÁruíŘÁoruÉ oovolrlttÉ

od 19. t2.2Ot6 do 30. L2.2016

UzAVŘEN.

Betlémské

sVětIo

Světlo zažehnuté dítětem v jeskynní

kapliv lzraeli, v městě Betlémě, v mís-

tě narození Ježíšekrista do Českérepubliky opět dorazí z Rakouska, kde
v roce 1986 myšlenka šířenípředvánočníhopokoje a míru vznikla. Již tradičně symbolický plamének přivezou
do ČR z vídně brněnštískauti. v sobotu t7. 12.201,6 za spolupráce dalších
skautů jej rozvezou vlaky po našívlas-

ti. Stejně jako v předešlých dvou letech, tak i letos se s dětmi vypravíme
pro Betlémskésvětlo k vlaku do Podbořan a přivezeme jej k nám do obce. Plamínek si pak budete moci odnést v připravených,,světlonosičích"
do svých domovů z Adventního posezení v podlesicích, které se zde uskuteční17. 12.2Ot6.
Betlémské světlo bude pro všechny
ještě rozvezeno na Štear,;den k sakrálním památkám v našich obcích
(Podlesice - kostel Sv. Vavřince, Veliká Ves - kostel Sv. Jakuba, Široké
Třebčice - kostel Povýšení sv. Kříže,
Nové Třebčice - sousoší Sv. Václava,
Vitčice - Mariánský sloup se sochou
Panny Marie), zde si pak budete moci
plamínek přenést na svou přinesenou svíčku.

Děti, které by se s námi chtěly pro
světlo vydat do Podbořan, ať se ozvou na telefonní číslo723 488 858
- Kamila Mášková. Vlak by měl být
podle rozpisu na podbořanském nádražív 75:34, předpokládaný odjezd
výpravy od nás tedy krátce po třetí
hodině. Těšíme se O

Advent v obci cunersdorf
1. adventní víkend jsme s dětmi navšťvili
tradičnípředvánoční Pyramideanschieben
ve spřátelené obci Cunersdorí navšťvili
jsme i vánočnítrhy na náměsťvAnnabergu.

PoPLATKY

V ro ce 2oÍ7

Více fotografií najdete na stránkách obce,
Děkujeme rodině Chobotových za ad-

ventní věnce, které děti předaly tamním

Výše místního poplatku na svoz
komunálního odpadu na rok 2017
bude zveřejněna po schválení zastupitelstvem obce Veliká Ves na
internetových stránkách obce
a v jednotlivých vývěskách.

zastupitelům,

Místnípoplatek ze psů zůstává
beze změn - 1 pes 150 Kč, další
pes 225 Kč, důchodci - 1 pes
20 Kč, dalšípes 30 Kč,
Místnípoplatek za svoz
komunálního odpadu, místnípoplatek ze psů a nájemné z pozem,
ků, bude možnéplaťt hotově
podlesice
v kanceláři účetníoú
od 15.2.2017 do 3t.3.2Ot7
nebo bankovním převodem
na č.ú.632644110100,
variabil ní symbol uvedte
vaše rodné číslo.
Děti do 18 let jsou od poplatku
osvobozeni.

Obec

Veli'dVes Vás
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