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Obecní Drbna
Adventní posezení
V sobotu 17. 12. 2016 se v Podlesicích
od 17:00 hodin před místním hos ncem
konalo již tradiční Adventní posezení, na
kterém se sešli obyvatelé našich obcí.
Zimu z těla návštěvníkům akce mohla
vyhnat zabíjačková polévka, svařák,
punč či grilovaná nebo vinná klobása.
Kdo chtěl, tak si mohl opéct na ohniš
buřty. Pro nejmenší byl připraven na
zahřá teplý čaj a dětský punč. Pro
příchozí hosty byla připravena celkem
pěkná klobásová tombola. Ve večerních
hodinách se v tělech a myslích některých projevil taneční talent a předvedli
jej pod osvíceným kostelem. Domů si
návštěvníci z akce přinášeli Betlémské
světlo a jmelí, kterým byli obdarováni.
Snad tento symbol Vánoc přinese všem
zdraví a spokojenost v novém roce.
Více fotografií naleznete na webových
stránkách naší obce.

Dění na obecním úřadě
• Podána žádost o dotaci z Programu
na záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje na II. etapu
restaurování sochy svatého Jana Nepomuckého ve Veliké Vsi.
• Podána žádost o dotaci z Programu
podpory regionální kulturní činnos
Ústeckého kraje na pořádání srpnové
Svatovavřinecké pou v Podlesicích.
• Podána žádost o dotaci z Programu
obnovy venkova na koupi nového
traktůrku, který bude využíván k udržování veřejných prostranství.
• Během měsíce února bude podána
žádost o dotaci z Programu na obnovu venkova na rekonstrukci herny
a přilehlých prostor v Pohos nství
Podlesice.

• Během měsíce února bude podána žádost o dotaci z programu Ministerstva
zemědělství na opravu hřbitovní zdi
v Širokých Třebčicích.
• Na obecní úřad dorazilo přepracované
a doplněné vydání dokumentace EIA
týkající se Dobývacího prostoru na
bentonit za obcí Nové Třebčice. Dokumentace je k nahlédnu na obecním
úřadě. Každý kdo se k ní chce vyjádřit
tak může učinit po dobu 30 dní od vyvěšení na stránkách Krajského úřadu
Ústeckého kraje.
• Zastupitelstvo obce rozhodlo na svém
posledním zasedání, že nevyhoví námitce AGRO Podlesice, aby byl zařazen jejich záměr na vybudování farmy
skotu a bioplynové stanice zpět do
změny č. 1 ÚP Veliká Ves.
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Společné bruslení ve Veliké Vsi
a Nových Třebčicích

cestou děkujeme, že se o ledovou plochu
postarali. Během bruslení byl účastníkům
k dispozici svařák, punč a pro dě teplý
čaj s dětským punčem. Kdo chtěl, tak si
mohl opéct na ohniš připravené buřty.
Bruslení jsme si po obě soboty užívali až
do večerních hodin. Doufáme, že příš
zimu si vše budeme moci zopakovat.

V měsíci lednu po dlouhé době zima ukázala, co umí, a tak jsme si o sobotách 7. 1.
2017 ve Veliké Vsi a 21. 1. 2017 v Nových
Třebčicích mohli společně zabruslit. Ve

Veliké Vsi jsme si mohli zabruslit díky
správci místní plochy, kterým byl Jarda
Pánek a v Nových Třebčicích díky Tomáškovi Koubovi. Oběma pánům touto

Nalezený
Betlém

Svatý Florián v Širokých Třebčicích

Začátkem prosince se k nám dostala milá
zpráva, rodina Pincova, která se stará
o kostel svatého Vavřince v Podlesicích,
při úklidu našla za oltářem starý Betlém,
není zrovna malý, jeho rozměry jsou
přibližně 70x50x47, bohužel ke stavení
nebyly nalezeny postavičky, chvíli nám
to trvalo, ale nakonec jsme našli osazení
Betléma, které se velikostním poměrem
hodí do toho našeho. Letos byl v základní sestavě (svatá rodina a tři králové),
ale již příš rok se osazení rozroste. Pro
účely svátečních vánočních bohoslužeb
zapůjčili svůj Betlém i žáci základní školy v Radonicích. A tak prostředí při mši
svaté na sv. Štěpána v kostele sv. Vavřince zdobily dva moc pěkné Betlémy a dva
vánoční stromky, jeden z nich byl speciálně vyzdoben pro příchozí dě perníčky
(které kostel krásně provoněly). Fotku
schválně nepřikládáme, přijďte se příš
rok na náš staronový Betlém podívat
s dětmi sami.

V loňském roce v obci Široké Třebčice
přibyla nová akvizice. Jedná se o sochu
svatého Floriána. Tuto sochu nechal dle
dobových fotografií vyrobit ing. Zdenek
Ornst, za což mu patří veliké poděkování.
Na sochu získal dotaci od Ministerstva
zemědělství z Programu pro podporu obnovy a rozvoje venkova. Původní socha
se v obci nacházela ještě po II. světové
válce. Poté zmizela neznámo kam. V letošním roce má pan Ornst ve spolupráci
s obcí v plánu upravit prostranství kolem
této sochy.

Svatý Florián
Svatý Florián je považován za patrona
profesí, které souvisejí s ohněm – hasičů, hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů.
V ikonografii je obvykle znázorňován
v oblečení římského důstojníka s nádobou na hašení a v levé ruce drží prapor.
Jeho kult byl značně rozšířen i v českých
zemích a jeho sochy se budovaly na
ochranu pro požáru. Katolická církev si
jeho památku připomíná 4. května.

Více fotek najdete na webu naší obce.

Poděkování

Historické okénko

Občané Širokých Třebčic touto cestou děkují obci Veliká Ves za krásný vzpomínkový kalendář, který jsme obdrželi na konci
roku 2016.
Za občany Širokých Třebčic
Jiřina Štérová

Několik informací
ke kontrole kotlů
Kdy může přijít úředník zkontrolovat
spalovací stacionární zdroj?
Od 1. 1. 2017 má obecní úřad obce s rozšířenou působnos (Městský úřad Kadaň)
pravomoc v případě opakovaného vzniku
důvodného podezření na porušování
povinnos provozovatele spalovacího stacionárního zdroje stanovených zákonem
o ochraně ovzduší možnost provést přímou kontrolu spalovacího stacionárního
zdroje provozovaného v rodinném domě,
bytě nebo stavbě pro rodinnou rekreaci.
Tato kontrola může být při naplnění zákonných předpokladů provedena na všech
spalovacích stacionárních zdrojích bez
ohledu na jejich příkon a způsobu odvodu
tepla (teplovodní i teplovzdušné kotle).
Co si mám ohlídat, abych měl jistotu, že
kontrola technického stavu a provozu
bude provedena správně? Na koho se
případně mohu obrá t?
Předně je nutné ověřit si, že kontrolu
provádí osoba, která je k tomu oprávněná
a je proškolena výrobcem k jeho instalaci,
údržbě a provozu (příp. je uvedena v seznamech odborně způsobilých osob). Odborně
způsobilá osoba by měla na konci kontroly
vystavit doklad o kontrole. Odborně způsobilá osoba by Vám také měla umět poradit, jak zdroj provozovat správně, abyste
minimalizovali množství vypouštěných
emisí a náklady na provoz. V případě pochybnos o správném provedení kontroly
technického stavu a provozu se můžete obrá t přímo na výrobce, nebo na oborovou
organizaci (Asociace podniků topenářské
techniky, Klastr česká peleta, apod.). Správní delikty odborně způsobilých osob řeší
podle zákona o ochraně ovzduší úřady obcí
s rozšířenou působnos .
Co když neseženu odborně způsobilou
osobu k provedení kontroly spalovacího
stacionárního zdroje do konce roku 2016?
Pokud se nepodaří do konce roku odborně
způsobilou osobu zajis t z důvodu jejich
vy ženos nebo nedostupnos , doporučujeme ponechat si alespoň koresponden-

Z rados z dobových fotografií z naší obce
jsme se domluvili s tvůrcem obecního kalendáře pro rok 2017 a fotografie z jeho
archivu nám poskytne k našemu dalšímu
využi . Myšlenka, že třeba existuje ještě
spousta fotografií, o kterých nemáme ani
páru, nás zaměstnala na několik večerů,
ale zadařilo se :-). V jednom pražském
an kvariátu jsme narazili na pohlednici,
kde nebylo pochyb o původu. Fotografii
jsme ihned zakoupili. Když v poště koneč-

ně dorazila nedočkavě očekávaná zásilka,
překvapilo nás, v jaké kvalitě se pohlednice nachází, je téměř bez známek užívání.
Vysvětlení, jak se dostala do pražského
an kvariátu je asi následující. Adresátem
je jistý pan Rudolf Heinzman z Prahy VII
a mnoho srdečných pozdravů z Velkých
Vitčic mu dle textu na zadní straně posílá
jeho sestra Marie. Je zde uvedeno také
datum, a to 19. 7. 1913. Máme z ní radost, a tak se o ní dělíme s Vámi.

ci s vyjádřením výrobce či dalších subjektů
(odborně způsobilých osob). Zástupcům
obce s rozšířenou působnos m v případě vyžádání dokladu o kontrole prokážete,
že jste povinnost kontroly technického
stavu a provozu chtěli splnit v termínu do
31. 12. 2016. Současně si však s odborně
způsobilou osobou dohodněte co nejbližší
termín pro provedení kontroly technického stavu a provozu, který budete schopni
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působnos sdělit.

V § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 201/
2012 Sb., o ochraně ovzduší je uvedeno
„...provést kontrolu nejméně jedenkrát
za dva kalendářní roky…“, znamená to,
že 1. kontrolu zajis m 1. 8. 2016 (1. kalendářní rok), a další kontrolu stačí zajist do 31. 12. 2018 (3. kalendářní rok)?
Ano, pokud provedete první kontrolu
technického stavu a provozu např. 1. 8.
2016, další kontrolu musíte provést nejpozději do 31. 12. 2018. Není tedy nutné
ji provést za 24 měsíců, tj. do 1. 8. 2018.

Zásady prevence pro ptačí chřipce
pro drobnochovatele drůbeže
V tomto období výrazně doporučujeme chovatelům drůbeže, která
má přístup do venkovních výběhů, tam kde je
to technicky a provozně možné, umístění
zvířat uvnitř budovy.
• ideální je drůbež chovat v uzavřených
objektech a chránit ji před kontaktem
s volně žijícím ptactvem,
• slepice, kohouty a krůty nedržet společně s vodní drůbeží,
• v chovech, kde není možno zajis t
chov v uzavřeném objektu, přijmout
opatření, která v nejvyšší možné míře
zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky,
• krmivo a vodu umís t uvnitř budovy,
v krajním případě pod přístřeškem,
• pokud možno zamezit pobytu na vodních plochách, kde jsou i volně žijící
vodní ptáci,
• pokud možno nenapájet neošetřenou
vodou z povrchových vodních nádrží,
ke kterým mají přístup volně žijící ptáci
• venkovní vodní nádrže dle možnos
chránit před volně žijícími ptáky (sítě,
ploty, zábrany),
• pokud je to možné a vhodné využít
plašičů, např. siluetu nebo maketu
dravce,
• zamezit znečištění krmiva a vody trusem volně žijících ptáků,
• oznámit zvýšený úhyn, onemocnění
nebo změnu chování ptáků veterináři,
• nekrmit zvířata masem uhynulých
ptáků.

Příznaky ptačí chřipky
Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají
načepýřené peří, jsou netečná, odmítají
se pohybovat, mají dýchací po že, jsou
apa cká. Příjem krmiva je výrazně snížen nebo se objeví úplné nechutenství.
Rovněž snáška se výrazně snižuje nebo
se úplně zastaví. Vejce jsou deformovaná
a mají tenkou skořápku. Některá zvířata
vykazují příznaky nachlazení (výtok z nosu, kýchání).
Během jednoho až dvou dnů dochází
k vysokému úhynu. Zjišťovány jsou krváceniny a nekro cké změny na hřebínku
a lalůčcích, edém hlavy. Mohou se objevit
otoky a krváceniny na konče nách.
V případě podezření na výše uvedené
příznaky u ptáků informujte ihned o událos soukromého veterinárního lékaře
nebo místně příslušnou krajskou veterinární správu. Řiďte se přesně podle jejich
instrukcí. Nedovolte vstup cizím osobám
do pos ženého místa.
V případě nálezu uhynulého nebo nemocného ptáka ve volné přírodě se
vyhýbejte styku s ním. Upozorněte své
děti na nebezpečí z dotýkání se mrtvých a nemocných ptáků. V případě
chovu drůbeže zabraňte jeho kontaktu
s volně žijícím ptactvem. Při nálezu
uhynulých ptáků v přírodě volejte na
telefonní číslo Státní veterinární správy
475 501 011.

Třídění

v obci Veliká Ves
Na 14. zasedání zastupitelstva obce
Veliká Ves bylo schváleno usnesení
v tomto znění:
„Zastupitelstvo obce schvaluje
odkup žlutých a oranžových pytlů
určených na třídění odpadu od občanů za cenu 10,- Kč/kg do maximální výše 745,- Kč v jednom roce
za jednu rodinu od roku 2017.“
Pro občany to znamená, že při
svozu pytlů, který probíhá každé
první pondělí v měsíci, budou tyto
pytle převažovány a váha pečlivě
zapisována. Po posledním svozu
v prosinci bude vše pečlivě sečteno
a až občané půjdou v novém roce
pla t poplatky za odpady, tak jim
bude sděleno, kolik kg odpadu za
rok 2017 vytřídili a kolik od obce
mají dostat zaplaceno. Pro více
informací se neváhejte obrá t na
obecní úřad, který Vám veškeré
informace rád sdělí.

Výše poplatků
Výše místního poplatku na svoz
komunálního odpadu na rok 2017,
zůstává stejná jako v loňském roce,
tedy 745,- Kč za poplatníka. Místní
poplatek ze psů zůstává beze změn
– 1 pes 150 Kč, další pes 225 Kč,
důchodci – 1 pes 20 Kč, další pes 30
Kč. Místní poplatek za svoz komunálního odpadu, místní poplatek
ze psů a nájemné z pozemků, bude
možné pla t hotově v kanceláři
účetní OÚ Podlesice od 15.2.2017
do 31.3.2017 nebo bankovním
převodem na č.ú. 6526441/0100,
variabilní symbol uveďte Vaše
rodné číslo. Dě do 18 let jsou od
poplatku osvobozeni.

