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Obecní Drbna
Advent v Annabergu a Cunersdorfu

V sobotu 2. 12. 2017 proběhla tradiční
adventní expedice s početní převahou
dě směr Cunersdorf. Ve 14:00 všichni
nezle lí účastníci naskákali do obecního
tranzitu s vlastním řidičem. První metou
vánočního výletu byly adventní trhy
v Annaberg-Buchholz, po proji náměs

se stánky jsme pokračovali do Cunersdorfu, kde v rámci celoročních oslav
jubilea 650 let od 1. zmínky o obci byl
nadstandartní adventní program i zde.
Po rozsvícení pyramidy, prohlídce modelové železnice, vypi dětského punče,
poklábosení s německými kamarády,

obdržení balíčků od Weihnachtsmanna
a slupnu tradiční bílé klobásy v housce
jsme vyrazili směr domov. Výprava proběhla v poklidu, dě předány v pořádku
rodičům :-) Děkujeme Pepovi Chobotovi
za krásné adventní věnce, které jsme
předali jako pozornost.

UVNITŘ VYDÁNÍ
2/ Pohádková cesta
3/ Ježíškova vánoční
pošta
4/ Drakiáda 2017

Dění na obecním úřadě
• V listopadu proběhla oprava zděných
zastávek v obci Nové Třebčice a Veliká
Ves.
• V průběhu měsíce listopad a prosinec
proběhne dle sdělení Povodí Ohře
vyčištění koryta Třebčického potoka
v obci Nové Třebčice. Další etapou
bude odbahnění potoka v obci Široké
Třebčice.
• V průběhu září a října proběhla oprava hřbitovní zdi v obci Široké Třebčice

• V prosinci bude podána žádost o dotaci z programu Ministerstva pro místní
rozvoj na vybudování mul funkčního
hřiště v obci Podlesice.
• Na listopadovém zastupitelstvu obce
byl schválen návrh rozpočtu obce na
rok 2018. Na rok 2018 jsou plánovány
tyto akce: Oprava hřbitova ve Vitčicích, restaurování sochy Pany Marie
v Podlesicích, vybudování odpočinkových míst pro cyklisty a turisty, vybu-

Pohádková
cesta
V sobotu 11. 11. 2017 se v obci Široké Třebčice od
15 hodin uskutečnila Pohádková cesta, kterou si
pro místní ale i přespolní dě připravili dobrovolníci
z řad občanů Širokých Třebčic za malého přispění
obce Veliká Ves a členů SDH Podlesice. Pro dě
byla připravena trasa se zastávkami, kde na ně čekaly postavy z pohádek. Na trase mohly dě potkat
Křemílka a Vochomůrku, Pata a Mata, Loupežníka
se zvířátky, vodníka, Šmouly, Babu Jagu, Anděla,
Mumii a Drákulu, Čerty s peklem, Shreka spolu s oslíkem a v neposlední řadě vílu. U každého zastavení
pro ně byl připraven malý úkol, za který obdržely
odměnu. Po absolvování Pohádkové cesty si dě
spolu s rodiči opekli buřty u místní hasičské zbrojnice a poté se pomalu začali rozcházet domů.
Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na Pohádkové cestě.
Miroslav Ogáseanu, starosta obce

dování chodníku v obci Široké Třebčice, rekonstrukce cesty v Širokých
Třebčicích, výstavba příjezdové cesty
k nově budovaným rodinným domům
v Nových Třebčicích a Podlesicích,
výstavba mul funkčního hřiště v obci
Podlesice, oprava památníku obětem
I. světové války v obci Nové Třebčice,
vybudování pergoly u bytovky ve Veliké Vsi.
• Od 1.12.2017 je v budově Pohos nství Podlesice nově pro návštěvníky
otevřena herna, kde se nachází stolní
fotbálek, stolní tenis, šipky a koutek
pro dě .

Upozornění
Vážení občané, blíží se nám vánoční
čas. Tohoto období využívají někteří lidé
k tomu, aby nám vnu li různé vánoční

dárky, slevové akce a podobně a to tak, že
obcházejí naše domovy. Poslední případ
se stal v tomto týdnu v obci Široké Třebčice. Pokud budete svědky, a nebo přímo
účastníky něčeho podobného, tak kontaktujte obecní úřad na telefonu 724 148 365
a nebo přímo Policii ČR. Váš Obecní úřad

POPLATKY v roce 2018
Výše místního poplatku na svoz komunálního odpadu na rok 2018 bude zveřejněna po schválení zastupitelstvem obce Veliká Ves na internetových stránkách obce
a v jednotlivých vývěskách. Občanům,
kteří během roku 2017 třídili do žlutých
a oranžových pytlů, bude při platbě poplatku za svoz komunálního odpadu odečtena částka za vytříděný odpad. 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 19. 2. 2018 do
30. 3. 2018 nebo bankovním převodem
na č.ú. 6526441/0100, variabilní symbol
uveďte Vaše rodné číslo. Dě do 18 let
jsou od poplatku osvobozeni.

Tip na výlet v našem okolí

je podle pěkných domečků. V každém
domečku čeká dě zajímavý úkol. Někde budou poznávat stopy zvěře, jinde
stromy podle listů nebo plodů, v dalších
zastávkách zase budou muset uhádnout,
co k sobě patří nebo označit, co je správné. Na všech zastávkách bude dě vítat
Ježíšek a jeho přátelé a pomocníci z Ježíškova světa.

ODBOR VÝSTAVBY
OBECNÍHO ÚŘADU
V RADONICÍCH
Obecní úřad v Radonicích,
odbor výstavby,
Vám sděluje, že z důvodu
čerpání řádné dovolené,
bude odbor výstavby

od 22. 12. 2017
do 29. 12. 2017
UZAVŘEN.
Žádos a jiné písemnos lze podat
v podatelně na Obecním úřadě
v Radonicích.
Vedoucí odboru výstavby
Obecního úřadu v Radonicích
Danišíková Štěpánka

SDĚLENÍ

Ježíškova
vánoční pošta
Od roku 1994 funguje na Božím Daru
Ježíškova pošta. Do Ježíškovy speciální
poštovní schránky může každý dětský
i dospělý návštěvník během celého roku
vkládat svá přání. V prosinci pak přání
rozešle Ježíšek adresátům. Ti kteří se na
Boží Dar nedostanou osobně, mohou svá
přáníčka zaslat na poštu Boží Dar. Ježíšek
tato přání rozešle v prosinci spolu s ostatními. Každý rok se na přáních objevuje
nové speciální vánoční razítko. Přáníčko
lze do schránky vhodit také osobně. Při
této příležitos můžete s dětmi navš vit Ježíškovu cestu. Ježíškova cesta má
dva okruhy. Malý okruh, určený těm
nejmenším dětem, je dlouhý 5 600 m,
velký okruh měří 12 900 m, je tedy pro
zdatné turisty.
Na cestu vyrazí dě se svým doprovodem
od Infocentra na radnici v městečku Boží
Dar. Cesta má 13 zastávek, ke kterým
dojdete po značených cestách a poznáte

Obecní úřad Veliká Ves
bude z důvodu čerpání
řádné dovolené

od 18. 12. 2017
do 1. 1. 2018
UZAVŘEN.

Adresa Ježíškovy pošty:
Vánoční pošta
Boží Dar 1
362 62 Boží Dar
Každé vánoční přání musí mít nalepenou
známku a napsanou zpáteční adresu
(respek ve adresáta, kterému má být
doručeno).
Ježíškovi pomocníci razítkují od 1. do 23.
prosince 2017.

Poděkování
Děkuji všem, kteří pomáhali s přípravami Pohádkové cesty v Širokých
Třebčicích a účastníkům v maskách.
Jmenovitě: p. starosta Miroslav Ogáseanu, p. Kamila Mášková, p. Růžena
Pirošíková, p. Rudolf Vávra, p. Jiří Čochnář, p. Zdeněk Bohuslavický, p. Michal
Vysočanský, p. Jan Polenka, p. Marcela
Polenková, p. Michaela Čadová, p. Irena Petříčková, p. Marie Kohoutová,
p. Věra Voldřichová, p. Dana Váňová,
p. Libor Čákora, p. David Kárl, p. Roman
Sklenička, p. Vojtěch Heka, p. Michal

Ogáseanu, p. Filip Pilař, p. Tomáš Kouba, p. Ladislav Kouba ml., p. Martin
Ondráček ml., p. Veronika Mášková,
p. Jaroslav Žatecký.
Zdeňka Vávrová
Rád bych touto cestou poděkoval za vzájemnou celoroční spolupráci s obcí Veliká
Ves a jejími zaměstnanci.
ZAHRADNICTVÍ PODLESICE,
Josef Chobot ml.
Obec Veliká Ves děkuje rodině Formánkově za darování vánočního stromečku,
který byl použit na výzdobu kostela v obci
Široké Třebčice při promítání pohádky
Anděl Páně 2.

Drakiáda 2017
V sobotu 28. 10. 2017 proběhl již 6. ročník drakiády, kterou pořádá SDH Podlesice na le š ve Vitčicích. Letošní drakiáda,
se nakonec uskutečnila na návsi obce
Vitčice před hasičskou zbrojnicí SDH Podlesice. Důvodem byl silný vítr a to, že bý-

valé le ště bylo celé pod vrstvou bahna.
I přesto, že foukal silný vítr, tak se na obloze objevilo několik draků, které pouštěli
dě anebo jejich rodiče. Maminky, tety
i babičky dě donesly na akci výborné
pečené koláče, řezy, buchty a bábovky.
Pro příchozí byly připraveny buřty k opečení, dále limonády a na zahřá čaj. Pro
dospělé byl připraven svařák a pivo z pi-

vovaru v obci Chýše. Během odpoledne si
dě vylosovaly lístky do tomboly a poté
obdržely věcné ceny v podobě školních
potřeb, sladkos , anebo draka. Zábava
se v podání dospělých protáhla až do
pozdních nočních hodin. Těšíme se na
příš ročník...
Fotky si můžete prohlédnout na webových stránkách obce (www.velikaves.cz).

Promítání pohádky Anděl Páně 2
Ve středu na svátek svatého Mikuláše
proběhlo promítání pohádky Anděl Páně
2 v kostele Povýšení svatého Kříže v Širokých Třebčicích, panovala adventní atmosféra, neboť pohádka krásně tema cky zapadla do chození čertů s Mikulášem
a andělem. Promítání navš vilo přibližně
40 diváků, kteří do připravené kasičky
vybrali bez 50 Kč 2.000 Kč. Tato částka
bude předána farnos , která Širokotřebčický kostel spravuje. Na příš rok může

v případě zájmu proběhnout podobná
akce, tentokrát například s pohádkou
Čertoviny. Jedná se o českou filmovou
pohádku od Zdeňka Trošky. Snímek,
inspirovaný pohádkovou tvorbou Jana
Drdy, Josefa Lady a dalších spisovatelů,
se začal natáčet v polovině roku 2017.
Hlavními hrdiny jsou dva nešikovní čer
Popelák a Uhelák. Oba se snaží dostat
hříšnéduše do pekla, což v případě těchto trumberů působí úsměvně :-)

Betlémské světlo 2017

Spolehlivost a odhodlání jsou tedy určující vlastnos chlapce, který by se chtěl
stát mechanikem zemědělských strojů.
Již dnes pomáhá svým rodičům na jejich
farmě a zároveň studuje střední školu
zaměřenou na výkrm skotu.
Z vesničky Hochburg-Ach také pochází
Franz Xaver Gruber, autor asi nejznámější
koledy Tichá noc. Hasičský sbor tak letos
nejen vybral Dítě světla, ale navíc se připravuje na výročí 200 let uvedení této
koledy v příš m roce.
I letos uspořádá SDH Podlesice výpravu pro
Betlémské světlo k vlaku (zájemci, nechť se
hlásí), kterým jej dopraví skau do celé
ČR. Bohužel to letos bude v neděli 17. 12.
2017, tudíž se světlo vyhne akci Adventní

Světlo pokoje z Betléma přesně čtyři týdny
před Vánocemi rozžehl v chrámu Božího Narození dvanác letý chlapec Tobias Flachner.
Dítě světla letošního roku pochází z Rakouské vesnice Hochburg-Ach. Je jím dvanác letý, dobrovolný hasič Tobias Flachner.
Hasičský sbor z Hochburgu již dvacet let
podporuje Betlémské světlo a letos byl
osloven, aby vybral Dítě světla pro letošní
rok ze svých řad. Určen byl právě Tobias
Flachner, pro svou ochotu pomáhat, řešit
problémy a táhnout za jeden provaz. Jak
Tobias řekl, pomáhat tam, kde je mě potřeba je pro mě důležité. I proto vstoupil
k dobrovolným hasičům.

posezení, ale nic není ztraceno, mladí sopci jej rozvezou 17. 12. 2017 a na Štědrý
den 24. 12. 2017 na místa, kde si ho budou
moci ostatní obyvatelé odnést na svůj
štědrovečerní stůl. V Podlesicích – kostel
sv. Jana Nepomuckého, Vitčice - u kapličky
a Svato mariánského sloupu, Nové Třebčice – sousoší sv. Václava, Veliká Ves – kostel
sv. Jakuba, Široké Třebčice – kostel Povýšení sv. Kříže. Pokud se najdou dobrovolníci,
kteří se stanou světlonoši a roznesou světlo v rámci jednotlivých vesnic, budeme jen
rádi. Hezký advent všem.
Příjezd vlaku s BS do Podbořan 17. 12.
2017 v 15:34, naše výprava opouš hranice katastru naší obce lehce po tře
hodině odpoledne.

