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Obecní Drbna
Adventní posezení
Již tradičně se v sobotu 14. 12. 2018
v Podlesicích od 17:00 hodin před místním hostincem konalo Adventní posezení, na kterém se sešli obyvatelé našich,
ale i okolních obcí. Zimu z těla pomohla
návštěvníkům akce vyhnat zabíjačková
polévka, svařák, punč či grilovaná nebo

vinná klobása. Kdo chtěl, tak si mohl opéct na ohništi buřty nebo špekáčky. Pro
nejmenší byl připraven na zahřátí teplý
dětský punč. Ten, kdo si zakoupil vinnou,
a nebo klasickou klobásu, tak obdržel výherní lístek do klobásové tomboly, ve které byly připraveny velice zajímavé ceny :-)

Na letošním Adventním posezení vystoupil pěvecký sbor složený z žáků Základní
školy ve Vilémově a zazpíval přítomným
několik koled pro lepší atmosféru, za což
velice děkujeme. Domů si návštěvníci
z akce odnášeli jmelí, kterým byli obdarováni. Betlémské světlo přivezli Skauti až
v neděli 15. 12. 2018, a proto bylo tentýž
den rozvezeno po našich vesnicích, tak
aby si ho občané mohli odnést domů.
Snad tento symbol Vánoc přinesl všem
zdraví a spokojenost v novém roce. Poděkování patří všem, kteří s přípravou Adventního posezení pomáhali.

Výše poplatků
Výše místního poplatku na svoz komunálního odpadu na rok 2019 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 platit hotově
v kanceláři účetní OÚ Podlesice od 18. 2.
2019 do 31.3. 2019 nebo bankovním převodem na č.ú. 6526441/0100, variabilní
symbol uveďte Vaše rodné číslo. Děti do
18 let jsou od poplatku osvobozeni. Zároveň mají ti, kteří v roce 2018 třídili odpad
do žlutých a oranžových pytlů možnost si
od 18. 2. 2019 vyzvednout peněžní odměnu za vytříděné kilogramy.
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Tip na výlet
v našem okolí
Skiareál Plešivec
Nejmladší lyžařský areál vznikl mezi obcemi Abertamy a Pstruží. Areál mezi obcemi Pstruží a Abertamy disponuje třemi
čtyřsedačkovými lanovkami s vysokou
přepravní kapacitou - každá přepraví až
2 400 osob za hodinu, dále zde jsou tři
vleky a čtyři pohyblivé pásy. Dolů se můžete spustit po jedné z osmi sjezdovek
o celkové délce 12 kilometrů. Veškeré
sjezdovky jsou přehledné, dostatečné
široké, zasněžit zde mohou každý kousek
tratě a nabízí i večerní lyžování na osvětlených svazích.
Naleznete zde veškerý servis od půjčoven
lyžařského a snowboardového vybavení,
ski servis, test centrum světových značek
Atomic a Salomon, lyžařskou školu, občerstvení a ubytování.
Odpočinout si můžete v jednom ze dvou
apres ski barech, na oběd máte opět výběr 2 restaurací, případně v bistru Stodola.
V areálu se nachází dětský park s profesionálním vybavením, kde se mohou děti
nejen učit pod vedením zkušených instruktorů, ale také mohou využít na čtyři
desítky atrakcí, ke kterým patři kolotoč,
umělý tunel ve tvaru velké houby, mnoho

zvířat, několikametrový had sloužící k nácviku oblouků a další atrakce na kterých se
děti nebudou nudit. Velice užitečnou pomůckou jsou umělé schody, díky kterým se
i nejmenší naučí stoupat po vrstevnicích
tak, aby jim neujížděly lyže.
Vstupní brány do areálu jsou dvě. Z Abertam vede silnice na louky pod Plešivcem,
druhé nástupní místo je z parkoviště v obci
Pstruží. K areálu patří i parkoviště, která
jsou zcela zdarma.

Nástupní místo – Pstruží
od Karlových Varů a Chomutova přes Ostrov směr Hroznětín, Merklín a následně po
3 kilometrech se nachází Pstruží.

Nástupní místo
– Louky pod Plešivcem
od Abertam směr Boží Dar, po kilometru
vpravo směr rozhledna Plešivec. Od Karlových Varů a Chomutova přes Jáchymov,
směr Boží Dar, nad Jáchymovem 4 kilometry směr Abertamy, po 5 kilometrech odbočit vlevo směr rozhledna Plešivec.
Od Božího Daru, 3 km za Božím Darem odbočka směr Abertamy, po 5 kilometrech
odbočit směr rozhledna.

Dění na
obecním úřadě
• Podána žádost o dotaci z Programu
obnovy venkova Ústeckého kraje
na opravu komunikace v obci Široké
Třebčice nad kostelem.
• Podána žádost o dotaci z Programu
podpory regionální kulturní činnosti
Ústeckého kraje na pořádání srpnové
Svatovavřinecké pouti v Podlesicích.
• Podána žádost o dotaci z Programu
obnovy venkova Ústeckého kraje na
nákup křovinořezů a motorové pily.
• Podána žádost o dotaci z Fondu Ústeckého kraje na vybudování chodníku v obci Široké Třebčice. V případě,
že obec s žádostí neuspěje, tak má
v rozpočtu zajištěnou celou částku na
financování celé akce.
• Podána žádost z programu Ministerstva zemědělství na opravu hřbitova
mezi obcemi Vitčice a Nové Třebčice.
Zároveň byla podána také žádost do
programu Ministerstva pro místní
rozvoj.
• Podána žádost o dotaci z programu Na
záchranu a obnovu kulturních památek Ústeckého kraje na restaurování
sochy Panny Marie, která je umístěna
u kostela v obci Podlesice. V případě,
že obec uspěje, tak bude zrestaurovaná socha umístěna pravděpodobně
v blízkosti kostelní zdi. Vše bude ještě
záležet na vyjádření Krajského úřadu.
• Podána žádost o dotaci na vybudování Multifunkčního hřiště v obci Podlesice a to z programu Ministerstva pro
místní rozvoj. Loni jsme byli jako první
náhradníci, tak to letos snad již vyjde.
• Na prosincovém zastupitelstvu byl
schválen Rybářský řád na rybníky patřící obci Veliká Ves. Jeho celé znění
naleznete na www stránkách obce.
Zároveň jsou na obecním úřadě připraveny pro zájemce povolenky
k rybolovu na rybníky Velkoveský
a Zámecky pro tento rok.

Cena vody
pro rok 2019
Severočeská vodárenská společnost a.s.
(SVS) vyhlašuje cenu vody (vodné a stočné) na rok 2019 v regionu působnosti
společnosti. Cena vody bude ve výši
99,55 Kč/m3, z toho vodné 50,86 Kč/m3
a stočné 48,69 Kč/m3.

Jak správně třídit
V našich obcích je již delší dobu zaveden
systém třídění odpadů, a proto neuškodí
v novém roce zopakování toho, kam se
která komodita třídí :-)

Plast
patří do žlutého kontejneru. V průměrné české
popelnici zabírají nejvíc
místa ze všech odpadů,
proto je nejenom důležité jejich třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před
vyhozením. V některých
městech a obcích se spolu s plastovým odpadem
třídí i nápojové kartony. V našich obcích
máme na nápojové kartony oranžové pytle, které jsou k dostání na Obecním úřadě
v Podlesicích.
Do kontejnerů na plasty, prosíme, vhazujte jen sešlápnuté PET láhve. Fólie, sáčky,
plastové tašky, obaly od pracích, čistících
a kosmetických přípravků, vymyté kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, balící
fólie od spotřebního zboží, obaly od CD
disků a další výrobky z plastů patří do žlutých pytlů, které jsou k dostání na Obecním úřadě v Podlesicích a jsou poté sváženy každé první pondělí v měsíci.
Do kontejneru na plast nepatří mastné
obaly se zbytky potravin nebo čistících
přípravků, obaly od žíravin, barev a jiných
nebezpečných látek, podlahové krytiny či
novodurové trubky.

Papír
patří do modrého kontejneru. Ze všech
tříděných odpadů právě papíru vypro-

dukuje průměrná česká
domácnost za rok hmotnostně nejvíc. Modré
kontejnery na papír bývají nejsnazším způsobem,
jak se ho správně zbavit.
Alternativu pak poskytují sběrné suroviny, které
nejsou vždy dostupné, na
druhou stranu nabízejí za
papír roztříděný podle druhů finanční odměnu.
Do kontejnerů na papír můžeme vhodit
například časopisy, noviny, sešity, krabice,
papírové obaly, cokoliv z lepenky, nebo
knihy. Obálky s fóliovými okénky sem
můžete také vhazovat, Nevadí ani papír
s kancelářskými sponkami. Zpracovatelé
si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky
vhazujeme pouze bez plastového vnitřku!
Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve větším počtu patří na sběrný dvůr), uhlový,
mastný nebo jakkoliv znečištěný papír. Tyto
materiály nelze už nadále recyklovat. Pozor,
použité dětské pleny opravdu nepatří do
kontejneru na papír, ale do popelnice!

Sklo
se vhazuje do zeleného
kontejneru. Pokud máte
kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte
sklo bez ohledu na barvu.
Vytříděné sklo není nutné
rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem se dá skleněný odpad
recyklovat do nekonečna.

Do kontejnerů na sklo můžeme vhazovat barevné i čiré sklo, například lahve
od vína, alkoholických i nealkoholických
nápojů, vymyté sklenice od kečupů,
marmelád či zavařenin a rozbité skleničky. Vhodit do zeleného kontejneru
můžete také tabulové sklo z oken a ze
dveří.
Do zeleného kontejneru nepatří keramika a porcelán. Nepatří sem ani autosklo,
zrcadla nebo třeba drátované sklo, zlacená a pokovená skla. Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

Bioodpad

Ke třídění bioodpadu slouží BIOpopelnice. Je to speciální plastová nádoba o
objemu 120 nebo 240 litrů, která slouží
k ukládání rozložitelných zbytků ze zahrady a kuchyně. O popelnice na biodpad si mohou naši občané požádat na
Obecním úřadě v Podlesicích. V každé
obci u takzvaných hnízd kontejnerů naleznete popelnice na bioodpad o objemu 240 litrů. Popelnice na biodpad je
vybavena odvětrávacím systémem, který vede k eliminaci zápachu z uloženého
obsahu. Obsah biopopelnic je pravidelně vyvážen a to každý pátek mino zimních měsíců prosinec, leden a únor.
Do popelnice na biodpad patří:
Tráva, listí, piliny, zbytky rostlin, shrabky ze záhonů, zemina z květináče, odpad z řezu keřů i stromů, zbytky ze zeleniny, ovoce, odpad z kuchyně rostlinného původu, spadané ovoce, skořápky
z vajec, jen omezeně zbytky jídel (nikdy
tekuté).
Do popelnice na biodpad nepatří:
Tekuté zbytky jídel, oleje, odpad z kuchyně živočišného původu, maso, kosti,
uhynulá zvířata, biologicky nerozložitelné a jiné odpady!

Železný odpad
Železný odpad mají občané možnost
odevzdat na sběrném místě v obci Vitčice. Drobný železný odpad z domácností jako jsou plechovky od piva, prázdné
konzervy, víčka od jogurtů, zátky od piva
a podobně, mohou občané třídit do šedých pytlů, které jsou k dostání na Obecním úřadě v Podlesicích a svážejí se každé první pondělí v měsíci.

OBEC VELIKÁ VES
se sídlem v Podlesicích,
441 01 Podbořany
Obec Veliká Ves hledá zaměstnance
na pozici obsluha do pohostinství
v Podlesicích.
Náplň práce:
• Obsluha hostů
• Úklid pracoviště
• Příprava objednávek a přejímka zboží
Požadavky na uchazeče:
• Praxe v oboru (není nutností)
• Vyučení v oboru výhodou
• Samostatnost a flexibilita
• Spolehlivost
• Čistý trestní rejstřík
• Komunikativní schopnosti
Platové ohodnocení a benefity:
• Hrubá mzda ve výši minimální mzdy
+ pohyblivá prémie
• 5 týdnů dovolené
• Práce v odpoledních hodinách
Strukturované životopisy zasílejte na
e-mail: velikavescv@iol.cz a nebo na
adresu: Obec Veliká Ves, Podlesice 53,
441 01 Podbořany, popřípadě ho lze
předat osobně na obecní úřad. Více
informací v kanceláři starosty obce
Veliká Ves nebo na tel: 724 148 365.

Pár čísel k loňskému třídění odpadu...
Když porovnáme roky 2017 a 2018 je jasné, že třídíme stále více. Oproti roku 2017
jsme vytřídili o 826,5 kg více odpadu, prů-

měr na třídící domácnost se zvýšil o 7,44 kg
a na jednoho obyvatele jsme vytřídili
o 2,68 kg více, jen tak dál :-)

