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Obecní Drbna

Mikulášská nadílka
V sobotu 7. 12. 2019 od 16:30 hodin proběhla tradičně Mikulášská nadílka, kterou
pro děti, rodiče a další příchozí připravil
obecní úřad spolu s dobrovolníky. Před
sedmnáctou hodinou mezi děti zavítal
Mikuláš s dvěma anděly a čtyřmi čerty.
Jeden z čertů měl s sebou Knihu hříchů,

kde byly zapsány všechny hříchy přítomných dětí. Každé dítko bylo jmenovitě vyzváno, aby se dostavilo k audienci u Mikuláše a řeklo mu básničku nebo zazpívalo
písničku. Za odměnu za svoji šikovnost
a odvahu obdržely děti balíčky s různými
sladkostmi a laskominami. Po odchodu
Mikuláše byly pro děti připraveny různé
soutěže. U příležitosti Mikulášské nadílky
byl rozsvícen Vánoční stromek na návsi

v Podlesicích, který daroval pan Marcel
Cipl, za což mu velice děkujeme.
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem,
kteří se podíleli na přípravě Mikulášské
nadílky na sále Pohostinství v Podlesicích.
Veliké poděkování patři Elišce a Aleně
Dulavové, které upekly pro přítomné děti
a hosty výborné pochoutky. Dále děkuji
sponzorům, kterými jsou firma ISLA Kadaň, Jiří Hlaváč a Rudolf Vávra.
Miroslav Ogáseanu

UVNITŘ VYDÁNÍ
2/ Advent v Annabergu
a Cunersdorfu
3/ Drakiáda 2019
4/ Výsadba stromků v Nových
Třebčicích

Zábava k 650 letům od první písemné zmínky o obci Veliká Ves

Advent v Annabergu a Cunersdorfu

V sobotu 30. 11. 2019 jsme již tradičně navštívili adventní trhy v Annabergu
a poté jsme se účastnili rozsvícení pyramidy v naší partnerské obci Cunersdorf.
Výprava směr Německo vyrazila ve 13 hodin od Pohostinství Podlesice. Jako první
cíl cesty byly adventní trhy v Annabergu.
Zde jsme nasáli vánoční atmosféru a pokochali se nádhernými svícny ze dřeva,
kterých bylo k vidění mnoho. Poté jsme se
již přesunuli do Cunersdorfu na rozsvícení
pyramidy. Po malém občerstvení, v podání tradiční bílé klobásy v housce a teplého
svařáku, jsme vyrazili směr domov. Děkujeme Zahradnictví Podlesice za krásné adventní věnce a Jaromíru Pánkovi za úžasné vánoční hvězdy, které jsme předali jako
pozornost místním zastupitelům.

Odbor výstavby
Obecního úřadu
v Radonicích
Obecní úřad v Radonicích,
odbor výstavby, Vám sděluje,
že z důvodu čerpání řádné dovolené,
bude odbor výstavby

od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020
uzavřen.
Žádosti a jiné písemnosti lze podat
v podatelně na Obecním úřadě
v Radonicích.
Vedoucí odboru výstavby
Obecního úřadu v Radonicích
Danišíková Štěpánka

SDĚLENÍ
Obecní úřad Veliká Ves bude z důvodu
čerpání řádné dovolené

od 23. 12. 2019 do 3. 1. 2020
uzavřen.

Drakiáda 2019

Dění na obecním úřadě

V sobotu 19. 10. 2019 proběhl již 8. ročník drakiády, kterou pořádá SDH Podlesice ve spolupráci s obecním úřadem. Letos
nám nebylo přáno, protože nefoukal vítr,
ale i tak se snaživí rodiče za velké podpory svých dětí, snažili dostat své draky na
nebe. Někteří byli úspěšní, ale těch bylo
poskrovnu. Pro příchozí byly připraveny
buřty k opečení, dále limonády a na zahřátí čaj. Pro dospělé byl připraven svařák
a pivo. Těšíme se na příští ročník...

• Na listopadovém zastupitelstvu obce
byl schválen návrh rozpočtu obce Veliká Ves na rok 2020. Na rok 2020 jsou
plánovány tyto akce: příspěvky na
domovní ČOV občanům, herní prvky
na dětská hřiště do Veliké Vsi, Nových
Třebčic a Podlesic, příspěvek ZŠ Vilémov, vyčištění rybníku v Nových Třebčicích, inženýring na vodovod Nové Třebčice a Veliké Ves, odvodnění pozemku
v Podlesicích, vyčištění rybníku ve Vitčicích, chodník v Širokých Třebčicích II.
etapa, pořízení nového rideru (sekačka
na trávu), oprava vnitřku hřbitovní zdi
ve Veliké Vsi, oprava hasičárny Široké
Třebčice, fasáda na obecních stodolách
ve Vitčicích, fasáda na hospodě v Podlesicích, obnova projektu na byty Širo-

Fotky si můžete prohlédnout na facebookovém profilu SDH Podlesice.

ké Třebčice. Některé výše zmiňované
akce budou realizovány jen v případě,
že obec bude úspěšná s žádostmi o dotace. V průběhu roku 2020 mohou být
realizovány i další akce, které nejsou
nyní naplánované, záleží na tom, jaké
budou vycházet dotační tituly.
• Na posledním zastupitelstvu obce byla
schválena firma, která připraví projektovou dokumentaci na rekonstrukce
veřejného osvětlení v obci Veliká Ves,
Nové Třebčice a Široké Třebčice.
• Na podzim letošního roku probíhaly
opravy vnějšího pláště hřbitovní zdi
ve Vitčicích. Práce jsou již skoro hotové. Ještě je potřeba dobetonovat
nový práh pod vraty a položit zámkovou dlažbu. Poté budou osazena kovaná vrata, která také prošla renovací.
Omlouváme se občanům za ztížený přístup na hřbitov a prosíme o jejich opatrnost po dobu, než bude vše hotové.

Poděkování
Dne 19. 11. 2019 oslavila krásné životní jubileum 80 let naše maminka Marie Gašparová ze Širokých Třebčic. Přejeme hodně
zdravíčka a pohody do dalších let a zároveň
děkujeme panu starostovi za věcný dar.
rodina Hanzelova
Ráda bych touto cestou poděkovala Obci
Veliká Ves za věcný dar k mému životnímu jubileu.
Marie Göhlerová
Děkuji Obci Veliká Ves za dar k mému životnímu jubileu.
Jan Kunesch

Výsadba stromků v Nových Třebčicích
O víkendu 16. a 17. 11. 2019 proběhla
výsadba sazenic stromů v lese u Nových
Třebčic. Výsadba musela být provedena
a to na základě nových lesnických osnov,

které pro naši obec zpravovalo Město Kadaň. Celkem bylo za pomoci dobrovolníků, kterých se po oba víkendové dny sešlo
velké množství, vysázeno přibližně 6.000

Promítání pohádky Čertí brko
V pátek 6. 12. 2019 od 17:00 hodin, tedy
na svátek svatého Mikuláše, proběhlo
již tradiční promítání pohádky v kostele
Povýšení svatého Kříže v Širokých Třebčicích. Letos byla v uspořádané anketě
vybrána pohádka Čertí brko. Promítání
navštívilo přibližně 50 diváků. Vstupné
bylo dobrovolné a po promítání byla
vybraná částka předána farnosti, která
kostel v Širokých Třebčicích spravuje.
Během promítání se mohli diváci zahřát
teplým čajem. Při odchodu poté děti
obdržely laskominy a dospělí dostali
z rukou starosty obce malou pozornost
ve formě jmelí. Děkujeme paní Xenii Nedělské za poskytnutí elektrického proudu, který byl využit na vytopení kostela a

na samotné promítání. Budeme se těšit
na příští rok opět s novou pohádkou.

POPLATKY na rok 2020
Výše místního poplatku na svoz komunálního odpadu na rok 2020 zůstane
pravděpodobně stejná jako v letošním
roce, pokud nebude na prosincovém
zastupitelstvu rozhodnuto jinak. Pokud
k tomu dojde, tak budou občané včas
informováni na internetových stránkách
obce a v jednotlivých vývěskách. Občanům, kteří během roku 2019 třídili do
žlutých a oranžových pytlů, bude při platbě poplatku za svoz komunálního odpadu opět odečtena částka za vytříděný od-

pad. 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
17. 2. 2020 do 31. 3. 2020 nebo bankovním převodem na č.ú. 6526441/0100,
variabilní symbol uveďte Vaše rodné číslo. Děti do 18 let jsou od poplatku za svoz
odpadu osvobozeni.

Betlém ze sena
a slámy

I v letošním roce přibylo do našeho betlému ze sena a slámy pár postav. Jmenovitě se jedná o ponocného a jeho věrného
psího kamaráda. Výroba obou postav za-

kusů nových stromků. Pro dobrovolníky
byly připravené buřty, svařák a čaj. Zbytek
sazenic vysázeli poté v pracovním týdnu
zaměstnanci obce. Všem dobrovolníkům,
kteří se výsadby stromků účastnili, patří
veliké poděkování.

Sběrná nádoba
na použitý
kuchyňský olej
Nově budou mít obce povinnost
zajistit oddělený sběr jedlých olejů
a tuků (fritovací olej, ztužené tuky
apod.). Povinnost odděleného sběru
jedlých olejů a tuků začne platit od
1. ledna 2020. Obec Veliká Ves tuto
povinnost má již splněnou. Nádoba na jedlé tuky a oleje se nachází
v obci Vitčice v „obecní“ stodole.
Přístupná je každý pracovní den od
7 do 14 hodin. Pokud bude o třídění
jedlých olejů a tuků větší zájem, tak
budou nádoby rozmístěny v jednotlivých vesnicích v tzv. „kontejnerových
hnízdech“.
Do sběrné nádoby PATŘÍ: Přepálený
rostlinný olej a tuk v pevně uzavřených a neporušených PET lahvích.
Naopak do sběrné nádoby NEPATŘÍ:
Směsný (komunální) odpad, sádlo,
lůj, motorový olej, plast, sklo, papír,
nápojové kartóny, baterie, elektromateriál, textil a obuv, biologický odpad, zdravotní materiál.
OLEJ DO NÁDOBY NEVYLÉVEJTE
– VHAZUJTE POUZE V PET LAHVÍCH!

brala dva víkendy. Děkujeme všem, kteří se na zhotovení obou postav podíleli.
Celý betlém je k vidění v obci Podlesice
a to až do 5. 1. 2020 (viz obrázek na str. 1).

