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Obecní Drbna
Kulturní akce v roce 2021
Vzhledem k stávající situaci s Covidem nejsme schopni říci, které kulturní akce se
v letošním roce uskuteční. Vše bude záležet na aktuální epidemiologické situaci a
nastavených opatřeních vlády. Budeme se
snažit vše řešit operativně dle možností.
Nejbližší kulturní akce, která je naplánovaná, je Masopust, který je pořádán SDH
Podlesice a měl by proběhnout v sobotu
20. 2. 2021. V tuto chvíli nejsme schopni

říci, zda se uskuteční. SDH Podlesice Vás
bude včas informovat. Nejbližší kulturní
akcí, kterou bude pořádat obec Veliká
Ves je Společenský ples obce, ten by měl
proběhnout v sobotu 27. 3. 2021. K tanci a poslechu by měla zahrát kapela Úlet.
O tom, zda ples proběhne, Vás budeme
včas informovat, stejně tak jako o dalších
kulturních akcích v našich obcích.

Naše obec včera a dnes

Dění v obcích a na OÚ
• V únoru byla podána žádost o dotaci
na opravu vnitřní strany obvodové zdi
hřbitova ve Veliké Vsi z programu Ministerstva zemědělství.
• V lednu byla podána žádost o dotaci na zrestaurování památníku obětem 1. světové války, který se nachází
v Nových Třebčicích. V případě přidělení dotace mohou restaurátorské práce
začít v příštím roce.
• V prosinci byla podána žádost z programu Ministerstva pro místní rozvoj
na výměnu oken, dveří a opravu fasády
budovy Pohostinství Podlesice.
• Do Fondu Ústeckého kraje byla podána
žádost o dotaci s názvem „Předcházení vzniku plastového odpadu ve Veliké
Vsi“. V případě, že bude obec s touto
žádostí úspěšná, tak budou nakoupeny
kelímky NICKNACK, které by nahradily
na kulturních akcích jednorázové kelímky.
• Začátkem ledna vyjížděli členové JSDH
Podlesice k požáru kontejneru na
směsný odpad do obce Široké Třebčice. Kontejner byl požárem zcela zničen. Důvodem požáru byl popel, který
nebyl dostatečně vychladlý. K takovémuto druhu požáru vyjela jednotka již
podruhé během roku. Prosíme občany,
aby nechali popel dostatečně vychladnout než jej vhodí do popelnice nebo
kontejneru.
• Jelikož obec provozuje Pohostinství
Podlesice, které musí být z důvodu
vládních opatření uzavřené, tak byla
podána žádost do programu „COVID
GASTRO UZAVŘENÉ PROVOZOVNY“,
který vypsalo Ministerstvo průmyslu
a obchodu.
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Jak správně třídit
Právě máte v ruce první číslo Obecní Drbny v roce 2021. Říká se „opakování matka
moudrosti“, proto jsme se rozhodli Vám
připomenout možnosti třídění odpadů
vznikajících ve Vašich domácnostech.

Plast a PET lahve
PET lahve 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.

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

Papír
patří do modrého kontejneru. Ze všech tříděných
odpadů právě papíru
vyprodukuje 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!

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
bioodpad 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 bioodpad
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, únor
a březen.
Do popelnice na bioodpad 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 bioodpad 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.

Použitý olej z domácnosti
Nádoba na oleje a tuky z domácností je
umístěna v „obecní stodole“ v obci Vitčice a je přístupná každý pracovní den
od 7:00 do 14:00 hodin. Použitý olej se
musí nejprve přelít do připravené nádoby, nejlépe do PET lahví. Po naplnění PET
lahve se teprve vhazuje láhev s olejem
do nádoby na to určené. Další možností
je takto naplněnou PET lahev vyndat spolu s pytli na tříděný odpad první pondělí
v měsíci před dům a zaměstnanci obce ji
odvezou a vhodí do připravené nádoby
v „obecní stodole“.

Cena vody
pro rok 2021
Severočeská vodárenská společnost a.s.
(SVS) vyhlašuje cenu vody (vodné a stočné) na rok 2021 v regionu působnosti
společnosti (Ústecký a Liberecký kraj).
Cena vody bude ve výši 104,77 Kč/m3,
z toho vodné 53,77 Kč/m3 a stočné 51,00
Kč/m3. Tyto částky jsou platné od 1. 1.
2021.

Tip na výlet v našem okolí
Běžkařské tratě Dlouhá louka

Dlouhá Louka se v poslední době stala významným bodem pro všechny lyžaře, běžkaře, cyklisty, motorkáře, ale i pěší výletníky. Zimní běžecký areál nabízí 55 km stro-

jově udržovaných běžeckých stop pro klasiku i bruslení celotýdenně dle sněhových
podmínek. Nachází se zde několik okruhů
s různou náročností v krásné krajině. Šíře
tratí je od 3 do 6 metrů vždy minimálně s
jednou stopu. Nejoblíbenější tratě odsud
vedou směrem po silnici k Oboře Fláje a
podél jejího plotu dolů k Flájské přehradě.
To je nejvzdálenější bod okruhu, který je
poté značen zpět k přístřešku u Malého
radního rybníku a po silnici zpět nahoru na
Dlouhou Louku. Silnice je samozřejmě uzavřená a protahuje se tu běžkařská stopa.

Trasa má 15 kilometrů a její projetí zabere
neprofesionálovi kolem 2 hodin (kochání,
svačina). Pokud nemáte dost, můžete ještě
zakroužit po modré turistické značce směr
rozhledna na Vlčí hoře.
Druhá možnost je vyrazit směr Nové
Město / Bouřňák / Vitíška s napojením
na Krušnohorskou lyžařskou magistrálu. Z Dlouhé louky na severovýchod po
červené turistické značce. Směr Vrch Tří
pánů. Tohle je vrcholová cesta, takže je
spíš rovinatá. Vracet se budete muset
ale stejnou cestou. Vrcholové parkoviště
je v zimě posíleno o upravovanou louku
(platí se parkovné, v roce 2021 je to 100
Kč/vjezd). Všechny tyto tratě projedete v
létě velmi příjemně i na kole. O turistické
vyžití, zejména v zimě se stará o.s. Krušnohorská bílá stopa.

Soutěž s HZS ČR o Hasičské pohádky 2
Pro kluky, holky, ale i pro jejich rodiče přinášíme možnost soutěžit s Hasičských záchranným sborem České republiky o knihu
Hasičské pohádky 2. Pokud správně odpovíte na soutěžní otázky, můžete tyto pohádky získat. Odpovědi na soutěžní otázky
pošlete do 28. 2. 2021 na e-mail: martina.
talichova@grh.izscr.cz, uveďte korespondenční adresu, abychom Vám mohli případnou výhru zaslat. Ze správných odpovědí vylosujeme tři výherce, jejich jména
budou zveřejněna na webových stránkách
HZS ČR (https://www.hzscr.cz/hasicky-zachranny-sbor-ceske-republiky.aspx).
1. Majitel tohoto domu, který má v obývacím pokoji krbová kamna na dřevo,
při jejich instalaci opomenul jedno
zásadní bezpečnostní pravidlo. Přijdeš na to, co nikdy nesmí pod kamny
chybět?

3. Co to jsou živelné pohromy?
A) Mimořádné události způsobené přírodou
B) Mimořádné události způsobené žáky
jejich nevhodným chováním
C) Nepořádek, který živelně vznikne při
stavbě domu
D) Nebezpečné přírodní jevy jako jinovatka, déšť, vítr, mráz a sníh
2. Jakým způsobem jsou ve veřejných
budovách (např. v kinech, obchodních domech nebo knihovnách) označeny únikové cesty?
A) Červenými cedulkami s vykřičníkem
B) Modrými cedulkami se symbolem červeného kříže
C) Zelenými cedulkami se šipkami a s postavou člověka
D) Únikové cesty ve veřejných budovách
nejsou nijak značeny

Informace o nové právní úpravě
v oblasti odpadového hospodářství
Dne 23. 12. 2020 byly ve Sbírce zákonů
vyhlášeny zákony, které upravují nově
oblast odpadového hospodářství. Účinnost těchto zákonů je stanovena na 1.
1. 2021. Tyto zákony mají dopad na vydávání obecně závazných vyhlášek obcí
a to konkrétně v oblasti stanovení systému nakládání s komunálním odpadem a
zpoplatnění svozu komunálního odpadu.
Dopady nově vydaných zákonů občané
obce na sobě moc nepocítí. Jedná se spí-

še o slovíčkaření, na základě kterého je
nutné upravit obecně závazné vyhlášky
obce. Jelikož byly zákony vyhlášeny na
konci roku 2020, tak by obce nestihli zareagovat a upravit své obecně závazné
vyhlášky, proto je možnost v roce 2021
ponechat v platnost stávající vyhlášky a
během roku připravit nové, které vejdou
v platnost 1. 1. 2022. Zásadní změnou
je, že se navyšuje poplatek za uložení
jedné tuny na skládku a to na 800,- Kč

4. Číslo linky tísňového volání 150 je určeno k nahlášení zejména:
A) Poruchy elektrospotřebičů, například
automatické pračky a myčky nádobí
B) Výpadku dodávek elektrického proudu
nebo vody
C) Požárů, závažných dopravních nehod,
živelných pohrom a havárií
D) Nebezpečného chování chodců na
přechodu

v roce 2021. Obce mají možnost zažádat
si o slevu z poplatku za uložení odpadu.
Sleva činní 500,- Kč za tunu odpadu do
výše 64,2 tuny. Sleva je poskytována na
jednoho trvale žijícího obyvatele v obci
do výše 200 kg (321 obyvatel * 200 kg
= 64,2 tuny). Jakmile přesáhneme tuto
slevu, tak bude obec platit plnou částku za uložení odpadu. Z toho vyplývá,
že čím více budou občané třídit odpad,
tím méně bude obec platit za uložení
odpadu na skládku. Pro ilustraci za rok
2020 uložila obec na skládku 179 tun
odpadu. Pokud by uložila stejnou tonáž
i v roce 2021, tak by zaplatila za uložení
123.940,- Kč (64,2 t* 500,- Kč + 114,8 t
* 800,- Kč).

Výsledky třídění odpadů u nás v obci pro rok 2020
Děkujeme, že třídíte!
Za loňský rok bylo z našich 135 domácností svezeno 4131,5 kg vytříděného
odpadu, celkem třídí téměř 72 % domácností, v průměru na každou třídící
domácnost připadá 42,6 kg vytříděného
odpadu. Potěšující je, že počet třídících
domácností stoupá a s tím i množství recyklovatelného odpadu. Částka, kterou
jsme obdrželi za vytříděný odpad za rok
2020, se skládá z částky od firmy EKOKOM (37.786,- Kč) a za odevzdaný odpad
do kovošrotu (9.009,- Kč), celkem tedy
46.795,- Kč. Touto částkou jsou pokryty
odečty z poplatků za popelnice pro třídící
domácnost.

Zásady prevence proti ptačí chřipce pro drobnochovatele drůbeže
Jelikož se v České republice vyskytla opět
ptačí chřipka, tak níže uvádíme několik
důležitých informací pro drobnochovatele. Je doporučeno 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 zajistit
chov v uzavřeném objektu, přijmout
opatření, která v nejvyšší možné míře
zabrání kontaktu s volně žijícími ptáky,
• krmivo a vodu umístit 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 možností
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 a jak se správně
zachovat
Infikovaná zvířata jsou otupělá a mají
načepýřené peří, jsou netečná, odmítají
se pohybovat, mají dýchací potíže, jsou
apatická. 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 krvá-

ceniny a nekrotické změny na hřebínku
a lalůčcích, edém hlavy. Mohou se objevit
otoky a krváceniny na končetinách.
V případě podezření na výše uvedené
příznaky u ptáků informujte ihned o události soukromého veterinárního lékaře
nebo místně příslušnou krajskou veterinární správu. Řiďte se přesně podle jejich
instrukcí. Nedovolte vstup cizím osobám
do postiženého 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 475501011.

