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Obecní Drbna
Dění v obcích a na OÚ
• Obdržena dotace od Ministerstva
obrany ve výši 138.400 Kč na opravu
památníku obětem války v obci Nové
Třebčice.
• Zastupitelstvo obce schválilo na listopadovém zastupitelstvu pořízení
zametacího koštěte za obecní traktor.
Zametač zefektivní a urychlí úklid místních komunikací.
• V prosinci byly podány žádosti na Ministerstvo pro místní rozvoj o dotaci na
opravu fasády a výměnu oken na budově Pohostinství Podlesice a na opravu místních komunikací v obcích Podlesice, Široké Třebčice a ve Veliké Vsi.
• Podána žádost o dotaci přes MAS Vladař na výsadbu stromů kolem sochy sv.
Floriána v obci Široké Třebčice.

• Před budovou obecního úřadu v Podlesicích je nově umístěn kontejner na
textil. Do kontejneru patří: čisté oblečení, boty, textil, drobné hračky. Znečištěný textilní odpad patří do popelnic
a kontejnerů na směsný odpad!
• Na listopadovém zastupitelstvu obce
byly upraveny pravidla Fondu rozvoje
bydlení. Nově je možné podat si žádost
o půjčku na pořízení fotovoltaických
a solárních panelů.
• Z epidemiologických důvodů a také
kvůli vládním nařízením a opatřením,
která omezují konání kulturních akcí,
jsme se rozhodli, že letošní Adventní
posezení před Pohostinstvím Podlesice
neproběhne.

Rozpočet obce
Veliká Ves na
rok 2022

POPLATKY na
rok 2021

Rozpočet obce Veliká Ves na rok 2022 je
sestaven jako přebytkový a jsou v něm plánovány tyto akce: inženýring na vodovod
v Nových Třebčicích a Veliké Vsi, nákup
modulu Odpady na webové stránky obce,
nákup technologie pro provzdušňování
rybníku ve Veliké Vsi, spoluúčast u dotace
na opravu vnitřku hřbitovní zdi v Širokých
Třebčicích, opravy místních komunikací, spoluúčast k dotaci na opravu fasády
a oken na budově Pohostinství Podlesice,
spoluúčast k dotaci na chodník v Širokých
Třebčicích, spoluúčast k dotaci na rekonstrukci veřejného osvětlení, příspěvek ZŠ
a MŠ Vilémov, změna územního plánu
obce, pořízení herních prvků na dětská hřiště, vybudování zázemí k multifunkčnímu
hřišti, výsadba zeleně, vyčistění rybníku
v Nových Třebčicích, spoluúčast k dotaci
na opravu kulturních památek, pořízení
vybavení výjezdové jednotce obce, odpadové hospodářství obce. V průběhu roku
2022 mohou být zrealizovány i další akce,
které nejsou nyní naplánované, záleží na
tom, jaké budou vycházet dotační tituly.

Výše místního poplatku na svoz komunálního odpadu na rok 2022 zůstane stejná jako v letošním roce, tedy 745,- Kč za
poplatníka. Občanům, kteří během roku
2021 třídili do žlutých a oranžových pytlů,
bude při platbě poplatku za svoz komunálního odpadu opět 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 platit
hotově v kanceláři účetní OÚ Podlesice
od 14. 2. 2022 do 31. 3. 2022 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.

Poděkování

Letošní vánoční stromy v Podlesicích
a Veliké Vsi obci darovala paní Schlöglová
z Podlesic, za což jí velice děkujeme.
Rádi bychom poděkovali Zahradnictví
Podlesice za krásné adventní věnce, které
pro nás vyrobilo a zdobí nejen Pohostinství Podlesice, ale také kancelář obecního
úřadu.

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. 2021 do 31. 12. 2021

uzavřen.

Žádosti a jiné písemnosti lze podat v podatelně na Obecním úřadě v Radonicích.

Obecní úřad
Veliká Ves
bude z důvodu čerpání řádné dovolené
od 20. 12. 2021 do 31. 12. 2021

uzavřen.

UVNITŘ VYDÁNÍ
2/ Rozvoz Betlémského světla
3/ Oldies párty
4/ Mikuláš a čert v našich obcích

Rozvoz Betlémského světla
Rozvoz Betlémského světla po republice
proběhne díky skautským kurýrům a po
naší obci díky místním dobrovolníkům
v sobotu 18. 12. 2021. Tímto dnem začíná
možnost opatřit si Betlémské světlo a pomoci jej šířit dál.
Pokud chcete mít doma Betlémské světlo již před Štědrým dnem, můžete si pro
něj přijít v sobotu 18. 12. 2021 od 17:00
k sakrálním památkám v našich vesnicích,
další možnost bude od dopoledních hodin 24. 12. 2021 tamtéž:
Veliká Ves – kostel sv. Jakuba
Široké Třebčice – kostel Povýšení sv. Kříže
Nové Třebčice – sousoší sv. Václava
Vitčice – kaplička a mariánský sloup Panny Marie
Podlesice – kostel sv. Vavřince

Svoz bioodpadu
Tip na výlet v našem okolí
zimních
Běžkařské tratě Dlouhá louka vměsících
Dlouhá Louka se v poslední době stala
významným bodem pro všechny lyžaře
- běžkaře, cyklisty, motorkáře, ale i pěší
výletníky. Zdejší penzion se stal oblíbeným místem zastavení a občerstvení na
jejich cestě, prostě křižovatka na výletech.
Zimní běžecký areál nabízí 55 km strojově
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. Teplé
zázemí skýtá Penzion Rozcestí se stylovou
hospůdkou. Vrcholové parkoviště je v zimě
posíleno o upravovanou louku (platí se
parkovné, v roce 2021 je to 100 Kč/vjezd)

V měsících prosinci, lednu, únoru a březnu nebude zajištěn firmou Skládka Vrbička
s.r.o. periodický týdenní svoz bioodpadu
z našich obcí. V prosinci svoz neproběhne
vůbec. Od ledna až do konce března 2022
bude svoz probíhat 1 x za měsíce. Termíny
svozu uvádíme níže:
Leden – pátek 20. 1. 2022
Únor – pátek 17. 2. 2022
Březen – pátek 17. 3. 2022
Pravidelný týdenní svoz bioodpadu bude
obnoven od dubna 2022 a to každý pátek.

Oldies párty
V sobotu 30. 10. 2021 proběhla od 20
hodin Oldies párty. Celým večerem provázel DJ a moderátor Lukáš Budai, který
přítomným hostům pouštěl hudební hity

Toulavé kočky
v našich obcích
z 80. a 90. let. Většina zúčastněných přišla na akci v oblečení, které k této době
patřilo.

Existuje mnoho lidí, kteří přijali kočky jako
součást svého obydlí, svých vesnic, měst,
dokáží je nakrmit, pomazlit, léčit. Je ale
málo lidí, kteří si dokáží uvědomit, co svým
krátkozrakým přístupem ke kočkám činí.
Tak třeba, věděli jste, že divoké kočky
(a také ty, které jejich majitelé nechávají
samotné toulat po okolí) mohou za smrt
miliard ptáků a drobných savců a plazů.
Jedna nekastrovaná kočka může mít koťata i 2x ročně… A ta koťata mohou mít další
koťata už okolo šestého měsíce svého života … To znamená, že už druhým rokem
bude mít za sebou vaše kočička 20 koťat
a její potomci dalších 50. Takové počty
bohužel nerostou pomalu… Mnohé z nich
končí každý rok pod koly aut, umírají na
kočičí nemoci, vyhladověním, zakousnou
je jiní predátoři nebo je zabijí někteří lidé.
Má tato situace řešení? Ano, má. To řešení
je na každém jednom z nás. Na tom, jak
se zachováme ke tvorům, kteří jsou plně
závislí na člověku a jeho vůli. Na každém
majiteli jedné a více koček. Je to na každém, kdo chodí krmit kočky polodivoké
a divoké, které zdánlivě nikomu nepatří,
ale ve skutečnosti patří do lidské blízkosti.
Je na nás, jestli zastavíme růst kočičí populace kastracemi, jestli přestaneme pouštět
mazlivé kočky ven a jestli se začneme chovat zodpovědně nejen ke kočkám samotným, ale také k přírodě okolo nás.
Tento článek se aktuálně týká i našich obcí,
protože v některých z nich se kočky přemnožily, toulají se po návsích a po soukromých pozemcích. Někde dokonce i majitele nemovitostí obtěžují. Z tohoto důvodu
apelujeme na chovatele koček, aby se
o své kočky starali.

Mikuláš a čert v našich obcích
V neděli 5. 12. 2022 nás opět po roce navštívil Mikuláš, anděl a čerti. Rodiče dětí,
kteří chtěli, aby jejich ratolesti pozdravili
osobně, měli možnost si jejich návštěvu
zajistit pomocí SMS nebo zavoláním na
Obecní úřad. Mnozí tak udělali a Mikuláš,
anděl a čerti je navštívili a poslechli si jejich
básničky, za které jim poté předali balíčky
se sladkostmi. Těm, které neviděli osobně,
zanechali balíček u dveří. Většina dětí byla
statečná, ale našly se i výjimky, které se
bály. Celé partě děkujeme a budeme se
těšit opět na shledání v příštím roce.
Děkujeme panu Rudolfu Vávrovi a panu
Františku Pilařovi st. za finanční příspěvek
na nákup balíčků pro naše nejmenší.

Přání k Vánocům a do nového roku
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
po roce tu máme opět vánoční svátky.
Období, kdy bychom měli zapomenout na
starosti a užívat si vánoční atmosféru plnými doušky. Setkání s nejbližšími, smích,
vánoční cukroví a samozřejmě vánoční
pohádky či purpura, to vše nás během Vánoc doprovází. Neopakovatelná atmosféra
včetně dárků se nedá zapomenout. Radujme se i z maličkostí, a to nejen během
vánočních svátků, ale během celého roku.
Rád bych Vám všem touto cestou poděkoval za spolupráci. Jménem svým, ale
i jménem všech zastupitelů a zaměstnanců obce Vám přeji krásné prožití vánočních
svátků a úspěšný vstup do nového roku,
všechno dobré, pevné zdraví a hodně
osobních i pracovních úspěchů.
Miroslav Ogáseanu, starosta obce

