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Obecní Drbna
VELIKONOCE
Velikonoce (z lat. pascha < řec.
πάσχα pascha < hebr. pesach
– přechod, přeji ) jsou nejvýznamnější křesťanský svátek
{Katechismus katolické církve čl.
1166–1171}, který je oslavou
zmrtvýchvstání Ježíše Krista.

Velikonoc tradičně trvá celých padesát
dní (tzv. velikonoční doba), které vrcholí
svátkem Seslání Ducha svatého (letnice).
První týden Velikonoc se nazývá velikonoční oktáv.
Lidové zvyklos spojené s Velikonocemi
se pochopitelně místně liší. Vzhledem
k časové blízkos křesťanských Velikonoc
a jarní rovnodennos mají tyto tradice
pravděpodobně původ v pohanských
oslavách příchodu jara. V letošním roce
připadají na pondělí 21. dubna.
Všichni se rádi mějte,
velikonoční svátky si užívejte,
malované vajíčko ať vás potěší
a čeká vás jenom to nejlepší.

K tomu podle křesťanské víry došlo
tře ho dne po jeho ukřižování. Kristovo
ukřižování se událo kolem roku 30 či 33
v blízkos významného židovského svátku
pesach, který je památkou vysvobození
Izraelitů Mojžíšem z egyptského otroctví. V západní křesťanské tradici neděle
Zmrtvýchvstání připadá na první neděli
po prvním jarním úplňku, tedy na měsíc
březen či duben. Slovanský název svátku,
Velikonoce, se vztahuje na „velikou noc“,
v níž byl Kristus vzkříšen.
Nejstarším svědectvím o slavení křesťanských Velikonoc může být zmínka v listech apoštola Pavla (kolem roku 50). Nejstaršími mimobiblickými doklady jsou pak
spory 2. stole o datum slavení Velikonoc
a Velikonoční homilii Melitona ze Sard
z 2. stole . Slavení Velikonoc se tedy
v církvi objevilo velmi brzy a již od počátku je významově provázáno s židovskou
oslavou Pesachu, jejíž prvky dodnes v sobě nese. Ježíšovo proji smr a vzkříšení
křesťané chápou jako naplnění starozákonního obrazu přeji Izraelitů Rudým
mořem při východu z Egypta. Oslava

Kdyby se Vám nepodařilo sehnat, nebo
jste zapomněli koupit barvy na vajíčka zde
je několik rad, jak vajíčka barvit přírodními barvami.

Přírodní barvy:
• žlutá – odvar z cibulových slupek (ale
jen krátce); šafrán
• červená – odvar ze slupek červené
cibule a octa; červené zelí nebo šťáva
z červené řepy; šťáva z borůvek nebo
bezinek
• světle zelená – lipový květ; kmín;
šafrán
• tmavě zelená – mladé žito; voda ze
špenátu; odvar z olšové kůry
• fialová – lipový květ; kmín; šafrán
• hnědá – odvar z dubové nebo olšové
kůry; odvar z cibulových slupek (déle);
čaj
• černá – roztok sazí, na jehož dně je
několik rezavých hřebíků
Všem Vám přeji bohatou pomlázku
a poklidné proži velikonočních svátků.
Mar n Pilař, starosta obce

pozvánky
Obec Veliká Ves
Vás všechny srdečně na

RETRO OLDIES
ZÁBAVU
ČESKO SLOVENSKÝCH
HITŮ,
která se koná
dne 17. 5. 2014 od 20,00 hod.
na sále v Podlesicích.
Za mixážní pult se postaví DJ Lehkej
ven l (Kalinský Petr), který bude mixovat
hity 80 – 90 let.
Vstupné – 80,- Kč v předprodeji
(předprodej vstupenek od 12. 5. 2014 na
Obecním úřadě v Podlesicích),
100,- Kč na místě konání Oldies zábavy.
Vstup v retro oblečení 80. a 90. let
vítán.
Přijďte to roztočit v retro stylu.
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Radonická svodka
V období od
1. 3. 2014 do
31. 3. 2014 evidovala
zdejší součást Policie
České republiky
celkem 6 spáchaných
trestných činů. Dále
bylo zaevidováno celkem 63 přestupků,
převážně v dopravě, kdy v okolí Veliké Vsi
bylo zjištěno v dopravě celkem 4 případy
porušení zákona. Co se týče spáchaných
trestných činů, jedná se o tyto skutky:
1) V obci Mašťov neznámý pachatel
neměl pravděpodobně na čem vařit a
z toho důvodu z přístavku u rodinného
domu odcizil 10 kg propanbutanovou
láhev, kdy u přístavku musel nejprve
ucvaknout visací zámek, aby se k
PB lahvi dostal, kdy mto skutkem
způsobil škodu 830,- Kč
2) U obce Čejkovice neznámý sběrač
kovů odcizil u železničního přejezdu

příspěvek policie ČR Radonice
plechovou skříň a 4 metrykabelu, kdy
mto způsobil škodu 11.240,- Kč
3) Vášnivý včelař odcizil mezi obcemi
Radonice a Vilémov 4 dřevěné úly
se třemi včelstvy a dále odcizil různé
včelařské příslušenství, kdy způsobil
škodu 16.300,- Kč
4) V obci Mašťov se opět neznámý
pachatel po rozbi skleněné vitríny
vloupal do místní prodejny potravin,
kdy však ho do této nevábilo jídlo, ale
cigarety, jichž odcizil za 40.000,- Kč
5) V obci Libědice se nezjištěný pachatel
po polní cestě dostal do zadní čás
dílny sloužící k uložení nářadí Obecního
úřadu, zde vypáčil mříže okna a z dílny
odcizil nářadí v hodnotě cca 20.000,- Kč
6) Mezi obcemi Vin řov a Koje n a
dále mezi obcemi Koje n a Vlkáň
pravděpodobně stejný pachatel, který

si potřeboval zatopit, odcizil 21 m3
dubu a akátu v hodnotě cca 21.000,- Kč
Z přestupků lze uvést příklad, kdy
v obci Vikle ce došlo nejprve dle
poškozeného k odcizení sledovacího
zařízení a následně ze strany podezřelé
osoby k zasílání obtěžujících mailů majiteli
tohoto zařízení. Dále v obci Vilémov došlo
k odcizení mobilního telefonu, který
však byl okamžitě zablokován ze strany
PČR. Co se vůbec týká ztrát a krádeží
mobilních telefonů, tak PČR řeší pouze
krádeže těchto zařízení, nikoliv ztráty
a dále v těchto případech není možné,
jak si někteří lidé představují pod vlivem
zahraničních seriálů, si nechat zjis t
polohu daného telefonu. Telefon je možno
zablokovat, avšak toto lze pouze v případě,
že majitel telefonu má k dispozici doklad
s uvedeným výrobním číslem, což také ne
každý má. A proto – své telefony si hlídejte
(a nejen ty)...
prap. Říha, PČR Radonice

VYTŘÍDĚNÉ ODPADY ZA ROK 2013
Mar n Pilař, starosta Obce Veliká Ves,
Vám sděluje, že nádoby na BIOODPAD,
které Vám byly dodány, budou vyváženy
společnos Skládka Vrbička s.r.o.

každý ČTVRTEK

Dále sdělujeme, že Obec Veliká Ves, nabízí
možnost bezplatného získání nádob na BIOODPAD. V letních měsících budou vyváženy
1x za týden a v zimních měsících 1 x za 14
dní společnos Skládka Vrbička, s.r.o. Svoz
BIOODPADU je pro obyvatelé zdarma.

Nádoby na BIOODPAD je možné objednat na Obecním úřadě Veliká Ves, tel. 474
397 311, e-mail velikavescv@iol.cz. Po
objednání Vám budou ihned dodány.
Pilař Mar n, starosta obce

VAKCINACE PSŮ PROTI VZTEKLINĚ
Vakcinace psů pro vzteklině
proběhne v NEDĚLI 27. 4. 2014
v následujících obcích a časech.
Vakcinace se provádí každoročně u psů
starších 3 měsíců jako hromadná akce a je
podle zákona o veterinární péči povinná.
PODLESICE
16.50 – 17.00

VITČICE
NOVÉ TŘEBČICE
VELIKÁ VES
ŠIROKÉ TŘEBČICE

17.10 – 17.20
17.20 – 17.30
17.40 – 17.50
18.00 – 18.15

Cena za očkování jednoho zvířete jednoduchou vakcínou pro vzteklině je 150,- Kč.
Cena za očkování jednoho zvířete kombi-

Občanské sdružení Diakonie Broumov • Domácí potřeby – nádobí bílé i černé,
VYHLAŠUJE
skleničky – vše nepoškozené

SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení (dámské,
pánské, dětské)
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon,
• Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte nám odřezky a zbytky látek)

• Vatované a péřové přikrývky, polštáře
a deky
• Obuv – veškerou nepoškozenou
• Hračky – nepoškozené a kompletní
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů

novanou vakcínou pro psince, paraviróze,
infekčnímu zánětu jater je 250,-Kč. V ceně
je zahrnuto – jednorázová injekční stříkačka, injekční jehla, očkovací průkaz, očkovací
dávka, cena za úkon a cestovné. Každý chovatel je povinen předvést psa k očkování na
vodítku a s náhubkem. Psi v doprovodu dě
nebudou očkováni.
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty
se transportem znehodno
• znečištěný a vlhký tex l
Sbírka se uskuteční:
dne:od 15.04.2014 do 30.05.2014
čas: v pracovní době OÚ Veliká Ves
místo: budova OÚ Veliká Ves, Podlesice čp. 53
Věci prosíme zabalené do igelitových
pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem

Výsledky fotosoutěže naše obec
objek vem domácích i přespolních
Při příležitos masopustního reje byly
vyhlášeny výsledky fotosoutěže, která
probíhala celý minulý rok 2013. Vítězem
se nakonec stal Tomáš Kouba z Nových
Třebčic, a jako hlavní cenu obdržel foto-

aparát Nikon COOLPIX L610. Tomášovi
gratulujeme k vítězství a přejeme mnoho
krásných fotografií.
Miroslav Ogáseanu ml.

Stavění májky
a pálení čarodějnic
Stavění májky a pálení čarodějnic v
obci Podlesice se uskuteční v SOBOTU
dne 26. 4. 2014 v odpoledních hodinách.
V podvečerních hodinách bude upálena
čarodějnice a poté bude opékání buřtů
spojené s hlídáním májky.

Oslavy dne dě
Oslavy dne dě se uskuteční v SOBOTU dne 31. 5. 2014 v Podlesicích na návsi
od 13.00 hodin. V případě nepříznivého
počasí se oslavy uskuteční v Podlesicích
na sále. Po skončení oslav dne dě bude
pokácena májka a budou se opékat buřty. Všichni jste srdečně zváni.

PODĚKOVÁNÍ

MASOPUSTNÍ PRŮVOD

V sobotu 8.3.2014 se uskutečnil druhý
Masopustní průvod, který započal krátce
po jedenácté hodině v obci Nové Třebčice,
kde se shromáždilo přibližně třicet masopustních masek. Dále průvod pokračoval
do Vitčic a Podlesic. Zde něco málo po půl
páté odpoledne vyvrcholilo masopustní veselí poražením kobyly a poté jejím
opětovným vzkříšením. Dále se všichni
přítomní hosté a masopustní maškary
přesunuli na sál místního pohos nství a
za zvuků harmoniky se oddávali tanci a
zábavě. Děkujeme všem, kteří masopust-

ním maškarám otevřeli a něco málo jim
přispěli. Dále děkujeme obci Veliká Ves za
propůjčení sálu v místním Pohos nství.
Velké poděkování patří všem, kteří se podíleli na přípravě Masopustního průvodu.
Fotky z Masopustního průvodu naleznete na internetu ve fotoalbech
SDH Podlesice pod mto odkazem:
h ps://plus.google.com/photos/
101916458144714099564/albums/59899
46764947287889?banner=pwa
Miroslav Ogáseanu ml.

Starosta Obce Veliká Ves, Pilař Mar n
mto děkuje zaměstnancům obce, členům kulturního výboru a Sboru dobrovolných hasičů Podlesice za pomoc při
uspořádaní 5. společenského plesu Obce
Veliká Ves, který se konal za hojné účas
dne 22.03.2014 v Podlesicích na sále.
Předprodej vstupenek začal v pondělí
dne 17.03.2014. Během cca 3 hodin bylo
vyprodáno. Celkem bylo prodáno 100
vstupenek. Slova kapelníka od hudební
skupiny Aqarius, která hrála na plese,
čtyřicet let jsme na scéně, ale tohle co
bylou u Vás jsme nezažili, takový rachot,
super lidi, no prostě paráda. Nemalé
poděkování patří samozřejmě sponzorům, bez kterých by se společenský ples
nemohl uskutečnit.
Sponzoři 5. společenského plesu Obce
Veliká Ves: Oršuliak Jaroslav, ing. Zdeněk
Ornst, Vojenské lesy a statky ČR s.p.,
Blanka Šebková – Kvě ny Na náměs čku,
Autodíly Dvořák, manželé Chobotovi,
Ivan Hamáček, Miroslav Ogáseanu, Pivovar Svijany, Skládka Vrbička s.r.o., MK
Mont Klášterec nad Ohří, Josef Ryšavý,
Miloš Ježek, Stanislav Zmrhal, ing. Jaroslav Strnad, MS Hůrka Radonice, Ivana
Weissová, Zdeňka Táborská, Tabák Macík
– Podbořany, Město Mašťov, Obec Libědice, Obec Krásný Dvůr.
Ještě jednou všem moc děkuji, a všeho
si moc vážím.
Pilař Mar n, starosta obce

