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7. Společenský ples obce Veliká Ves
V sobotu 26. 03. 2016 se od 20:00 hodin
uskutečnil 7. Společenský ples obce Veliká Ves. K tanci a poslechu hrála skupina
AQUARIUS komputer Žatec. Vstupenky
na ples bylo možné zakoupit v předprodeji od 21. 03. 2016, kdo tak učinil,
neprohloupil. Během večera byl pro
přítomné připraven bohatý program. Ve
22:00 proběhla dámská volenka, dáma,
které pánové zakoupili nejvíce lízátek
vyhrála dort s vypodobením obecního
znaku. Ve 22:30 začal prodej tomboly.
Před půlnocí proběhlo slosování výherních vstupenek. Bylo vylosováno pět
šťastlivců, kteří si mezi sebe rozdělili
věcné ceny. Poté následoval výdej tomboly. Zbytek večera probíhala volná zábava a to až do ranních hodin.
Starosta Obce Veliká Ves touto cestou
děkuje zaměstnancům obce a všem,
kteří se podíleli na přípravách 7. Společenského plesu. Nemalé poděkování
patří také žákům Základní školy ve Vilémově, kteří se podíleli na výzdobě sálu.
Poděkování patří také všem sponzorům,
kteří na ples přispěli finančním, anebo
věcným darem. Fotografie ke zhlédnu�
na stránkách obce.

Dění na obecním
úřadě:
• Podána žádost o dotaci na vybudování Multifunkčního hřiště v obci
Podlesice. Žádost byla podána do programu FOND ÚSTECKÉHO KRAJE 2016
a Nadaci ČEZ – Oranžová hřiště.

• Na 9. zasedání zastupitelstva
obce Veliká Ves byl schválen pronájem
obecní hospody. Od 1. dubna 2016 je
novým provozovatel hospody pan Jan
Glaser a paní Alena Chárová. Před samotným rozhodnu�m zastupitelstva byla
provedena analýza ekonomiky provozu
(po 3 roky zpětně), hospoda byla vždy
ztrátová. Ztráta se pohybovala kolem
150 000,- ročně.
• V současné době se řeší to, jak
zvýhodnit občany, kteří aktivně třídí
odpad do žlutých a oranžových pytlů.
Poslední verze je taková, že pytle se budou při svozu vážit a v návaznos� na to
kolik kdo za rok vytřídí, bude spočítáno
zvýhodnění z poplatku za odpad. Vážení
probíhá již od březnového svozu. Více
informací se občané dozvědí, až bude
vše dořešeno do finální podoby a schváleno zastupitelstvem obce. Tento model

funguje již delší dobu i v jiných obcích.
• V měsíci únoru a březnu probíhalo vyřezávání lesíku v obci Vitčice.
V plánu je jeho opětovné osazení novými stromy, protože většina stávajících
topolů uschla.
• Děkanství Podbořany, jehož součás� je i farnost Široké Třebčice, se rozhodlo opravit střechu kostela Povýšení
svatého Kříže v Širokých Třebčicích, jenž
římskokatolická církev vlastní. Obec tuto
pokr. na str. 2
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skutečnost s rados� uvítala a bude se při
opravě snažit vyjít vstříc například zapůjčením traktoru s vlekem, pomoc zaměstnanců obce se samotnou opravou.
• Tradiční Dětský den se letošní rok
uskuteční v obci Široké Třebčice u tamní
hasičárny. Důvodem změny místa konání
je to, že každý rok bude Dětský den pořádán v jiné vesnici patřící pod obec Veliká
Ves.

Vakcinace psů
pro� vzteklině
Opět tu máme po roce hromadnou vakcinaci
psů pro� vzteklině, která se prování každoročně u psů starších 3 měsíců a je podle zákona
o veterinární péči povinná. Vakcinace psů pro�
vzteklině proběhne v neděli 17. dubna 2016
v následujících obcích a časech:
Podlesice
Vitčice
Nové Třebčice
Veliká Ves
Široké Třebčice

16:50
17:10
17:20
17:40
18:00

–
–
–
–
–

17:00
17:20
17:30
17:50
18:15

Cena za očkování jednoho zvířete jednoduchou vakcínou pro� vzteklině je 150,-Kč. Cena
za očkování jednoho zvířete kombinovanou
vakcínou proti psince, paraviróze, infekčnímu zánětu jater a vzteklině 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!

Poděkování
Sponzoři 7. Společenského plesu Obce Veliká Ves – AGRO Podlesice, AUTODÍLY Dvořák
Podbořany, Galileo Corpora�on s.r.o., Monika Mokrá, Ing. Jaroslav Strnad, Ing. Zdeněk
Ornst, Ivan Hamáček, Jan Glaser, Josef Chobot ml., Libor Máška, Manželé Chobotovi,
Marius Pedersen, Ivana Weissová, Miroslav
Bajer, Miroslav Ogáseanu – OGI, Manželé
Bandasovi, KERAMOST a.s., Pivovar Svijany, Roman Máška, RYJO Rače�ce, SECOM
Zahradní a lesní technika Žatec, Skládka
Vrbička, Vladimír Moravec, ATLANT s.r.o.,
Ing. Zdenka Táborská, Jiří Hlaváč, Základní
a Mateřská škola Vilémov, ZIMERSTAV s.r.o.,
Miloslav Ježek.

Informace
k internetovému
připojení v našich
obcích
V našich obcích poskytuje internetové připojení společnost Internethome. V minulých dnech
jsme obdrželi od této společnost písemné
vyjádření, že provozování internetových služeb
je pro společnost dlouhodobě ztrátové. Z tohoto důvodu se firma Internethome rozhodla
k 30.04.2016 poskytování internetového připojení ukončit.
Jako alterna�vu internetového připojení mají
občané možnost připojit se k provozovateli
datové sítě v našem katastru firmě IBG-NET,
která má své sídlo v Podbořanech. Další možností je využít služeb mobilních operátorů,
kteří internetové připojení poskytují. V současné době již někteří naši spoluobčané využívají
služby od společnos� Vodafone, protože firma
Internethome již delší dobu nepřipojuje nové
zákazníky.

Přání k narozeninám
Měj život sladký jako sen,
to přejeme na každý den,
užívej si hrozně moc,
to přejeme � každou noc.
Všechno nejlepší k narozeninám
milá Danuško přeje manžel Jan s rodinou.
Jan Abari

Čím topíš, občane?
- od roku 2016 začne pla�t povinnost
každé dva roky nechat svůj starý kotel
zkontrolovat odborně způsobilou osobou
- od roku 2017 dostanou úředníci možnost „vlézt do kamen“ a zkontrolovat zda
netopíte zakázaným palivem
- od roku 2022 bude striktně zakázáno
topit v kotlech 1. a 2. emisní třídy, to
bude kontrolováno pod sankcemi
- kontroly budou provádět obce s rozšířenou působnos� (pro naše obce bude
kontrolu provádět Odbor životního prostředí města Kadaně)
- podnět ke kontrole může dát buď sám
úřad, anebo jiná osoba či samotná obec
- samotná kontrola proběhne až poté, co
úřad (odbor životního prostředí) obdrží
dvakrát ve 12 po sobě jdoucích měsících
důvodné podezření, že v předmětné
domácnos� dochází ke spalování zakázaného materiálu. Poprvé domácnost
upozorní dopisem a napodruhé oznámí,
že přijde na kontrolu v nějakém konkrétním termínu. Kontrola nemusí být vždy
nahlášena dopředu.
- úředníci se budou v souladu se zákonem prokazovat služebním průkazem
- na úřad spolu s oznámením musí dorazit také důkazy, nejlépe vyjádření svědků,
fotografie či video o délce nejméně 30
minut, aby se vyloučili případy roztápění,
kdy je barva kouře jiná
- v případě, že bude provedení kontroly
předem ohlášeno a provozovatel nebude
k zas�žení nebo nebude při kontrole spolupracovat, je možné udělit pokutu až do
výše 50.000 Kč
- v případě, že mají občané pořízeny kotle z „kotlíkové dotace“, tak se přímo ve
smlouvě na dotaci zavázali, že kontrolu
strpí

Masopustní průvod
V sobotu 13.02.2016 se uskutečnil již čtvrtý
Masopustní průvod, který započal krátce po
jedenácté hodině v obci Nové Třebčice, kde se
shromáždilo přibližně 20 masopustních masek.
Dále průvod pokračoval do Vitčic a Podlesic. Po
cestě masopustního průvodu si mohli občané
zakoupit lístky do masové tomboly. V obci Podlesice něco málo po páté hodině odpoledne
vyvrcholilo masopustní veselí poražením kobyly a poté jejím opětovným vzkříšením. Dále
se všichni přítomní hosté a masopustní maškary

přesunuli na sál místního pohostinství a za
zvuků harmoniky se oddávali tanci a zábavě. Během bujaré zábavy byli z lístků tomboly vylosováni výherci, kteří si domů odnášeli věcné ceny.
Děkujeme všem, kteří masopustním 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.

Radonická svodka
PŘÍSPĚVEK POLICIE ČR ZA ÚNOR 2016
V únoru 2016 byly zdejší
součás� Policie ČR evidovány tyto skutky:
- v obci Chbany byl místním občanem
odcizen z bytu notebook, který následně
prodal se svým kamarádem v zastavárně
v Žatci, kdy vzhledem k hodnotě notebooku se jedná o trestný čin
- v obci Rače�ce došlo k odcizení nepojízdného osobního vozidla zn. BMW tr. čin
- v obci Radonice místní občan vyhrožoval druhému, kdy se jedná o přestupkové
jednání
- z obce na Radonicku jedna dívka neustále u�ká a má ve škole zameškáno přes
50 h, kdy z tohoto důvodu jsou rodiče
podezřelí z přestupkového jednání
- v obci Radonice došlo k poškození zasetého obilí na poli místního hospodáře,
kdy se jedná o přestupkové jednání
prap. Hynek Říha

Svoz nebezpečného odpadu
V pondělí 25. 04. 2016 se uskuteční
v dopoledních hodinách svoz nebezpečného odpadu. Za nebezpečný odpad se považují olověné akumulátory,
pneumatiky, výbojky, zářivky, lednice,
mrazáky, televizory, monitory, plechovky od barev, lepidel a rozpouštědel.
Prosíme občany, kteří mají k odevzdání
nebezpečný odpad, aby jej odevzdali
na níže uvedená shromaždiště a to do
25. 04. 2016 do 8:00 hodin.
Shromaždiště pro nebezpečný odpad:

Poznej svoji obec – Areál kostela svatého Jakuba
Veliká Ves byla farní vsí již ve 14. stole�. Předchůdcem stojícího kostela byla go�cká stavba z roku
1436, kterou však zničil požár. V 17. stole� vesnici
získal pražský augus�niánský klášter, který nechal
v roce 1739 poškozený kostel nahradit barokní
stavbou, a z původní zástavby zůstala jen samostatně stojící zvonice.
Současný barokní kostel pochází tedy z 18. Stole�.
Opraven byl roku 1903 a znovu v nedávných letech. Uvnitř jsou pouze torza zařízení z původního

Nové Třebčice – kontejnery na
tříděný odpad
Podlesice – kontejnery na tříděný
odpad
Široké Třebčice – hasičárna
Veliká Ves – kontejnery na tříděný
odpad
Vitčice – kaplička

kostela i z barokního. Před západním průčelím po
stranách vstupu stojí sochy sv. Jana Nepomuckého a sv. Augus�na pocházející z roku 1773.
V těsném sousedství na východě stojí hranolová
zděná zvonice se zvonovou helmicí, slunečními
hodinami na jižní a ciferníkem mechanických hodin na východní straně. Vstup z bývalého hřbitova
je situován na jižní straně. Přízemí je bez oken,
v prvním patře se otevírají obdélná zvuková okna
s obloukovými záklenky. Jižně od zvonice stojí
brána na bývalý hřbitov, která se po první světové
válce změnila v památník padlých z obce. Jedná se
o kvalitní manýris�ckou architekturu z roku 1678.

Stavění máje
Stavění máje proběhne v sobotu 30. 04. 2016
v odpoledních hodinách na návsi v Nových Třebčicích, dále pod kostelem v Podlesicích a u hasičské
zbrojnice v Širokých Třebčicích. Všichni jste srdečně zváni.

Vyhodnocení soutěže
„Velkoveský kvíz aneb všímej
si svého okolí“ – II. část
16. Je tomu již 10 let, kdy 16. října roku 2005 bylo
uzavřeno partnerství mezi obcemi Veliká Ves
a Cunersdorf. Jaké symboly obou obcí (států)
jsou v Podlesicích k památce této příležitos�
k vidění?
• Lípa srdčitá - Tilia cordata (ČR) a dub letní Quercus robur (SRN) + pamětní deska v kameni
17. Celek, který je památkově chráněný ve Vitčicích,
areál barokního statku, má nad vchodem datum obnovy statku po rozsáhlém požáru celé
vsi. O jaký se jedná letopočet?

Občanské sdružení Diakonie
Broumov
vyhlašuje

sbírku použitého ošacení
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Letního a zimního oblečení /dámské, pánské,dětské/
Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon,
Látky (minimálně 1m2, prosíme, nedávejte nám odřezky)
Domácí potřeby-nádobí bílé i černé, skleničky
Vatované a péřové přikrývky, polštáře a deky
Obuv – veškerou nepoškozenou
Hračky – nepoškozené a kompletní

Věci, které vzít nemůžeme:
Ø
Ø
Ø

ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku, matrace, koberce
– z ekologických důvodů
nábytek, jízdní kola a dětské kočárky - ty se transportem znehodno�
znečištěný a vlhký tex�l

Sbírka se uskuteční:
OD 18. 04. 2016 DO 30. 05. 2016
VÝŠE UVEDENÉ VĚCI MŮŽETE PŘEDAT V PRACOVNÍ DOBĚ OBECNÍHO ÚŘADU V PODLESICÍCH,
A NEBO PO TELEFONICKÉ DOMLUVĚ NA ČÍSLE 474 397 311.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem

• 1794
18. Hranolová zvonice ve Veliké Vsi má na východní
straně těsně pod hlavní římsou ciferník mechanických hodin. Co zajímavého je umístěno
na jižní straně?
• Sluneční hodiny
19. V Širokých Třebčicích byla původně namísto
kostela kaple, ta však byla na kostel povýšena,
kterého se to stalo roku?
• 1789
20. Při cestě z Nových Třebčic do Vitčic stojí socha
jakého světce?
• Svatého Jana Nepomuckého
21. Jaký účel plnila kaplička ve Vitčicích po 2. světové válce?
• Hasičská zbrojnice
22. Kterého roku byla postavena na hřbitově ve
Veliké Vsi kostnice?
• 1764
23. Jakou rozlohu má židovský hřbitov v Širokých
Třebčicích?
• 2195 m2
24. Jak vznikl název vesnice Podlesice?
• Vznik tohoto jména lze vysvětlit dvojím způsobem: buď příponou -ice k mužskému osobnímu
jménu Podles, tedy ves lidí Podlesových, Podlesiců, nebo - a to je pravděpodobnější, že název
označoval ves lidí, bydlících pod lesem.
25. Za Novými Třebčicemi byly slyšet letos po delší
čas hlasové projevy jakých tažných ptáků (v tuzemské přírodě méně časté)?
• Jeřáb popelavý (Grus grus) – i letos jsou
k vidění v našich obcích

3. ročník Kadaňského draka
Na kadaňském stupni se již po 3. uskuteční Kadaňský drak. Závody dračích lodí pro širokou veřejnost
proběhnou 11. 6. 2016. Loni jsme soutěžili bez jakékoliv zkušenos�, přesto jsme dosáhli krásného
umístění a odvezli si stříbrné medaile. Pokud se
soutěže chcete za tým naší obce zúčastnit i letos,

nahlaste svůj zájem starostovi (724 148 365).
Držte se opět hesla, čím dříve, �m lépe. Jestliže
budeme mít složení reprezentačního kádru jisté
co nejdříve, můžeme zrealizovat více tréninkových
jízd. Vy, co nemáte si do celkem vratké lodi odvahu
sednout, přijďte nás podpořit. Těšíme se!!!

