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Svatovavřinecká pouť
v podlesicích

V sobotu 13. 08. 2016 od 20:00 hodin
proběhla na návsi v Podlesicích tradiční
zábava pod širým nebem. K tanci a posle-

chu hrála skupina AQUVAR|US computer
Žatec. Návštěvníci se bavili do brzkých
ranních hodin. Letošnítanečnízábavu
navštívilo215 platících návštěvníků.

V neděli 14. 08. 2OL6 v Podlesicích proběhla již tradičníSvatovavřinecká pouť.
Pouť byla zahájena v 13:00 hodin mšísva-

tou, kterou celebroval Josef Čermák, administrátor podlesické farnosti. Na mši
zazpíval chrámový sbor z Podbořan. Od
14:00 hodin bylo naplánované pro naše
nejmenšívystoupení kouzelníka a klauna
Roberta, ktený děti pobavil a předvedl jim
svůj kouzelnický um. Po 15:00 hodině se
ujal slova komik a moderátor Petr Martinák, který přítomné publikum rozesmál
svými vtipy a příhodami. Po Petru Martinákovi přišlo na řadu vystoupení siláka
Železného Zekona, který všem přítomným
ukázal, že je nejen silák, ale ivelký sympaťák. Před 17:00 hodinou si na své přišly-

opět děti, protože pro jejich pobavení se
dostavila dvojice Mickey a Minnie, která
spolu s dětmitančila a hrála různéhry. Pro
návštěvníky a hlavně pro děti bylo připraveno občerstvení,stánkový prodej, trampolína a velký multifunkční nafukovací
hrad. Nedělní pouť navštívilo 170 platících návštěvníků. Fotky naleznete na stránkách našeho OÚ ve fotogalerii.
Rád bych touto cestou poděkoval zaměsta všem ostatním, kteříse nemalou měrou podíleli na přípravách Svatovavřinecké pouti. Velké poděkovaní patří také našim sponzorům, kterými jsou:

Revize kotlů

nancům obce

Stanislav Skirka ml., akademický malíř a sochař lvan Hamáček, Vlastimil

Stanko, |ng. Zdeněk Ornst, lng. Jaroslav
Strnad, manželé Chobotovi, RYJO Ra-

četice, Miroslav Ogáseanu - OGl,

OS Naše Radonicko, OS přátelé Rače-

tic a okolí, Vladimír Moravec, KERAMOST a.s., Tiskárna AKORD Chomutov,

ATLANT s.r.o.

Do konce roku 2016 mají nově
všechny domácnosti povinnost dle

novely zákona o ochraně ovzdušíč.201,/2072Sb., nejpozději do

31.72.2016 realizovat

u kotlů na

tuhá paliva první revizi kotle (povinnost se vztahuje i na nově pořízené kotle). Revize se týká kotlů
na tuhá paliva o jmenovitém tepelném příkonu od 10 do 300 kW
včetně, které sloužíjakozdroj tepla pro teplovodní soustavu ústředního vytápění, a předkládat na vyžádání obecního úřadu obce s rozšířenou působnosť (Město Kadaň)
doklad o provedení této kontroly
vystavenýod borně způsobi lou osobou, že stacionární zdroj je instalová n, provozová n a udržová n vsouladu s pokyny výrobce a zákona číslo 2Ot/2Ot2 Sb. Revize se provádí

jednou za 2 roky. Na přiloženém
odkazu je možno zjisťt kontakty
na revizní techniky v našem kraji:
http ://www.a ptt. cz/o p ravn en i-ozo. php?kraj=U LK
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Soutěž v požárním
útoku
Jak správně třídit
Poznej svoji obec

Soutěž v požárním útoku
Soutěž v požárním sportu

Soutěž v požárním útoku ve Vitčicích

V sobotu 28. 8. 2016 od 9:00 hodin

na prvním místě umísťlo družstvo SDH

se

Krásný Dvůr, na druhém místě se umísťlo
družsWo SDH Podlesice, na třeťm místě se
umísťlo smíšenédružstvo tvořené členy
SDH Krásný Dvůr a SDH Podlesice a na čtvrtém místě se umístilo družstvo sDH Široké
Třebčice. SDH Podlesice děkuje všem, kteří
se podíleli na uspořádání soutěže v požárním útoku a těšímese na již L2, ročník,
kteni se uskuteční26. 08.2077 opět na fotbalovém hřišť ve Vitčicích. Fotografie jsou
k vidění na weboqich stránkách našíobce.

na fotbalovém hřišť ve vitčicíchuskutečnil 11. ročníksoutěže v požárním útoku
O pohár starosty obce Veliká Ves. Soutěže se zúčastnilačtyři hasičská družstva,

jmenovitě to bylo družstvo SDH Krásný

Dvůr, SDH Podlesice, SOH ŠirokéTřebčice
a smíšenédružstvo z členůsDH podlesice
a SDH Krásný Dvůr. Jako každý rok se běžely dva požární útoky, nejprve se běžela tzv.
klasika a jako druhý útok tzv. hurá systém.

Po absolvování obou požárníchútoků,se

v krásném Dvoře
SDH Podlesice se v sobotu 3. 9. 2016 účast-

nilo soutěže v požárnímútoku v Krásném
Dvoře, kde se v konečnémpořadí umísťlo
na krásném 2. místě z celkových 9 družsteV.

Všem členůmSDH Podlesice, kteříse účastnili uýše jmenovaných soutěží v požárním
sportu, patří dík za příkladnou reprezentaci sboru.
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Strategický plán
obce veliká ves
Spolu s říjnotni m číslemObecní Drbny se
Vám do rukou dostal dotazník, kterýsetýká vypracování Strategického plánu obce
Veliká Ves. Prosíme o jeho vyplněnía odevzdání do 31. 10. 2016 na sběrná místa,
která jsou uvedena pod tímto článkem.
Podlesice - podatelna OÚ a nebo poštovní schránka na budově obecního
úřadu
Vitčice - poštovní schránka u rodinného domu čp. 32 (rodina Ogáseanova)
Nové řebčice - poštovníschránka
u rodinného domu čp. 10 {rodina Máškova)

Veliká Ves- poštovní schránka u bytového domu čp. 5 {schránka rodiny
Bandasovi)
ŠirokéTŤebčice - poštovní schránka
u rodinného domu čp. 90 (pan Jiří
Čochnář)

poděkování

Jak správně třídit

SOH ŠirokéTřebčice děkuje panu Martinovi Bohuslavovi, firma ATLANT Prunéřov, za finančnídar na Dětský den a panu stanislavovi provazníkovi za finanční příspěvek na akci Loučenís prázdninami.

V našich obcích je již delšídobu zaveden
systém třídění odpadů. Na každémkontejneru je napsáno, co do něj patří. Ale
i přesto se nám stává, že občanéobčas
vhazují do kontejnerů i to co do nich nepatří, a proto neuškodíkrátká rekapitulace.

Děkuji obci Veliká Ves za přání a věcný dar

k mému životnímujubileu.

karel kňava

Chtěli bychom touto cestou poděkovat
SDH Podlesice a obci Veliká Ves za přípravu hasičskésoutěže ve Vitčicích,které
jsme se účastnili.
Za zúčastněné:A. Hodrová, J. Kadlčík,
B, Podhrázská, D. Kárl,
V. Chybová, J. Chyba
a J,

Štérová,

Touto cestou děkujeme obci Veliká Ves
za vstřícnost, se kterou jsou řešeny naše
požadavky ohledně chodu obce.
ObčanéŠirokýchTřebčic

Touto cestou bychom chtěli poděkovat
starostovi obce a zastupitelstvu, za realizaci nového dětského hřiště v obci Široké
Třebčice.
Za občany Širokýchftebčic

Jiřina štérová
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Plast
patří do žlutého kontejneru. V některých
městech a obcích se spolu s plastovým
odpadem třídíi nápojové kartony. V na-

šich obcích máme na nápojové kartony
oranžovépytle, 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, mléčnýchrnirobků, balícífólie
od spotřebního zboží,obaly od CD disků
a dalšívýrobkyz plastů patřídožlutých pytlů, které jsou k dostání na Obecním úřadě
v Podlesicích a jsou poté sváženy každé
první pondělív 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.
Papír
patří do modrého kontejneru. Do kontejnerů na papír můžemevhodit například
časopisy, noviny, sešity, krabice, papírové
obaly, cokoliv z lepenky, nebo knihy. Obálky s fóliovými okénky sem můžetetaké
vhazovat. Nevadí ani papír s kancelářskými
sponkami. Zpracovatelé si s nimi umí poradit. Bublinkové obálky vhazujeme pouze
bez plastového vnitřku !
Do modrého kontejneru nepatří celé svazky knih (vhazovat pouze bez vazby, ve většímpočtu patří na sběrný dvůr), uhlovri,
mastný nebo jakkoliv zneČiŠtěnýpapír. Tyto materiály nelze už nadále recyklovat, Pozo1 použitédětské pleny opravdu nepat-

ří do kontejneru na papír, ale do popelnice

!

Sklo
se vhazuje do zeleného kontejneru. Do
kontejnerů na sklo můžemevhazovat barevné i čirésklo, 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.

Dění na obecním úřadě X,"jfi"Y;:fr.ix''

e

v obci ŠirokéTřebčice bylo vybaveno stávající dětské hřiště, které si
vybudovali již dříve místníobčané,
novými herními prvky, které mají potřebné certifikáty a vyhovují
stávajícímpožadavkům na bezpečnost našich dětí. Na herníprvky byla

podána žádost o finančnípříspěvek NADAC| ČEZ a to z grantu Oran-

žová hřiště. souběžně s touto žádosti byla podána žádost o dotaci

z Fondu Ústeckého kra.le.

V měsíci zářibyl dovezen fekálnívůz.

pokud bude chtít někdo z občanů
vyvézt jímku, tak ať se nahlásí na
telefonním čísle724 148 365.

V letošním roce měla obec v plánu
vyčistit rybník na návsi obce Podlesice. Během vyřizování povolení bylo
zjištěno, že se v rybníku nachází zákonem chráněný skokan skřehotavý
a bylo nutné požádat Krajský úřad
v Ústí nad Labem o udělení výjimky.

Tuto výjimku obec nakonec obdržela. K vyčištěnírybníku dojde v příšťm roce, protože ve výjimce je určeno datum, kdy můžebýt skokan odchycen (15.08 - 31.10), v tomto termínu proběhne odčerpání vody, odchyt skokana a vyčištěnísamotného
rybníka.

v obci ŠirokéTřebčice vznikla v letošním roce kompostárna, která patří
lng. Zdenku Ornstovi. Občané,kteří
mají rostlinné zbytky ze zahrady (tráva, listí, apod.) a nevejdou se jim
do popelnic na bioodpad, tak mají
možnost po telefonické domluvě ty-

to zbytky odvést do

kompostárny,

která se nachází v Širokých Třebčicích u transformátoru. Kompostárna
je otevřena každéúterý a čtvrtek od
08:00 do 15:00 hodin. Pokud byste
této možnosti chtěli využít,tak je
nutné se předem ohlásit na tomto
telefonním čísle:602 378 230.

Vážení občani v souvislosti se zlepšováním

informovanosti občanů,zavádíme v našich
obcích novou službu, kterou je Mobilní rozhlas. Nově vás budeme informovat o dění
v našich obcích pomocí e-mailů, SMS zpráv
a hlasových zpráv.Zaregistrujte se, vyplňte
Vaše tel. čísloa e-mail, zvolte skupinu. Následně budete zdarma dostávatSMS zprávy,
hlasové zprávy a e-maily o aktuálním dění
v obci - upozornění na výpadky vody, elektřiny, pozvánky na kulturní akce a spoustu

dalších důležitých informací. Registrovat

se můžetepomocí registračního formuláře
na adrese www.velikaves.mobil nirozhlas.cz
a nebo vyplněním registračního útržkuletáku, kterýje součástí Obecní Drbny. Tento
útržekjenutné vhodit do schránky sběrného
místa ve Vašíobci. V ŠirokýchTřebčicích je
sběrné místo u pana Čochnáře, ve Veliké Vsi
útržkyprosím vhazujte do schránky na bytovém domě k manželům Bandasovým, v No-

vých Třebčicích do schránky rodiny Máškovi, ve Vitčicíchdo schránky rodiny Ogáseanovi a v Podlesicích do schránky na budově obecního úřadu.

Poznej svoii obec
Sousošísv. Václava s anděly a zvonice

V obci u silnice stojí před č.p. 14 barokní sousoší sv. Václava se 2 anděly z roku
1773, renovované roku 1925. Poslední
restaurování začalo v roce 2009, trvalo
dva roky a obec ho financovala mimo
jiné z dotačních fondů. Výskyt monumentálního svatováclavského sousoší se
2 anděly na tak malé vesnici je neobvyklý. Jeho datování rokem 1773 ne-

musí dokonce znamenat datum jeho
vzniku. Můžebýt dle provedení i o několik desítek let starší,a je možné,že bylo

sneseno z nějakého honosnějšího koste|ního průčelí,a teprve pak umístěno
na náves. Vedlejší lidová dřevěná zvonice ze začátku ].9. stoleť se šindelovou
střechou byla opravena roku 1982. Socha
svatého Václava s anděly a zvonicí je
památkově chráněná od 3. května 1958,

