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Obecní Drbna
Situace kolem výstavby farmy
skotu a bioplynové stanice
Na obecní úřad byly doručeny koncem
loňského roku námitky firmy AGRO
Podlesice:
a) pro� vyřazení zastavitelné plochy
pro výstavbu farmy skotu s bioplynovou stanicí ze Změny č.1
územního plánu obce Veliká Ves,
b) pro� vyloučení umisťování staveb
pro zemědělství v nezastavěném
území obce podle § 18 odst. 5
stavebního zákona.
Zemědělská společnost namítá, že jednání
obce je v rozporu s návrhem změny č. 1.
územního plánu, kde zastupitelstvo obce
této firmě záměr zemědělskou stavbu
realizovat povolilo a během následujícího

jednání byla plocha pro výstavbu farmy
skotu a bioplynové stanice vyřazena
z připravované změny ÚP. Dne 18. 4. 2015
se někteří stávající zastupitelé zúčastnili
exkurze, během níž se seznámili
s technologií a provozem, který je
iden�cký s připravovaným projektem
firmy AGRO Podlesice. Aby zastupitelstvo
mělo na celou situaci pohled, a to
i z druhé strany, navš�ví starosta
s místostarostou naší obce starosty obcí
poblíž kravína u Uhelné Příbrami, kde se
nachází kravín s podobnou kapacitou,
která je navrhovaná v projektu firmy Agro
Podlesice. Bližší informace o projektu
naleznete na webových stránkách obce.

Obecní knihovna
Chtěli bychom Vás informovat
o možnos� zapůjčení si knih
z obecní knihovny. Knihovna je pro
vás přístupná v úředních hodinách
obecního úřadu. S knihovnou je
možné rovněž využívat veřejný
internet.

www.velikaves.cz

Poděkování
V sobotu 13. 6. se konalo 4. setkání v Nových Třebčicích. SDH Podlesice chce poděkovat všem, kteří se akce zúčastnili a především
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách. Velké díky patří dámám, které se domluvily a nachystaly pro příchozí
návštěvníky akce na stoly občerstvení. Těšíme se na další ročník. Fotky z akce najdete na našem facebookovém profilu.
S díky SDH Podlesice

Posuzování vlivů záměru „Stanovení dobývacího prostoru Veliká Ves a hornická
činnost na výhradním ložisku bentonitu“
na životní prostředí
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Dění v našich obcích
Co se děje se smrky?
Pozvánky na akce

Na základě vyhodnocení dosavadních
podkladů získaných v procesu EIA a
na základě doporučení zpracovatele
posudku Ministerstvo životního prostředí
jako příslušný úřad vrací dle § 8 odst.
5 zákona dokumentaci k přepracování
a doplnění. Dokumentaci je třeba
přepracovat a doplnit ve vazbě na veškeré
relevantní připomínky a požadavky
obsažené ve vyjádřeních k dokumentaci
k předmětnému záměru.
Přepracovaná a doplněná dokumentace
bude zahrnovat zejména následující
informace a aspekty:
1) Způsob nakládání s důlními vodami
2) Posouzení vlivů na povrchové a podzemní vody a ÚSES

3) Varianta ponechání hnědého uhlí na
výsypce lomu
4) Oddělení čisté a špinavé dopravy
a realizace myčky u výjezdu z lomu
5) Aktualizace příslušných kapitol dokumentace a návrh zmírňujících opatření
6) Vypořádat připomínky a doplnit
veškeré další relevantní informace
požadované ve vyjádřeních k přepracované a doplněné dokumentaci
(listopad 2014).
Celý text požadavků na přepracování
a doplnění dokumentace najdete
na
internetových
stránkách
www.velikaves.cz v sekci Archiv úřední
desky, nebo je k nahlédnu� na Obecním
úřadě v Podlesicích.

Radonická svodka
V dubnu a květnu
zdejší strážci pořádku
evidovali celkem 7
trestných činů. Řešeny
byly i přestupky, kdy
se jednalo v několika
případech o nepřeevidování vozidla.
Na toto bych chtěl upozornit naše
čtenáře, čas na převod auta je pouze do
léta, pakliže to nes�hnete, tak už auto
nepřihlásíte a můžete ho dát do sběrných
surovin. A ano, nemusíte ho likvidovat, ale
nesmíte ho řídit, protože vozidlo nebude
de facto existovat, alespoň v evidencích
vozidel a jako takové nebude určené
k provozu na pozemních komunikacích.
Co se týče trestných činů, tak lze uvést:
• v Maštově za špejcharem socha, která
přežila nepoškozená dvě stole�, nepřežila
nedostatek rozumových schopnos� za�m
nezjištěné osoby či osob, kteří si museli
dokázat, jak jsou drsní, když dokážou rozbít
kamennou sochu. Pakliže se pachatel či
pachatelé daného skutku zjis�, budou
muset uhradit škodu ve výši 70 000,- Kč
• na hrázi u Vikle�c si jedna slečna
ponechala na sedačce osobního vozidla
kabelku a �mto pobídla neznámého
pachatele, aby si po rozbi� okna auta pro
tuto sáhl a při této příležitos� z vozidla
rovnou odcizil další věci, které zde byly
ponechány, kdy škoda byla vyčíslena na
28 000,- Kč
• V jednom z kempu u Nechranic někdo
zřejmě tak strašně záviděl jednomu

KADAŇSKÝ DRAK 2015
V sobotu 20. 6. 2015 se od 9 hodin
uskuteční 2. ročník veřejného závodu
dračích lodí KADAŇSKÝ DRAK 2015.
Obec Veliká Ves bude mít v tomto
závodě dračích lodí své želízko
v ohni. Přijďte od 10 hodin podpořit
náš tým a tím se zasloužit o jeho
lepší umístění. Závody dračích lodí
budou probíhat na Kadaňském stupni.
Připraven je ze strany pořadatele
doprovodný program v okolí loděnice.
Mezi jednotlivými závody našeho
týmu budete moci sledovat i další
doprovodné akce. V Kadani budou
probíhat v prostorách Františkánského
kláštera (nedaleko od loděnice) pivní
slavnosti od 13:00. Představeno bude
9 pivovarů (více než 20 druhů piv).
Více informací naleznete na internetových stránkách www.tjvskadan.cz
a nebo na facebookovém profilu obce
Veliká Ves.

příspěvek policie ČR Radonice
z pravidelných návštěvníků jeho nové
auto, až mu na kapotu a dvoje dveře auta
vyryl obrázek toho, co si o něm myslí, že
je a jak je každému jasné, nic slušného to
nebylo…. oprava laku vyjde na 30 000,- Kč
• Při cestě z Vin�řova do Koje�na si
nenechavec povšimnul zde zaparkovaného traktoru. Ne že by ho rovnou
ukradl celý, spokojil se pouze s na�ou,
i tak ale vycucnul PHM za pěkných
5 400,- Kč.
• V Libědicích se pohyboval pachatel,
který chudák neměl co na sebe
a potřeboval vydržet dlouho vzhůru,
jak si jinak vysvětlit fakt, že po vniknu�
do oplechované kolny místního občana
z této odcizil pouze několik oděvních
svršků a dvě balení kávy, kdy udělal škodu
za 2 120,- Kč.
• V Radonicích pravděpodobně někdo
z místní omladiny dostal geniální nápad,
že vyzkouší svou sílu a proto neváhal
rozbít novou lavičku nainstalovanou na
kopečku mezi Radonicemi a Vin�řovem,
co je mu po tom, že si ostatní nemají kde
sednout.
Začíná nám léto a již na začátek června
nám hlásí tropické teploty, hlavně
řidičům tedy doporučuji dostatečné
zásoby pi�va (nealkoholického, prosím),
aby poté vlivem dehydratace zbytečně
neničili plechy svých vozů a případně
neohrožovali zdraví své i ostatních :-)
S přáním hezkého dne
prap. Říha, PS Radonice

Něco málo z dění
v našich obcích
• Chtěli bychom Vás informovat,
že obec Veliká Ves uspěla s dvěma
žádostmi o dotace. Jedná se o dotaci
z Programu na záchranu a obnovu
kulturních památek Ústeckého kraje
pro rok 2015 na II. etapu restaurování
sochy sv. Augus�na, která se nachází
vedle vchodu do kostela sv. Jakuba ve
Veliké Vsi.
• Dále nám byla schválena dotace
z Programu obnovy venkova Ústeckého
kraje 2015 na projekt Oprava hřbitovní
zdi ve Veliké Vsi. Podána byla také
žádost na realizaci dětského hřiště
v obci Podlesice od Nadace ČEZ, na její
výsledek čekáme.
• Registrujeme s�žnos� na opakující
se krádeže kvě�n na hřbitovech
v našich obcích, které se občas
bohužel mění na místo, kde lze
spolehlivě sehnat ozdobu na parapet.
Prosíme, buďte při pohybu osob nejen
na těchto místech bdělí a všímejte si
podezřelého dění ve svém okolí.

Poděkování
Chtěla bych touto cestou poděkovat
obci Veliká Ves za věcný dar
k narozeninám.
Mnohokrát děkuji,
Kadlčíková Anna

Dětský den v Podlesicích
V sobotu 30.05.2015 se od 14 hodin
uskutečnil na návsi v Podlesicích již
tradiční Dětský den. Počasí nám naštěs�
přálo. Pro dě� byly připravené různé
soutěžní disciplíny za jejichž splnění je
čekala sladká odměna. Po soutěžním
odpoledni si dě� opekly připravené
buřty a kolem 17. hodiny byla poražena

májka. Pro lepší náladu byla pro malé
i velké připravena hra Člověče nezlob
se, kde figurkami byli sami dě� s rodiči.
Fotografie z Dětského dne naleznete na
webových stránkách obce.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
přípravách a průběhu Dětského dne
v Podlesicích.

Co se děje se smrky?
Smrky pichlavé, označované pro svou
modrosivou barvu jehličí jako stříbrné,
dostávají v některých oblastech České
republiky letos na jaře opravdu zabrat.
Opad jehličí je místy tak výrazný, že si jej
snadno všimnou i �, kteří přírodě kolem
sebe nevěnují příliš pozornos�.Odborníci
viní především přemnoženou mšici
smrkovou. Na průběh napadení má
nega�vní vliv také stanoviště a počasí.
Příznaky jsou odborníky popsány
následovně:
„Obrost jehličí vykazuje žlutozelenou
skvrnitost, žloutnu�, hnědnu� a opad
jehlic, postupující od nejstarších ročníků
uvnitř koruny směrem ke konci větví.
Na jehlicích jsou patrné žlutozelené
a tmavé drobné útvary, při detailnějším

posouzení (oklepnu� na bílý papír, lupa)
jsou rozeznatelné živé a odumřelé mšice.
Na jehličí je přítomna medovice (lesklý
povlak) a v některých případech také
tmavé povlaky saprofy�ckých hub (tzv.
černě).“- Ing. Josef Mertelík, CSc.
Z předchozích zkušenos� s výskytem
této mšice v České republice odborníci
předpokládají, že méně poškozené
dostatečně vitální stromy zregenerují.
U stromů s největší úrovní poškození
to vypadá, že se jim nepodaří vytvořit
zdravé letorosty a tak pro ně může být
poškození nevratné.
Na stromech, kde se ještě mšice vyskytují,
je možná jejich eliminace:
mechanická - opakovaně použít proudovou vodu
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insek�cidní – vhodné pouze v případě
slabě poškozených stromů. Použít je
možné insek�cidy povolené k hubení
mšic v okrasných rostlinách – např.
PIRIMOR 50wg, MOSPILAN 20 SP, FAST K.
Důležité je postupovat vždy podle
návodu na e�ketě. Při volbě přípravku je
nutné zohlednit omezení, která vyplývají
z deklarovaných rizik pro člověka,
včely, vodní zdroje podle konkrétního
stanoviště zamýšleného použi�.
K dalšímu zlepšení vitality stromů pomůže
nejen vyrovnávací závlaha (průběžně,
podle aktuálního počasí), ale také přípravky
určené na podporu růstu letorostů. Na
přelomu září a října je možné podpořit
jednorázovou zálivkou či postřikem
kombinovaným hnojivem s obsahem
fosforu a draslíku vyzrávání letorostů
a zvýšení odolnos� v zimním období.
Aktuálně je možné aplikovat přípravek
na podporu rozvoje kořenové soustavy
a zvýšení sorpční schopnos� kořenů.

Svatovavřinecká pouť
a taneční zábava pod
širým nebem
Ve dnech 8. – 9. 8. 2015 se na návsi
v
Podlesicích
uskuteční
tradiční
Svatovavřinecká pouť a taneční zábava
pod širým nebem. Na sobotní taneční
zábavě k tanci a poslechu zahraje
skupina AQUARIUS computer Žatec. Na
nedělní pou� mimo jiné vystoupí komik
a kouzelník Richard Nedvěd a pro
nejmenší si program připraví hudební
divadlo Hnedle Vedle. Kompletní
program Svatovavřinecké pou� a taneční
zábavy bude zveřejněn v srpnové Obecní
Drbně.
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Soutěž „Velkoveský kvíz aneb
všímej si svého okolí“
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1. Z jakých let jsou ve věžní zvonici
v kostele sv. Vavřince v Podlesicích
zvony (dva zvony = dva letopočty)?
2. Ve středu návsi ve Vitčicích stojí vedle
kapličky Mariánský sloup, v jakém je
architektonickém slohu?
3. Jakého roku byla postavena synagoga
v ŠirokýchTřebčicích, která byla
využívána k bohoslužebným účelům
zhruba do roku 1929?
4. Sochami kterých světců je osazeno
západní průčelí kostela ve Veliké Vsi?
5. Kterou kry�nou je pokryta dřevěná
zvonice v NovýchTřebčicích?

Kdo byl sv. Jakub?
Jakub Starší, byl synem rybáře Zebedea
a Salome, jeho bratrem byl Jan, apoštol
a evangelista. Spolu s Petrem a Janem patřil
Jakub ke Kristovým oblíbeným učedníkům
a doprovázel Ježíše do olivové zahrady.
Pro jejich bouřlivý temperament dal Syn
Boží oběma bratřím Jakubovi a Janovi
mnohoznačné přízvisko „synové hromu“.

Po Ježíšově Nanebevstoupení hlásal Jakub
Starší dále evangelium. Jedno podání říká,
že působil v Jeruzalémě a v Samařsku, jiné
vypravuje, ze Jakub odešel do Španělska
a tam kázal. Kolem Velikonoc r. 44 zatkli
apoštola vojáci Heroda Agrippy I. a sťali
ho na příkaz krále mečem. Jakub byl první
ze dvanác� Kristových apoštolů, který
podstoupil mučednictví.
Legenda vypráví, že cestou šel průvod na
popraviště kolem domu, kde seděl muž,
nemocný dnou; neschopný chůze, a prosil
Jakuba o pomoc. K smr� odsouzený řekl
nemocnému: „Ve jménu mého Pána Ježíše
Krista, vstaň zdráv a chval svého Spasitele.“
Muž se zvedl a mohl zase chodit. Jeden
z katů padl na kolena a vyznal se z křesťanské
víry. Byl pak spolu s Jakubem sťat.
Podání vypravuje, že křesťané postavili
na místě v Jeruzalémě, kde vytrpěl
apoštol Jakub mučednictví, kostel svatého
Jakuba. Mučedníkovy ostatky přenesli
prý kolem r. 70 na Sinaj, kde postavili
klášter svatého Jakuba, dnešní klášter
sv. Kateřiny. Zachránili Jakubovy ostatky
před Saraceny a v 8. stole� je přenesli do
Španělska a k jejich uchovávání postavili
v Galícii kostel sv. Jakuba, který byl posvěcen
25. července 816. Z chrámu se stalo od
10. stole� slavné poutní místo San�ago
(St. Jakob) de Compostela, které přitahovalo
až do 15. stole� více poutníků než Říma
Jeruzalém. K místu na severovýchodě
Španělska vznikly četné slavné poutní cesty,
které jsou lemovány kláštery, kostely (skoro
všechny ve stylu nové katedrály v San�agu,
započaté r. 1075) a kaplemi.

