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Masopustní průvod
V sobotu 25. 2. 20t7 se uskutečnil již
tradičníMasopustní průvod, který

za-

počal krátce po jedenácté hodině v obci
Nové Třebčice. Letos se Masopustního
průvodu účastniloněco málo přes 20 masopustních masek. Z obce Nové Třebčice

se průvod vydal dále do Vitčic a nakonec

zamířil do Podlesic. Po cestě Masopustního průvodu si mohli občanézakoupit
lístky do masové tomboly. V obci Podlesice něco málo po páté hodině odpoledne
vyvrcholilo masopustní vese|í poražením

kobyly a poté jejím opětovným vzkříšením. Kobyla byla resuscitována jedním
z členůSDH Podlesice, nejprve masáží
srdce a poté pomocí láhve kořalky. Hádejte, který pokus byl nakonec úspěšný.
Dále se přítomní hosté a masopustní
maškary oddávali bujaré zábavě za zvuků hudby. V průběhu večera se konalo
několik zábavných soutěžía to jak pro
děti, tak i pro jejich rodiče. Během večera
byli z lístkůtomboly vylosováni výherci,
kteří si domů odnášeli věcné ceny jako

například tlačenku, hovězí maso, buřty,
klobásy, škvarky a mnoho dalšího. Děkujeme všem, kteří masopustním maškarám otevřeli a něco málo jim přispěli.
Z kasičky se

vysypalo krásných 6523Kč, za

to vám můžeme slíbit kulturní investici,
kte;á se Vás určitě bude týkat. Dále děkujeme obci Veliká Ves za propůjčenísálu
v místnímPohosťnství. Velké poděkování

patří všem, kteří se podíleli na přípravě
Masopustního průvodu.
Fotky z Masopustního průvodu naleznete

na internetu ve fotoalbech sDH podlesice
a na stránkách obce.
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8. Společenský ples obce Veliká Ves
V sobotu 25.3.2oL7 se od 20:00 hodin
uskutečnil 8. Společenský ples obce Veliká Ves. K tanci a poslechu tentokrát hrála

skupina Triget ze Žlutic. Vstupenky na
ples bylo možné zakoupit v předprodeji

od pondělí 20.3.2ot7, kdo tak učinil neprohloupil, protože během dvaceti minut
bylo všech 105 vstupenek vyprodáno,
Během večera byl pro přítomné připraven bohatý program. Ve 22:00 proběhla
Dámská a poté Pánská volenka. Dáma,
které pánové zakoupili nejvíce lízátek, vyhrála krásný ovocný dort, který pro tuto
příležitost připravila paní Romana Levá,
za což jí velice děkujeme. Pán, kterému
dámy zakoupily nejvíce čokoládových

medailí, obdržel jako cenu tříkilovou
tlačenku. Ve 23:00 začal prodej tomboly.
Před půlnocíproběhlo slosování výher-

ních 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 8. Společenského plesu. Nemalé poděkování patřítaké
žákům Základní školy ve Vilémově, kteří
se podíleli na výzdobě sálu. Poděkování

patří také všem sponzorům, kteří na

§ffi,

vakcinace psŮ proti
vztek!ině
Opět tu máme po roce hromadnou vakci-

naci psů proti vzteklině, která se prování
každoročně u psů starších 3 měsíců a je
podle zákona o veterinární péčipovinná.
Vakcinace psů proť vzteklině proběhne
v neděli 23. dubna 20t7 v následujících
obcích a časech:

Podlesice
Vitčice

-

17:00
L7:LO- 17:20
Nové Třebčice L7:2O- 17:30
t7:4O- 17:50
Veliká Ves
ŠirokéTřebčice 18:00 - 18:15
16:50

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

ples přispěli finančním,anebo věcným
darem.

Sponzoři 8. Společenskéhoplesu Obce
Veliká Ves - Akad. sochař Jan Vích, ATLANT s.r.o., Autodíly Dvořák Podbořany,
EKO - KOM, lBG NET, ing. Jaroslav Strnad,
ing. Zdeněk Ornst, akad. sochař a malíř
lvan Hamáček, lvana Fuzáková, Jiří Hlaváč, Josef Chobot ml., KERAMOST a.s., Libor Máška, Manželé Bandasovi, Miloslav
Ježek, Miroslav Bajeri Miroslav Ogáseanu

-

OGl, Monika Mokrá, Pivovar Svijany,
Roman Máška, RYJO Račetice, SECOM

Zahradní technika Žatec, Tiskárna AKORD

Chomutov Vladimír Moravec.

Dění na obecním
úřadě

očkovací dávka, cena za úkon a cestovné.

Rada Ústeckého kraje doporučila krajskému zastupitelstvu ke schválení naši
žádost o finančnípříspěvek na pořádání Svatovavřinecké pouť v Podlesicích a to ve výši 30.000,- Kč.

Každý chovatel je povinen předvést psa
k očkování na vodítku a s náhubkem. psi
v doprovodu dětí nebudou očkováni!

Během měsíce dubna bude na obecní
traktor zetor proxima 80 namontován
čelnínakladač s lžíci,Nakladač bude

V ceně je zahrnuto -jednorázová injekční

stříkačka,injekční jehla, očkovacíprůkaz,

využíván hiavně pro nakládku hlíny

a písku pro potřeby obce. Je zde také
možnost, po domIuvě s obecním úřadem, využít jej i občany našich obcí.
Jak jste si mohIi všimnout tak během

zimních měsíců probíhala vyřezávka

Cena za očkováníjednoho zvířete jed-

lesíku ve vitčicích.v současné době

150,- Kč. Cena za očkováníjednoho zvířete kombinovanou vakcínou proti psince, paraviróze, infekčnímuzánětu jater
a vzteklině je 250,- KČ.

pařezů), Poté bude prostor srovnán
a následně naseta tráva. Na podzim

noduchou vakcínou proti vzteklině je

probíhá úprava terénu (vykopání

tohoto roku proběhne první etapa
výsad by ovocných strom ků.

Tip na výlet v našem okolí
Radechovské skály
Jedná se o skalnístěny se zvláštními duťnami válcovitého tvaru, lidově nazývané
trpasličídíry, skalky skřítků nebo pernice.

Tyto přírodní útvary vznikly v sopečných
tufech (druh horniny ze sopečnéhopopelu) na několika místech Doupovských hor;
kromě místa u Radechova jsou rovněž na
Černémvrchu u Kotviny, na Jezerní hoře

u Mikulovic, na Úhošť, na Nedílu u

Su-

chého Dolu aj. jde o čedičovýútvar nad

údolímpotoka, pramenícího pod Sedleckým rybníkem, ústícíhodo Libockého

K jejich původu je několik teorií: podle

jedné vytvořil otvory unikající plyn při

chladnutí sopečnélávy, podle jiných názorů má jít o pozůstatky kmenů stromů,
které byly zality žhauým magmatem, jiní
v nich spatřujídílo lidských rukou a dávají
je do souvislosť s důlníčinnostía lidová
tvořivost v nich spatřuje díla skřítků per-

ŘadechoV

moníků,kteří zde hlídajípoklady země.
Vážíse k nim některé pověsti a báchorky, které jsou podle Bernaua ,,jedinými
památkami lidových pověsť někdejších

potoka nad Radechovem. Roste tu vzácná
teplomilná květena, Nabízíseodtud pěkný výhled na hřebeny Doupovských hor.

obyvatel".

poděkování

Dotačníprogram D ešťovka

Touto cestou chceme my občanéŠiro-

Připravovaný nový dotačníprogram pro
občany zaměřený na podporu efekťvního
a udržitelného hospodaření s vodou v do-

kých Třebčic, poděkovat obecnímu úřadu

Veliká Ves, za finančnípříspěvek na tradičníoslavuMDŽ v našíobci. Jelikož tento
svátek je již opomenut, v našíobci potěší
vždy tato oslava, zejména starší občanky.

Na oslavě obdržíkaždá přítomná žena

malou kyťčku.Oslavu pořádáme tradičně
každý rok a stále se těšívětšíoblibě, jako
každá jiná akce pořádaná našimi občany.
Ještě jednou mockrát děkujeme za dar
a vstřícnost.
Za občany ŠirokýchTřebčic
štérová Jiřina

mácnostech. Nížeuvedené informace
jsou pouze indikaťvní, finální podmínky
budou zveřejněny s vyhlášením výzvy.
Cílem programu je motivovat vlastníky
a stavebníky obytných domů k udržitelnému a efektivnímu hospodařenís vodou
a snížittak množství odebíranépitné vody
z povrchových a podzemních zdrojů.

Dotace jsou určeny pro vlastníky a stavebníky rodinných a bytových domů.
Nelze využítna domy určenék rekreaci.
Vyhlášení pilotní výzvy se předpokládá

v dubnu 2017. Elektronický příjem žádos-

ť by měl odstartovat v květnu 2OL7.Žá-

dosti budou přijímány průběžněaž do vyčerpání celkové alokace, která je určena
k rozdělení mezi žadatele a je předběžně
stanovena ve výši 100 mil. Kč.

Podporované oblasti:

t.

2.
Děkuji zastupitelstvu obce Veliká Ves za
věcný dar k mému životnímujubileu.
Bohuslavický Zdeněk

4. Odpojení srážkové vody od kanalizace

3,

Zachytávání srážkové vody pro zálivku
za h rady
Akumulace srážkové vody pro splachováníWC a zálivku zahrady
Využiťpřečištěnéodpadní vody pro

Více informací naleznete pod ťmto odkazem: https://www.sfzp,cz/sekce/869 l
pripravujeme/

splachováníWC

Stavění máje Svoz nebezpečnéhoodpadu
Stavění máje proběhne v sobotu 29, 4.
2OL7 v odpoledních hodinách na návsi
v Nových Třebčicích (pokud si neobjednají stromolezce a neozdobí tu starou,
pak by to bylo jen zdobení máje :-), dále
pod kostelem v Podlesicích a u hospody
v Širokých Třebčicích.Protože se jedná
o akce pořádané především domorod-

ci, věříme, že akce podpoří svou účasť
většina obyvatel vesnic, ve kterých se
akce koná.

V pondělí 24,4.2OL7 se uskutečnív dopoledních hodinách svoz nebezpečného
odpadu. Za nebezpečný odpad se považujíolověné akumulátory, pneumatiky,

výbojky, zářivky, lednice, mrazáky, televizorý, monitory, plechovky od barev, lepidel a rozpouštědel. Prosíme občany, kteří
mají k odevzdání nebezpečný odpad, aby
jej odevzdali na nížeuvedená shromaždiště a to do 24. 4.20t7 do 8:00 hodin.
Shromaždiště pro nebezpečný odpad :
Nové Třebčice kontejnery na tříděný
odpad
podlesice
kontejnery na tříděný
odpad

širokéTřebčicehasičárna
Veliká

Ves

Vitčice

kontejnery na tříděný
odpad
kaplička

kotlíková dotace
váženíobčané,
rádi bychom Vás informovali o dotačním
programu na výměnu zastaralých zdrojů
tepla na pevná paliva (kotlíková dotace).

v případě, že je omezeno právo vlastníka nebo i spoluvlastníka nakládat
s nemovitosť na základě soudního či

Příjem žádosť je od 3. 4.2OL7 - 30. 5.
2Ot7 do 12:00 hodin. Dotace je určená
PoUzE PRo TEPELNÁ črnpnon A KoT_
LE NA BloMAsU!!!

smluvní na základě půjčkynebo hypotéky souvisejícís byd lením
v případě, že žadatel bude mít nesplacené závazky po lhůtě splatnosti vůči

Účelem dotace

je

výměna stávajících

ručně plněných kotlů na pevná paliva za
nové účinnénízkoemisní tepelné zdroje
v rodinných domech určených k bydlení
na územíÚsteckého kraje, u kterých je
vlastníkem fyzická osoba a kde:

.

EU nebo některého z jejich členských
států, Čssz a zp
v případě, že dochází k převodu práv

k

nemovitosť (do doby poskytnuť

dotace)

výměna vstupních a balkonových

dveří, instalace těsnění oken a dveří,
dodatečná montáž prahů vstupních
dveří, výměna zasklení starších oken
za izolačnídvojskla)
nebo došlo v minulosti ke snížení
energetické náročnosti (zateplení, výměna oken, apod.) na třídu ,,C" nebo
vyšší(A,B)
nebo je současně žádáno v programu
,,Nová zelená úsporám"

PET

lahve. Ostatní plasty z domácnosť
se třídído žlutých pytlů, které jsou
k dispozici na obecním úřadě v Podlesicích a jsou poté vyváženy každé
prvni pondělí v měsíci zaměstnanci
obce. Opačně do žlutých pytlů na
plast z domácnosť PET lahve nepatří, pokud je v těchto pytlech naleznou naši zaměstnanci při svozu,
tak nebudou převáženy a počítány
do celkového ročníhosoučtu za domácnost. Důvodem tohoto opatřenije to, že nám takovéto pytle s PET

lahvemi nechce odebírat svozová
firma (Marius Pedersen ze Žatce).

bude současně provedeno alespoň

(např, zádveř|, dílčívýměna oken,

.

dalším orgánům veřejné správy ČR,

te na každénávsi, patří pouze

Děkujeme za pochopení.

jedno tzv. ,,mikro" energeťckéopatření vedoucí ke sníženíenergetické
náročnosť rodinného domu (zateplení střechy nebo půdníchprostor, zateplení stropu sklepních prostor nebo
podlahy, dílčízateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda apod.),
oprava fasády, např. prasklin a dalších
poruch fasády - eliminace tepelných
mostů, oddělení vytápěného prostoru rodinného domu od venkovního

.

správního rozhodnuť, mimo zástavy

Váženíspoluobčané,rádi bychom
Vás touto cestou upozornili, že do
žlutých kontejnerů, které nalezne-

SDH širokéTřebčice

vás srdečně zvou
na

:;=<--T--"
->- Ť
_=*\ .

a'

J'iť:, \\
..\

vELIKoNočNÍZÁBAvt}

Dotaci nelze poskytnout:

. na

výměnu jiných typů tepelných

zdrojů, tedy kamna (jednotlivě stojící)

či krbové vložky, stávajícího kotle

.

.
.

na

pevná paliva s automaťckým a poloautomatickým přikládáním paliva ani
na stávající plynové kotle
na výměnu zdroje tepla podpořeného

která se koná

{4,4,2oí7

v
z

minulosti (nejméně od 1.1.2009)
programů Zelená úsporám, Nová
zelená úsporám nebo ze společných
programů na podporu výměny kotlů realizovaných Ústeckým krajem
a vŽp
na domy určenék rekreaci

na domy určenévýhradně k podnikání

Od 20. hod
*.*. N"

&\,
,\

sále mistni hospŮdky
'
K tanci i postechu zahraje p. HŘr
Vstupné: 60 kě

