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Obecní Drbna
Dětský den
V sobotu 3. 6. 2017 se od 14 hodin
uskutečnil ve Veliké Vsi tradiční Dětský
den, který uspořádala obec Veliká Ves
ve spolupráci s SDH Podlesice. Počasí
nám přálo. Pro dě byly připravené různé

soutěžní disciplíny, za jejichž splnění je
čekala sladká odměna. Dále bylo pro dě
i dospělé připravené představení šermířů, hasičská pěna a kdo chtěl, tak se mohl
svézt na motorce. Během soutěžního od-

poledne si dě i rodiče mohli opéct buřty
a osvěžit se limonádou. Pro lepší náladu
byla pro dě připravena trampolína, na
které dě mohly předvést, jak jsou šikovné. Fotografie z Dětského dne naleznete
na webových stránkách obce Veliká Ves
v rubrice fotogalerie.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
přípravách a průběhu Dětského dne ve
Veliké Vsi.

UVNITŘ VYDÁNÍ
2/ Kadaňský Drak 2017
3/ Tip na výlet
– Novogo cký templ
v Krásném Dvoře

Dění na obecním úřadě
• Získána dotace ve výši 50.000,- Kč od
Ústeckého kraje na pořízení nového
traktůrku na sekání trávy.

• Získána dotace ve výši 40.000,- Kč
od Ústeckého kraje na výsadbu sadu
v obci Vitčice.

• Získána dotace ve výši 185.000,- Kč
od Ústeckého kraje na rekonstrukci
prostor v pohos nství Podlesice, kde
bude umístěn kulečník, fotbálek, šipky a dětský koutek s počítačem a různými hrami.

• V průběhu letních měsíců budou v obci Podlesice a Veliká Ves vybudovány
nová dětská hřiště.

•

Získána dotace ve výši 350.000,- Kč
od Ministerstva pro místní rozvoj na
vybudování dětského hřiště v obci
Vitčice. Hřiště bude předběžně realizováno v měsíci srpnu.

Kadaňský
Drak 2017
V sobotu 17. 6. 2017 se na Kadaňském
stupni od 9:00 hodin konají tradiční závody
Dračích lodí. Těchto závodů se účastní pravidelně i tým reprezentující obec Veliká Ves.
Přijďte podpořit naše závodníky a užít si příjemný den plný zábavy a krásných zážitků.
Program:
09:00
Porada kapitánů
10:00 – 17:00 Rozjížďky, semifinálové
a finálové jízdy – 200 m
17:30
Vyhlášení výsledků
Kadaňského Draka
17:00
Dragon Párty – živá hudba
Závody se konají pod záš tou starosty
města Kadaně a pořádají je TJ Vodní sporty Kadaň ve spolupráci s Dragonteamem
Nymburk za přispění města Kadaně a ČUS
– v rámci programu ČUS „Sportuj s námi“.
Občerstvení zajištěno po celý den, draci
se mohou těšit také na večerní selátko
na grilu! V areálu lodějnice jsou pro dě
připraveny skákací hrady zdarma.

Poděkování
Chtěl bych touto cestou poděkovat obci
Veliká Ves za věcný dar k narozeninám.
Mnohokrát děkuji,
Josef Göhler

• Na 16. zasedání zastupitelstva obce
Veliká Ves byla schválena koupě
mulčovače za obecní traktor, který
bude využíván k úpravě velkých
travních ploch, údržbě polních cest
a bude se moci využít i k sekání
škarp mezi vesnicemi, pokud tomu
bude zapotřebí.

Svatovavřinecká pouť
a taneční zábava pod
širým nebem
Ve dnech 12. – 13. 8. 2017 se na návsi v Podlesicích uskuteční tradiční Svatovavřinecká
pouť a taneční zábava pod širým nebem.
Na nedělní pouťové odpoledne je připraven
bohatý program jak pro dě , tak pro dospělé. Vystoupí klaunské duo PEPE A PIPI, dále
bude následovat vystoupení komika Lukáše
Pavláska. Pro návštěvníky bude připraveno
občerstvení v podobě stánkového prodeje,
velké nafukovací město Disney Land, malování na obličej, SUMO ring pro dě i dospělé
a trampolína pro nejmenší a spoustu dalšího. Kompletní program Svatovavřinecké
pou a taneční zábavy bude zveřejněn
v srpnové Obecní Drbně.

Tip na výlet v našem okolí

Novogo cký templ
v Krásném Dvoře
Jednu z nejbizardnějších a nejvíce architektonicky pozoruhodných vyhlídkových
staveb můžeme na našem území nalézt
na nejvyšším místě zámeckého parku
(365m) v Krásném Dvoře cca 5 km severně od Podbořan. Mohutná pseudogo c-

ká rozhledna patří k našim nejstarším
vyhlídkovým stavbám a je typickým příkladem roman ckých staveb vystavěných
bohatou šlechtou, v případě Krásného
Dvora rodem Černínů.
V zámeckém parku (vznikl jako vůbec
první anglický park v Čechách v letech
1783-93, zakladatelem 100ha parku byl
tehdejší majitel zámku Jan Rudolf Černín
z Chudenic) nalezneme pozoruhodných
stavbiček více: Panův templ, Goethův pavilon, Čínský pavilon, Červenou myslivnu,
Gloriet, obelisk (postavený na památku
vítězství Rakouska nad Francií v r. 1796)
a samozřejmě rozhlednu. Její vznik se datuje do období těsně po porážce Napoleona u Lipska (1815) a představuje památník zasvěcený vítěznému vojevůdci Karlu
Schwarzenbergovi. Jeho socha umístěná
uprostřed templu pochází z roku 1847,
jejím autorem byl Emanuel Max.

Dlouhá léta přístupná vyhlídka, která
po výstupu vnějšími schodiš nabízela
výhled na Krušné hory, Doupovské hory
a Podbořansko, však byla po celkové
rekonstrukci stavby (za 1,27 mil. Kč) v letech 1975-78 uzavřena. Výstup znemožnily kovové mříže a později i okolní oplocení, které zabránilo přístupu do blízkos
opětovně chátrající stavby.
V roce 2007 se londýnská nadace „Přátelé českých a moravských zámků, zahrad
a parků“ nechala slyšet, že se zasadí o revitalizaci celého parku včetně provedení
opravy rozhledny. Náklady na její opravu
byly vyčísleny na cca 20 mil. Kč. Záměr
však nevyšel, a tak se Národní památkový
ústav ČR, resp. vedení zámku v Krásném
Dvoře rozhodlo získat na rekonstrukci
templu dotace z tzv. norských fondů.
V roce 2014 se z nich podařilo získat cca
13 mil. Kč, další prostředky byly zajištěny
z Ministerstva kultury. Celkové opravy za
cca 21 mil. Kč byly zahájeny na jaře 2015
a trvaly až do jara 2017. Poprvé se templ otevřel návštěvníkům ve čtvrtek 25.
května 2017. V běžném provozu je od soboty 27. května 2017. Návštěvníci si zde
mohou prohlédnout výstavu o přírodně
krajinářských parcích, obnovené vitráže,
zrekonstruovanou sochu polního maršála
Karla Schwarzenberga a samozřejmě vystoupat na obnovený vyhlídkový ochoz.

Občanské sdružení Diakonie Broumov

VYHLAŠUJE
SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
• Letního a zimního oblečení
(dámské, pánské, dětské)
• Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek, záclon
• Látky (minimálně 1 m2, 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:
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 12. 6. 2017 do 30. 6. 2017
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.

