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Obecní Drbna
Svatovavřinecká pouť v Podlesicích
V sobotu 12. 8. 2017 od 20:00
hodin proběhla na návsi
v Podlesicích tradiční zábava
pod širým nebem. K tanci a
poslechu hrála skupina Las
Pegas. Přestože bylo chladnější počasí, tak se spousta
návštěvníků vydržela bavit
do ranních hodin. Letošní taneční zábavu navš vilo 194
pla cích návštěvníků.
V neděli se 13. 8. 2017
v Podlesicích uskutečnila
tradiční
Svatovavřinecká
pouť, letos to byl již 19. ročník. Pouť byla zahájena v 13:
00 hodin Mší svatou, kterou
celebroval Josef Čermák,
administrátor
Podlesické
farnos . Na mši zazpíval
chrámový sbor z Podbořan.
Od 14:30 hodin bylo naplánované pro naše nejmenší
vystoupení klaunského dua
PEPE a PIPI. Od 15:30 patřilo podium komikovi Lukáši
Pavláskovi, který je znán z pořadu Na
stojáka. Před 17:00 hodinou vystoupilo
na našem parketě Divadlo Bezevšeho
z Postoloprt a to s programem nazvaným Z pohádky do pohádky s Aterixem
a Obelixem. Představení bylo určené pro

dě , ale velice dobře se bavili i přítomní
rodiče. Pro návštěvníky a hlavně pro dě
bylo připraveno občerstvení, stánkový
prodej, trampolína a velké nafukovací
město Disney Land, dále Sumo ring, jak
pro dě , tak i pro dospělé, malování na

obličej a samozřejmě střelnice, kde si dě s rodiči mohli
vystřelit tradiční pouťovou
růži. Nedělní pouť navš vilo
212 pla cích návštěvníků a
přibližně 80 dě . Fotky naleznete na stránkách našeho
OÚ ve fotogalerii.
Rád bych touto cestou poděkoval zaměstnancům obce
a všem ostatním, kteří se
nemalou měrou podíleli na
přípravách Svatovavřinecké
pou . Velké poděkovaní patří také našim sponzorům,
kterými jsou:
MARCEL MORAVEC, STANISLAV SKIRKA ML., KERAMOST A.S., ING. ZDENĚK
ORNST, TISKÁRNA AKORD
CHOMUTOV, ATLANT S.R.O.,
AKADEMICKÝ MALÍŘ A SOCHAŘ IVAN HAMÁČEK, MIROSLAV OGÁSEANU – OGI,
ING. JAROSLAV STRNAD,
ZAHRADNICTVÍ PODLESICE
- JOSEF CHOBOT ML., STAVEBNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE - JIŘÍ HLAVÁČ, AKADEMICKÝ
SOCHAŘ JAN VÍCH, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
NAŠE RADONICKO, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ
PŘÁTELÉ RAČETIC A OKOLÍ, MARIUS PEDERSEN ŽATEC.

OZNÁMENÍ STAROSTY OBCE VELIKÁ VES

o místě konání voleb
v souladu s § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů,

OZNAMUJI
1. Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky se uskuteční:
v pátek 20. října 2017 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a
v sobotu 21. října 2017 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.
2. Místem konání voleb pro volební okrsek č. 1 je volební místnost v budově Obecního
úřadu Veliká Ves v obci Podlesice č.p. 53, 441 01 Podbořany.
3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství
České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diploma ckým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem České republiky).
4. Volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné.
5. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací lístky. Ve dnech
voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnos .
6. Volič může požádat ze závažných, zejména zdravotních důvodů Obecní úřad nebo
v den voleb příslušnou okrskovou volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost

UVNITŘ VYDÁNÍ
2/ Setkání rodáků a přátel Nových Třebčic
3/ Soutěže v požární
sportu

Setkání rodáků a přátel Nových Třebčic
V sobotu 2. 9. 2017 od 15 hodin proběhlo
již 5. Setkání rodáků a přátel Nových Třebčic, které uspořádalo SDH Podlesice ve spolupráci s obcí Veliká Ves a místními občany.
Během odpoledne se promítaly historické
fotografie a od 17:00 hodin vystoupila kapela bývalého rodáka Jardy Pinkase Jájina,
která hrála do pozdních nočních hodin, konkrétně do půlnoci. Ale ani po půlnoci zábava neskončila, protože kteří vydrželi přešli
plynule z živé muziky na reprodukovanou a
spontálně zahájili diskotéku s hitovkama na
přání, ta končila někdy kolem tře hodiny
ranní. Pro přítomné návštěvníky bylo připravené občerstvení, které zajis li místní
hospodyňky a hospodáři, vše bylo výborné.
Děkujeme návštěvníkům, kteří dorazili a
také těm, kteří celou akci připravili. Nemalé
poděkování patří Liborovi Máškovi a Jiřímu
Procházkovi za grilované prase a sud malinové limonády pro dě . Již nyní se těšíme
na setkání v roce 2019. Fotografie najdete
na stránkách obce.

Výročí 650 let od 1. zmínky o obci Cunersdorf
Obec Veliká Ves od 16. října roku
2005 spolupracuje se spřátelenou obcí Cunersdorf na německé straně Krušných hor. Cunersdorf je od 1. 7. 1998
součás
saského města Annaberg-Buchholz v Krušných horách, nachází
se přibližně 8,5 km od Vejprt. Nadmořská
výška této lokality je kolem 640 m n. m.,
čítá přibližně 900 obyvatel.
Němeč kolegové slavili své jubileum zajímavým kulturním programem již od začátku
roku, ale jako hlavní čas oslav uspořádali
8. - 10. 9. 2017 program, na který pozvali i

zastupitele naší obce. Neváhali jsme a jeli popřát. Jako dar od naší obce obdrželi němeč
kolegové dílo, které namaloval žatecký malíř
Václav Nasvě l. Jednalo se o krajinný obraz
s oslavovanou obcí. Oslavy to byly velkolepé,
probíhaly výstavy, divadelní představení, mše,
koncerty, módní prohlídka a spousta dalšího.
Slavnostní nálada panovala v celé obci, naprostá většina obyvatel se zapojila, vyzdobené
bylo snad vše, kam naše oko dohlédlo. Naše
obec se zde prezentovala lokálními a typickými produkty našeho kraje. Fotografie z akce
najdete na webových stránkách naší obce.

Poděkování
Děkuji obci Veliká Ves za přání
a věcný dar k mému životnímu
jubileu.
Hana Rajdlová

Svoz voličů je zajištěn
služebním vozidlem Ford
pátek 20. 10. 2017
Široké Třebčice .......16,00 hod.
Veliká Ves ...............16,05 hod.
Nové Třebčice .........16,10 hod.
Vitčice ....................16,15 hod.
sobota 21. 10. 2017
Široké Třebčice .......10,00 hod.
Veliká Ves ................10,05 hod.
Nové Třebčice .........10,10 hod.
Vitčice .....................10,15 hod.
Odjezd vždy od autobusové zastávky.

Soutěž v požárním
útoku ve Vitčicích
V sobotu 26. 8. 2017 od 9:00 hodin se na
fotbalovém hřiš ve Vitčicích uskutečnil
12. ročník soutěže v požárním útoku O
pohár starosty obce Veliká Ves. Soutěže
se zúčastnila tři hasičská družstva. Jako
každoročně dorazili naši staří známí
z Krásného Dvora, dále SDH Libědice a
samozřejmě domácí družstvo SDH Podlesice. Jako každý rok se běžely dva požární
útoky, nejprve se běžela tzv. klasika a jako
druhý útok tzv. hurá systém. Po absolvování obou požárních útoků, se na prvním
místě umís lo družstvo SDH Krásný Dvůr,
na druhém místě se umís lo družstvo
SDH Podlesice, na tře m místě se umíslo SDH Libědice. Pro přítomné hasiče i
návštěvníky bylo připraveno občerstvení
ve formě pi va a guláše. SDH Podlesice
děkuje všem, kteří se podíleli na uspořádání soutěže v požárním útoku a těšíme
se na již 13. ročník, který se uskuteční
v srpnu 2018 opět na fotbalovém hřiš
ve Vitčicích. Fotografie jsou k vidění na
webových stránkách naší obce.

Soutěž v požárním
sportu v Krásném
Dvoře
SDH Podlesice se v sobotu 2. 9. 2017
účastnilo soutěže v požárním útoku
v Krásném Dvoře, kde se v konečném
pořadí umís lo na krásném 1. místě
z celkových 7 družstev. V rámci přátelské
rivality jsme tedy vrá li SDH Krásný Dvůr
porážku, kterou jsme utrpěli na naší domácí soutěži. J
Všem členům SDH Podlesice, kteří se
účastnili výše jmenovaných soutěží v požárním sportu, patří dík za příkladnou
reprezentaci sboru.

Dění na obecním úřadě
• Získána dotace od Ministerstva zemědělství na opravu hřbitovní zdi v obci
Široké Třebčice a to ve výši 365.444,Kč, současně již proběhla oprava tohoto hřbitova a to v průběhu měsíce září
a října.
• V měsíci srpnu proběhlo odzelenění
potoka v obci Nové Třebčice a to zaměstnanci Povodí Ohře.
• Na posledním zastupitelstvu obce
bylo schváleno nechat vypracovat
projekt na rekonstrukci místní komu-

nikace na parcele číslo 296/1 v obci Široké Třebčice a na parcele číslo 460/1
a 393 v obci Nové Třebčice.
• Připomínáme občanům, že pozemky
v lokalitě „Pískovna“ na křižovatce
mezi Novými Třebčicemi a Velkou
Vsí jsou většinou ve vlastnictví firmy
AGRO Podlesice, která si nepřeje, aby
sem občané vyváželi jakýkoliv odpad.
Připomínáme, že je možné bioodpad,
který se nevejde do popelnic na bioodpad, vyvážet zdarma do kompostár-

ny v obci Široké Třebčice, která patří
ing. Ornstovi.
• Na obecní úřad dorazil posudek k dokumentaci EIA týkající se Dobývacího
prostoru na bentonit za obcí Nové
Třebčice. Posudek je k nahlédnu
na Obecním úřadě v Podlesicích i na
stránkách naší obce. Každý, kdo se
k němu chce vyjádřit, tak může učinit
po dobu 30 dní od vyvěšení (27. 9.
2017) na stránkách Krajského úřadu
Ústeckého kraje.

Pomozte nám zachránit sýčka obecného
Přežije sýček i v naší přírodě nebo jen
ve vyjmenovaných slovech? Nesýčkujeme – za posledních 40 let u nás zmizela
skoro celá populace těchto krásných sov
a v současné době zbývá posledních 100
párů. Tato malá sova velikos hrdličky si
oblíbila využívat lidská sídla a jejich okolí,
včetně pastvin a malých políček, kde loví
svoji oblíbenou potravu - žížaly, velký
hmyz a myši. A právě v katastru obce
Veliká Ves žije 5% celé české populace a
proto její ochrana zde má velký, takřka
celorepublikový význam! Jeden sýček
houká z podlesického kostela, ve Vitčicích, Širokých Třebčicích a Nových Třebčicích ze zemědělských usedlos , ve Veliké
vsi z novorenesančního zámečku.
Ze zemědělské krajiny sýček zcela vymizel, protože průmyslové hospodaření na
velkých lánech, úbytek pastvin a volné
pastvy dobytka je jedním z hlavních příčin ztráty vhodných lovišť a úbytku jeho
kořis , což ve finále vedlo ke zmenšení
jeho počtů až na samý pokraj vyhubení.
V dnešní době se lidé začínají vracet k
pastvě dobytka v okolí svých domovů a
sýčkům tak prostředí vhodného pro lov
přibývá. Sýčkům to ž stačí opravdu málo.
Jen jeden či dva hektary s krátkostébelný-

mi porosty vhodnými k lovu v okolí jeho
hnízdiště. Nicméně malé populace sýčků
jsou ohrožované i další lidskou činnos ,
že se ani tyto pozi vní změny neprojevují
výrazným nárůstem počtů sýčků. Proto se
sýček bez naší pomoci již neobejde. I Vy
nám můžete v naší snaze zachránit české
sýčky pomoci, protože právě v okolí Vašich domovů sýčci žijí a loví. Mnoho sýčků, zejména nezkušených mláďat, zahyne
v různých technických pastech, jako jsou
nádrže a sudy na vodu, svisle stojící roury
či komíny. Sýčci jsou přirozeně zvědavá
zvířata a neodolatelně je lákají různé
temné du ny. Co dříve bývalo výhodou

— v du ně stromu byla sova v bezpečí —
se v dnešní technické krajině stává smrtelnou pas . Pokud sýček do úzké svisle
stojící roury nebo sudu s vodou spadne,
není bez cizí pomoci většinou schopen
se ven sám dostat. Proto Vás prosíme,
pomozte nám tyto pas z okolí Vašich domovů odstraňovat nebo je zabezpečovat.
K zabezpečení takového sudu na zalévání
stačí málo – kus králičího nebo jiného
ple va ohnutý přes okraj sudu do vody,
který sýček najde a po něm se ze sudu
s hladkými stěnami snáz vyškrábe. Svisle
stojící rouru stačí položit, aby už pro sýčka
nepředstavovala nebezpečí.
Rovněž Vás prosíme o nahlášení všech
zjištěných úmr sýčka na některý z níže
uvedených kontaktů. Hlásit nám můžete
i pozorování dospělých nebo mladých
sýčků, i když Vaše obce při příš m jarním
monitoringu, tak jako každý rok, zcela
jistě neopomeneme, protože se jedná
o jednu z pevných a stabilních základen
sýčků v regionu.
Mar n Šálek,
775 954 318, salek@birdlife.cz
Mirek Bažant,
777 862 231 bazant@birdlife.cz
Česká spolenost ornitologická

SDH Podlesice pořádá
pro malé i velké příznivce draků

DRAKIÁDU
Soutěž o nejzdařilejšího strašáka z řepy či dýně
Pro děti jsou na večer připraveny lampiony štěstí
Oheň, pečení buřtů, jablek, brambor
Pro velké grog, pívo, svařáček
KDY: 28. října 2017 od 14:00
KDE: ve Vitčicích na letišti

Za nepříznivého počasí bude akce přesunuta na následující víkend.

