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Obecní Drbna
Masopustní průvod
V sobotu 17. 2. 2018 se uskutečnil již tradiční masopustní průvod, který započal krátce
po jedenácté hodině v obci Nové Třebčice.
Letos se masopustního průvodu účastnilo
přibližně 25 masopustních masek. Z obce
Nové Třebčice se průvod vydal dále do
Vitčic a nakonec zamířil do Podlesic. Letošní
studené počasí nebylo pro účastníky masopustního průvodu ideální a bylo potřeba se
teple obléci a stále dodržovat pitný režim,
tak, aby se zahřívali i vnitřně :-). Po cestě
masopustního průvodu si mohli občané za-

koupit lístky do masové tomboly, za což jim
patří veliké poděkování. V obci Podlesice
něco málo po páté hodině odpoledne vyvrcholilo masopustní veselí poražením kobyly
a poté jejím opětovným vzkříšením, obojí
proběhlo na sále místního Pohostinství.
Kobyla byla tentokrát resuscitována Capitánem Amerikou, který se svého úkolu zhostil
se ctí hrdiny. Samotné vzkříšení proběhlo
pomocí láhve kořalky. Dále se přítomní hosté a masopustní maškary oddávali bujaré
zábavě za zvuků hudby. V průběhu večera

Jak si zařídit třídění v domácnosti?
Chcete třídit odpad nebo už třídíte, ale
překáží vám neuspořádaný stoh z novin,
prázdných PET lahví a sklenic od vína?
Nezoufejte. Chce to jen vymyslet systém, který bude přehledný, jednoduchý
a v souladu s vašimi prostorovými možnostmi. Tady je pár tipů:
Pro začátek Vám poslouží několik použitých
krabic, např. od nových domácích spotřebičů. Také v obchodech seženete přepravní
krabice třeba od piškotů či oplatek, které
Vám určitě na požádání dají. Ty si můžete
popsat barevným popisovačem nebo si třeba na www.jaktridit.cz vytisknout barevné
samolepky pro každý druh odpadů.
Stejnou službu, jako papírové krabice,
udělá i trojice starých igelitek, ve kterých

jste si přinesli nákup z obchodu. Pokud
máte více prostoru a můžete tříděný odpad déle střádat, pak se nabízejí igelitové
pytle na odpad, které jsou k dispozici na
obecním úřadě v Podlesicích.
Moderním řešením jsou pak barevné tašky
na třídění odpadu, které se dají zakoupit
na internetu. Tašky jsou spojené suchým
zipem, takže je možné jejich obsah jednotlivě vytřídit. Pokud pak můžete do třídících
nádob více investovat, můžete už si dnes
pořídit moderní koše na třídění, které jsou
zabudované v kuchyňské lince. Možností je
celá řada a každý to má u sebe doma zařízené jinak, tak, jak mu to nejvíc vyhovuje.
Připomínáme, že pytle s vytříděným odpadem jsou sváženy zaměstnanci obce

se konalo několik zábavných soutěží a to
jak pro děti, tak i pro jejich rodiče. Během
večera byli z lístků tomboly vylosováni výherci, kteří si domů odnášeli věcné ceny
jako například tlačenku, metrový salám,
dušenou kýtu, hovězí maso, buřty, klobásy,
škvarky a mnoho dalšího. Děkujeme všem,
kteří masopustním maškarám otevřeli
a něco málo jim přispěli. Dále děkujeme
obci Veliká Ves za propůjčení sálu v místním
Pohostinství. 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.

každé první pondělí v měsíci. Ti, kteří
třídí, obdrží stejně jako letos odměnu
ve výši 10 Kč za 1 kilogram vytříděného
odpadu (žluté a oranžové pytle) a to do
maximální výše 745,- Kč na domácnost.
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9. Společenský ples obce Veliká Ves
V sobotu 24. 3. 2018 se od 20:00 hodin
uskutečnil 9. Společenský ples obce
Veliká Ves. K tanci a poslechu hrála
skupina Triget ze Žlutic. Vstupenky na
ples bylo možné zakoupit v předprodeji od pondělí 19. 3. 2018, kdo tak
učinil neprohloupil, protože během
25 minut bylo prodáno 121 vstupenek
z celkových 124. Poslední tři vstupenky byly prodány v pátek před plesem. Během večera byl pro přítomné
hosty připraven obvyklý program. Ve
22:00 proběhla Dámská volenka. Dáma,
které pánové zakoupili nejvíce lízátek,
vyhrála cukrářsky vydařený a jistě také
chutný dort, který pro tuto příležitost
upekla a krásně nazdobila slečna Eliška
Dulavová s maminkou Alenou Dulavovou, za což jim oběma velice děkujeme.
Něco málo po půl jedenácté začal prodej tomboly. Před půlnocí proběhlo slosování výherních 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.
Příští rok máme v plánu objednat novou
kapelu. Pokud bude mít někdo z občanů
typ na kapelu, tak budeme rádi, když se
nám ozve a předá nám na ni kontakt.
Starosta Obce Veliká Ves touto cestou
děkuje zaměstnancům obce a všem,
kteří se podíleli na přípravách 9. Společenského plesu. Nemalé poděkování
patří také žákům Základní školy ve
Vilémově, kteří se podíleli na výzdobě
sálu. Poděkování patří také všem sponzorům, kteří na ples přispěli finančním,
anebo věcným darem.
Sponzoři 9. Společenského plesu Obce
Veliká Ves – Alena a Eliška Dulavovi, ATLANT s.r.o., Autodíly Dvořák Podbořany,
EKO – KOM, Chobot Josef Zahradnictví,
IBG NET, ing. Jaroslav Strnad, ing. Zdeněk Ornst, Ivan Hamáček – akademický
malíř a sochař, Ivana Fuzáková, Jiří
Hlaváč, Kamila Mášková, KERAMOST,
a.s., Libor Máška, manželé Bandasovi,
manželé Kuneschovi, manželé Machovi, Marius Pedersen Žatec, Miloslav Ježek, Miroslav Bajer, Miroslav Ogáseanu
– OGI, Monika Mokrá, Petra Honáková,
Pivovar Svijany, RAWA s.r.o., Rudolf
Vávra – Zednické práce, Růžena Pirošíková, RYJO Račetice, SECOM Zahradní
a lesní technika Žatec, SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o., SSZ Vitčice CZ s.r.o., Tiskárna
AKORD Chomutov, ZIMERSTAV s.r.o.

Typ na výlet
v našem okolí
Dvousedačková „lanovka na Komárku“
s celoročním provozem vás dopraví
z města Krupky na vrchol Komáří vížky,
kde se v blízkosti stanice nachází Horský hotel Komáří vížka s vyhlídkovou
restaurací. Za jasného počasí a dobré
viditelnosti lze z terasy dohlédnout až
na vrcholky Krkonoš a jako na dlani zde
spatříte České středohoří.
V letním období jsou zde ideální podmínky
pro turistiku, vyjížďky na koních, cykloturistiku a paragliding. V zimě je pro návštěvníky k dispozici lyžařský areál, sjezdovky se
třemi vleky, upravené běžecké tratě.
Lanovka na Komáří vížku je dlouhá téměř 2,5 kilometru, což z ní dělá nejdelší
lanovou dráhu bez mezizastávky v ČR.
Její horní stanice je v nadmořské výšce
808 metrů. Do roku 1996 patřila Českým
drahám, poté ji Fond národního majetku
prodal soukromému majiteli. Ročně převeze zhruba 40.000 až 50.000 lidí.
Rozhledna pochází z roku 1857, kdy ji
nechal postavit milovník rozhleden kníže

Clary Aldringen, je tak nejstarší rozhlednou Krušných hor.
Nejdelší lanovka ve východní Evropě bez
mezistanice.
Parametry dráhy:
• Délka: 2 348 m
• Převýšení stanic: 482 m
• Rychlost lanovky: 2,5 m/s
• Doba jízdy: 15 minut
• Krupka: 324 m n.m
• Komáří vížka: 806 m n.m
Ceník jízdenek:
Dospělí: 80,-Kč tam, a 150,- Kč tam i zpět
Děti: 50,- Kč tam, a 100,- Kč tam i zpět
Převoz kol zdarma
Provozní doba 1. 4. – 30. 9. 8:30 – 18:30
Provozní doba 1. 10. – 31. 3. 8:30 – 16:30
Lanovka jezdí v hodinových intervalech

Společné bruslení ve Veliké Vsi
V měsíci březnu po dlouhé době zima
ukázala, co umí, a tak jsme si v sobotu
3. 3. 2018 ve Veliké Vsi mohli společně

zabruslit. Přítomní návštěvníci si mohli
zahrát hokej, a nebo si jen tak zajezdit
na ledové ploše Velkoveského rybníku.

Dění na
obecním úřadě
• Rada Ústeckého kraje doporučila krajskému zastupitelstvu ke
schválení naši žádost o finanční
příspěvek na vybudování odpočinkových míst pro cyklisty
a turisty a to ve výši 80.000,- Kč.
• K 19. 2. 2018 složila funkci zastupitele obce paní Jiřina Štérová. Její místo
v zastupitelstvu obce zaujala paní
Xenie Nedelská.
• V letošním roce dostane kostel v obci
Široké Třebčice novou fasádu. Fasáda
bude realizována z dotace od Ministerstva zemědělství, kterou obdržela Podbořanská farnost již v minulém roce.
• Získán finanční příspěvek od NADACE
ČEZ ve výši 21.000,- Kč na výsadbu
lipové aleje v obci Vitčice, konkrétně
u vlakového nádraží.
• Rada Ústeckého kraje doporučila
krajskému zastupitelstvu ke schválení
naši žádost o finanční příspěvek na
pořádání Svatovavřinecké pouti a to
ve výši 30.000,- Kč.

Během bruslení byl účastníkům k dispozici svařák a pro děti teplý čaj. Kdo chtěl,
tak si mohl opéct na ohništi připravené
buřty. Bruslení jsme si užívali až do večerních hodin. Doufáme, že příští zimu si
vše budeme moci zopakovat. Více fotek
najdete na webu naší obce.

Kulturní akce pořádané SDH Široké Třebčice
V sobotu 24. 2. 2018 proběhl v obci
Široké Třebčice 2. ročník Masopustního
průvodu. Maškary obešly vesnici a poté
v bujaré zábavě pokračovaly na místním
sále. Děkujeme všem, kteří nám otevřeli
a něco málo nám přispěli.

V pátek 9. 3. 2018 proběhla v Širokých
Třebčicích na místním sále tradiční oslava MDŽ. Přítomným ženám a dívkám byly
rozdány květiny. Děkujeme Obci Veliká
Ves za sponzorský dar, který jsme na tuto
akci obdrželi.

Stavění máje

V pondělí 23. 4. 2018 se uskuteční v dopoledních hodinách svoz nebezpečného
odpadu. Za nebezpečný odpad se považují olověné akumulátory, pneumatiky,
výbojky, zářivky, lednice, mrazáky, televizory, monitory, plechovky od barev, lepidel a rozpouštědel. Prosíme občany, kteří
mají k odevzdání nebezpečný odpad, aby
jej odevzdali na níže uvedená shromaždiště a to do 23. 4. 2018 do 8:00 hodin.

Vakcinace psů proti vzteklině

Cena za očkování jednoho zvířete jednoduchou vakcínou proti vzteklině je 200,- Kč.
Cena za očkování jednoho zvířete kombinovanou vakcínou proti psince, paraviró-

Přikládáme pár fotografii pro ilustraci.

Svoz nebezpečného
odpadu

Stavění máje proběhne v pondělí 30. 4.
2018 v odpoledních hodinách na návsi
v Nových Třebčicích (místní svobodní
borci nafasují slavnostně novou špičku
– umělý vánoční stromek), dále pod
kostelem v Podlesicích a u hasičárny
v Širokých Třebčicích. Protože se jedná
o akce pořádané především domorodci, věříme, že akce podpoří svou účastí
většina obyvatel vesnic, ve kterých se
akce koná.

Opět tu máme po roce hromadnou vakcinaci psů proti vzteklině, která se prování
každoročně u psů starších 3 měsíců a je
podle zákona o veterinární péči povinná.
Vakcinace psů proti vzteklině proběhne
v neděli 22. dubna 2018 v následujících
obcích a časech:
Podlesice
16:50 – 17:00
Vitčice
17:10 – 17:20
Nové Třebčice
17:20 – 17:30
Veliká Ves
17:40 – 17:50
Široké Třebčice 18:00 – 18:15

V sobotu 30. 3. 2018 se uskutečnila od
20:00 hodin Velikonoční zábava. K tanci
a poslechu hrál pan Fiřt.

ze, infekčnímu zánětu jater a vzteklině
je 300,- Kč.
V ceně je zahrnuto – jednorázová injekční
stříkačka, injekční jehla, očkovací průkaz,
očkovací dávka, cena za úkon a cestovné.
Každý chovatel je povinen předvést psa
k očkování na vodítku a s náhubkem. Psi
v doprovodu dětí nebudou očkováni!

Shromaždiště pro nebezpečný odpad:
Nové Třebčice – kontejnery
na tříděný odpad
Podlesice – kontejnery na tříděný odpad
Široké Třebčice – hasičárna
Veliká Ves – kontejnery na tříděný odpad
Vitčice – kaplička

Poděkování
Děkuji Obci Veliká Ves za dar k mému životnímu jubileu, zároveň chci poděkovat
za zpřístupnění cesty v zimním období.
Fehérová Vladímíra, Vitčice
Ráda bych touto cestou poděkovala Obci
Veliká Ves za věcný dar k mému životnímu jubileu.
Jana Kňavová

