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Obecní Drbna
Dětský den
První červnovou sobotu, tedy 2. 6. 2018
se od 14 hodin uskutečnil tradiční Dětský
den, který uspořádala obec Veliká Ves ve
spolupráci s SDH Podlesice a dalšími dobrovolníky z řad občanů. Letošní Dětský
den proběh v obci Nové Třebčice. Počasí

nám přálo a tak si mohly děti projít pro
ně připravené soutěže, jako například
chůdy, skákání v pytli, střelba ze vzduchové pistole, slalom mezi kužely autíčkem
na dálkové ovládání a další. Po splnění
všech připravených disciplín si děti vyzvedly sladkou odměnu, která pro ně byla
nachystána. Během soutěžního odpoledne si děti i rodiče opekli buřty a osvěžili
se limonádou. Pro nejmenší děti byl při-

praven skákací hrad, který nám zapůjčila
obec Krásný Dvůr, za což jim děkujeme.
Po soutěžích byla pro děti připravena
pěna, kterou pro ně připravili členové
SDH Podlesice. 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 v Nových Třebčicích. Veliké poděkování patří
Aleně a Elišce Dulavové, které pro děti
připravili domácí lízátka a donuty a paní
Marii Koubové za napečené koláčky, mimochodem, vše bylo móóc dobré :-)

Dění na
obecním úřadě
• V dubnu proběhla výsadba 15 kusů lip
srdčitých na vlakovém nádraží v obci
Vitčice. Výsadba byla podpořena částkou 21.000 Kč od Nadace ČEZ.
• V dubnu podána žádost o grant od
Nadace partnerství LIDÉ A PŘIRODA na
výsadbu dubů bahenních podél hráze
Velkoveského rybníka. Realizace výsadby
je naplánovaná na říjen letošního roku.
• Získána dotace na vybudování příjezdové cesty k rodinným domům v obci
Podlesice od Ústeckého kraje a to ve
výši 308.000,- Kč.
• Obec Veliká Ves má v plánu finančně
podpořit namalování obrazu do kostela ve Veliké Vsi. Bude se jednat o repliku oltářního obrazu z kostela svatého
Jakuba, který se bohužel nedochoval.
Vše je v jednání s farností spravující
kostel ve Veliké Vsi.
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Tip na výlet
v našem okolí
Muzeum Českých drah v Lužné
u Rakovníka – největší
železniční muzeum v ČR
Muzeum v Lužné u Rakovníka je největší
tuzemské železniční muzeum. Železniční muzeum Českých drah se nachází
v prostorách bývalé výtopny společnosti
Buštěhradské dráhy. V areálu je vybudován okruh úzkorozchodného kolejiště
o rozchodu 800 mm s možností svezení
pro návštěvníky.

Vzniklo v prostorách historické výtopny
Buštěhradské dráhy Lužná - Lišany. Najdete tu jak nablýskané parní lokomotivy
širokého věkového rozpětí a mnoho osobních i nákladních vagónů, tak nejrůznější
předměty z historie železnic, například
signalizační a zabezpečovací techniku, již
téměř nepoužívané nářadí, modely vlaků
a také železniční dílny, kde se opravují
a renovují staré exponáty.
Areál železničního muzea je báječným
místem pro relaxaci! Při prohlídce muzea
uvidíte osobní a především nákladní vozy
z různých časových období. V krytých
expozicích spatříte nejrůznější předměty
z historie železnic, například zabezpečovací zařízení, ruční nářadí, modely a součásti
lokomotiv.

VYHLAŠUJE SBÍRKU
POUŽITÉHO OŠACENÍ

• Vatované a péřové přikrývky,
polštáře a deky
• Obuv (veškerou nepoškozenou)
• Hračky (nepoškozené a kompletní)

• 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

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• ledničky, televize, počítače a jinou
elektroniku, matrace, koberce – z ekologických důvodů
• nábytek, jízdní kola a dětské kočárky
– ty se transportem znehodnotí
• znečištěný a vlhký textil

Občanské sdružení Diakonie Broumov

Pro děti je k dispozici dětský koutek,
pro všechny návštěvníky pak občerstvení v jídelním voze a průběhu celého
roku jsou pod záštitou muzea pořádány
nejrůznější akce, především nostalgické
vlaky s parními lokomotivami a dobrou
tradicí se stala každoroční tématická setkání parních lokomotiv stejné řady.

Sbírka se uskuteční:

18. 6. – 31. 7. 2018
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!

Kulturní akce
na letní měsíce
Pohádková cesta
V sobotu 30. 6. 2018 se v obci Široké Třebčice uskuteční již druhá pohádková cesta pro děti a jejich
rodiče. Návštěvníci se mohou těšit na nové pohádkové postavičky, soutěže a také odměnu. Po akci
bude možné opéct si buřty u hasičské zbrojnice.
Akci pořádají občané Širokých Třebčic ve spolupráci
s obcí Veliká Ves a SDH Podlesice. Podrobné informace budou na plakátu, který se v současné době
připravuje.

Svatovavřinecká
pouť a taneční zábava
pod širým nebem
Ve dnech 11. – 12. 8. 2018 se na návsi v Podlesicích
uskuteční tradiční Svatovavřinecká pouť a taneční
zábava pod širým nebem. Na nedělní pouťové odpoledne je připraven bohatý kulturní program jak pro
děti, tak pro dospělé. Pro návštěvníky bude připraveno občerstvení v podobě stánkového prodeje, skákací hrad, kolotoč, malování na obličej a trampolína
pro nejmenší a spoustu dalšího. Kompletní program
Svatovavřinecké pouti a taneční zábavy bude zveřejněn v srpnové Obecní Drbně.

