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Svatojakubská pouť
I když svátek svatého Jakuba připadá na
25. července, tak letošní Svatojakubská
pouť proběhla v předstihu, a to v sobotu
21.07.2018. Mše svatá u příležitosti tohoto
svatého proběhla v kostele ve Veliké Vsi od
10 hodin. Poutní mši celebroval děkan kadaňské farnosti Josef Čermák, ministroval

mladý Jakub a o trochu starší Václav. Během mše zpíval pěvecký sbor z Podbořan
a hrál Cunersdorfský pozounový sbor. Po
Mši svaté byla nejprve požehnána socha
svatého Jana Nepomuckého, která byla
v roce 2017 nově zrestaurována akademickým sochařem Janem Víchem. Poté pro-

www.velikaves.cz

běhlo již tradiční požehnání jednostopým
strojům a jejich majitelům. Oproti předchozím rokům se mohli návštěvníci letošní
pouti přesunout do areálu místního zámku, kde pro ně bylo připraveno malé občerstvení a promítání historických fotografií.
Kdo chtěl tak se mohl poté až do večerních
hodin bavit na louce u rybníka, kde probíhal sraz milovníků jednostopých strojů.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na
přípravách a samotném průběhu Svatojakubské pouti. Další fotografie najdete na
webových stránkách obce.

Dění na
obecním úřadě:

• V měsíci červnu byly nakoupeny nové
židle na sál v Podlesické hospodě. Na nákup
byla získána dotace z Fondu Ústeckého kraje a to ve výši 40.000,- Kč.
• Během července započaly práce na rekonstrukci sálu podlesické hospody, který je
v dosti dezolátním stavu. Nejprve bylo nutné vyměnit střešní krytinu, jelikož do střechy
zatékalo. Dále bude rozvedeno nové topení,
budou opraveny omítky a stávající stropy
budou nahrazeny sádrokartonem. Koncem
září by mělo být vše hotovo, tak aby na konci
října mohla proběhnout zábava ke 100. výročí vzniku samostatného Československa.
• V měsíci srpnu bude podána žádost o dotaci na vybudování Multifunkčního hřiště
v obci Podlesice.
• Během měsíce srpna bude připraveno
výběrové řízení na dodavatele na vybudování chodníku v obci Široké Třebčice. Na zářijovém zastupitelstvu bude schválen vybraný
dodavatel a pak již nebude nic bránit samotné realizaci stavby.
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Pohádková
cesta

V sobotu 30.06.2018 se v obci Široké Třebčice od 15 hodin uskutečnila již druhá Pohádková cesta, kterou si pro místní ale i
přespolní děti připravili dobrovolníci z řad
občanů Širokých Třebčic za malého přispění obce Veliká Ves a členů SDH Podlesice.
Trasa Pohádkové cesty začínala pod můstkem u rybníka a pokračovala přes velkou
část obce až k místní hasičské zbrojnici. Po
cestě byly pro děti přichystány zastávky
s pohádkovými postavami a různými soutěžemi, za jejich splnění byly děti odměněny. Na trase mohly děti potkat Křemílka a Vochomůrku, Ježibabu s perníkovou
chaloupkou, Zora se svým věrným koníkem, Králíky z klobouku, vodníka, Šmouly,
Krakonoše, Makovou panenku, Babu Jagu
s chaloupkou na muří noze, Berušku,
Mumii, Pindruše, Shreka spolu s oslíkem
a další. Po absolvování Pohádkové cesty
obdržel každý dětský absolvent krásnou
tematickou medaili, poté se děti s rodiči občerstvili u hasičské zbrojnice buřty
a limonádou. K dostání byly doma napečené koláčky, buchty a další dobroty. Od
17 hodin se promítala pohádka Rio, ke
které se podával popcorn. Pro děti, které vydržely do 22 hodiny, byla připravená stezka odvahy, která vedla na místní
hřbitov. Díky počasí a hojné účasti dětí
a rodičů se akce vydařila.
Rád bych touto cestou poděkoval všem,
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na
Pohádkové cestě, hlavní poděkování patří
občanům Širokých Třebčic, díky kterým celá
cesta vznikla. Zvláštní poděkování bychom
chtěli poslat paní Polenkové, která svými
kreativními nápady a výkony dodává Pohádkovým cestám po Širokých Třebčicích
neuvěřitelný rozměr.
Miroslav Ogáseanu, starosta obce

Dětské rybářské závody

V sobotu 23. června proběhl na Velkoveském rybníce 1. ročník
dětských rybářských závodů. Prezence závodníků probíhala od
7 do 7:30 hodin. Poté si děti vylosovaly místo kolem rybníka,
kde se mohly připravit na lov a v 8 hodin mohlo vše vypuknout.
Samotný lov trval do 12:30 hodin, poté proběhlo vyhodnocení všech úlovků a následné dekorování těch nejlepších a jejich
ocenění. Závodů se účastnilo celkem 37 dětí. Největší rybou,
která byla během dne vytažena, byl amur o celkové délce 65
cm. Pro děti a jejich rodiče bylo připravené občerstvení, které
bylo v režii Baru u Milady.
Veliké poděkování patří panu Jaroslavu Kalašovi z Krásného
Dvora, který celou akci vymyslel a připravil spolu se svým kolektivem. Další poděkování patří sponzorům díky, kterým mohly být nakoupeny ceny pro soutěžící. Sponzoři akce jsou: Obec
Veliká Ves, Zimerstav, Daniel Mokrý, Auto Myslivec – Podbořany, Kryto, Rybářské potřeby Oktábec, Westprint, Bar u Milady,
DDD Strnad Jaroslav, Skládka Vrbička s.r.o.

Tip na výlet v našem okolí

Nábřeží Maxipsa Fíka
Poeticky pojmenované nábřeží odkazuje
na známý večerníček, jehož autor (Rudolf
Čechura) pobýval jak v Kadani, tak i nedalekém Ahníkově.
Nábřeží samotné je koncipováno jako
sportovně kulturní oblast. Můžete tu jezdit na kole, in-linech, nebo se jenom tak
procházet podél Ohře. Děti ocení pouliční herní prvky (Kdo dál dostříkne, Vodní
děla, Korýtko pro lodičky, Létající kola,
Akustický park, apod.). V zařízení zvaném
„Zajícův převis“ si zase můžete půjčit
lodičku na vyjížďku po řece.

Málokdo ví, že autorem slavného pražského orloje je Mikuláš z Kadaně. Drobný
odkaz v podobě repliky ciferníku najdete
právě zde.
Nábřeží je také dějištěm kulturních akcí,
jako jsou již tradiční Narozeniny Maxipsa
Fíka na začátku června, včetně mistrovství světa ve „Skoku pro něco“. Rekord

stále drží Fík, nepodařilo se jej doposud
nikomu překonat.
Cílem revitalizace nábřeží byla obnova
přirozeného vztahu města a řeky, neboť
Ohře je neodmyslitelnou součástí života
města Kadaně. Území je propojeno originální ocelovou lávkou Vítka Brandy, jež
pomáhá překonat výškový předěl nábřeží

a Kadaňského stupně a zajišťuje plynulý přechod do volné krajiny směrem
na Klášterec nad Ohří.
Pod hradem je také možné si zapůjčit
lodičku či šlapadlo.
plavební doba:
PO – PÁ 14:30 –19:00
SO – NE 10:00 – 19:00

Aktuální stav projektu kanalizace
a vodovodu

Vážení občané, rádi bychom Vás touto cestou informovali o aktuálním stavu
projektu kanalizace a vodovodu. V červnu 2018 jsme obdrželi položkový rozpočet na celý projekt, který byl nutný
k podání žádosti o dotaci. Z tohoto položkového rozpočtu bylo zjištěno, že náklady
na jednoho obyvatele přesahují částku
100.000,- Kč, což je hraniční suma a jedna
z hlavních hodnotících podmínek u žádosti
o dotaci. V případě, že tato částka je překro-

čena, tak je žádost automaticky vyřazena z
programu a obec nemá nárok na přidělení
dotace. V tabulce uvádíme náklady na kanalizaci a vodovod po jednotlivých obcích a
pro ilustraci dále uvádíme náklady na jednoho obyvatele.

jsou v řešení alternativní varianty odkanalizování obcí. Rozvod pitné vody v Nových
Třebčicích a Veliké Vsi bude do budoucích let pro obec prioritou a to s ohledem
na sucho, které nás v posledních letech
zasáhlo a v budoucnu pravděpodobně
zasáhne.

Z níže uvedené tabulky vyplývá, že náklady na obyvatele jsou vysoké a žádost
o dotaci nebude podána, jelikož by byla
automaticky vyřazena. V současné době

Obec

Celkové náklady
na kanalizaci

Náklady na jednoho obyvatele
kanalizace

Celkové náklady
na vodovod

Náklady na jednoho obyvatele
vodovod

Široké Třebčice
Vitčice
Nové Třebcice
Veliká Ves

25.739.521,- Kč
13.384.270,- Kč
10.558.426,- Kč
10.851.685,- Kč

321.744,- Kč
239.005,- Kč
364.084,- Kč
212.778,- Kč

540.150,- Kč
X
3.913.834,- Kč
4.833.658,- Kč

X
X
134.960,- Kč
115.087,- Kč

Členové SDH Široké Třebčice, kteří se
zúčastnili 14.7. Neckyády aneb her bez
hranic v Libědicích, vybojovali několik
medailí a diplomů našemu SDH. Je to super parta!

Svoz nebezpečného
odpadu
V pondělí 10.09.2018 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 10.09.2018
do 8:00 hodin.
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

Upozornění

V poslední době bohužel narůstají krádeže
v naší i sousední obci. Věnujte proto, prosím, pozornost svému majetku, okolí a pohybu cizích osob.
V případě potřeby kontaktujte Policii ČR, obvodní oddělení Radonice
na tel. č. 721 637 874.

Poděkování

Děkuji Obci Veliká Ves za přání a dar
k mému životnímu jubileu.
Marcel Cipl

