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Svatovavřinecká pouť v Podlesicích
V sobotu 11.08.2018 od 20:00 hodin proběhla na návsi v Podlesicích tradiční zábava pod širým nebem. K tanci a poslechu
hrála skupina Chameleon. Přestože byla
chladnější noc, tak se zábavy zúčastnilo
184 platících návštěvníků. Někteří z nich
se bavili až do ranních hodin.
V neděli 12.08.2018 se v Podlesicích uskutečnila tradiční Svatovavřinecká pouť. Letošní ročník této slavnosti byl již dvacátý.
Pouť byla zahájena v 13:00 hodin Mší
svatou, kterou celebroval Josef Čermák,
administrátor Podlesické farnosti. Na mši
zazpíval chrámový sbor z Podbořan. Od
14:30 hodin vystoupilo Divadlo BezeVšeho se svým pásmem pro nejmenší děti
s názvem Z pohádky do pohádky. V 15:30
se na podiu objevil komik Tomáš Matonoha známý z různých televizních pořadů.
V 16:00 hodin vystoupilo na našem parketě opět Divadlo BezeVšeho z Postoloprt
a to s hrou Měděný Měkoň, což byla parodie na Železného Zekona. Pro návštěvníky a hlavně pro děti bylo připraveno občerstvení, stánkový prodej, skákací hrad,
rodeo býk, malý kolotoč, malování na
obličej a samozřejmě střelnice, kde si děti
s rodiči mohli vystřelit tradiční pouťovou
růži. Dále byla pro návštěvníky připravena výstava fotografii, která mapovala
předchozích 19 ročníků Svatovavřinecké

pouti. Nedělní pouť navštívilo 230 platících návštěvníků a přibližně 80 dětí. Fotky
z akce naleznete na obecních stránkách.
Rád bych touto cestou poděkoval zaměstnancům obce a všem ostatním, kteří se
nemalou měrou podíleli na přípravách
Svatovavřinecké pouti. Veliké poděkovaní patří také našim sponzorům, kterými
jsou:

MARCEL MORAVEC, KERAMOST A.S.,
ING. ZDENĚK ORNST, 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,
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NAŠE RADONICKO,
OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PŘÁTELÉ RAČETIC
A OKOLÍ, PETROM STAVBY a.s., GALILEO
CORPORATION ROMAN MÁŠKA, SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o., XENIE NEDĚLSKÁ, JIŘÍ
POLUKOŠKA - KRYTO.
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Soutěž v požárním
útoku ve Vitčicích
V sobotu 1.9.2018 od 9:00 hodin se na
fotbalovém hřišti ve Vitčicích uskutečnil 13. ročník soutěže v požárním útoku
O pohár starosty obce Veliká Ves. Soutěže se zúčastnila čtyři hasičská družstva,
jmenovitě SDH Krásný Dvůr, SDH Pětipsy,
SDH Podlesice A a SDH Podlescie B. Jako
každý rok se běžely dva požární útoky,
nejprve se běžela tzv. klasika a jako druhý útok tzv. hurá systém. Po odběhnutí
obou požárních útoků se na prvním místě
umístilo domácí družstvo SDH Podlescie B následované na druhém místě SDH
Podlesice A. Na třetím místě se umístilo
družstvo SDH Krásný Dvůr a na čtvrtém
místě SDH Pětipsy. Pro přítomné hasiče
i návštěvníky bylo připraveno občerstvení
ve formě pitiva a guláše. SDH Podlesice
děkuje všem, kteří se podíleli na uspořádání soutěže v požárním útoku a těšíme
se na již 14. ročník, který se uskuteční
v příštím roce opět na fotbalovém hřišti
ve Vitčicích.

Soutěž v požárním
sportu v Krásném
Dvoře
SDH Podlesice se v sobotu 8. 9. 2018
účastnilo soutěže v požárním útoku
v Krásném Dvoře a zároveň oslav 145 let
od vzniku SDH Krásný Dvůr. Pro návštěvníky akce byl připraven celodenní program
završený hasičskou fontánou na místním
koupališti. Fontána vznikla za přispění
členů SDH Podlesice. Celkem byla vytvořena z cca 100 proudů. SDH Podlesice se
v rámci soutěže umístilo na krásném druhém místě z celkových devíti družstev.
Všem členům SDH Podlesice, kteří se
účastnili výše jmenovaných soutěží v požárním sportu, patří dík za příkladnou reprezentaci sboru.

Dění na obecním úřadě:
• V průběhu října bude dokončena výstavba příjezdové cesty ke stavebním parcelám
v obci Podlesice, na kterou byla získána dotace ve výši 308.000,- Kč od Ústeckého kraje.
• V průběhu října bude dokončena rekonstrukce kulturního sálu nad pohostinstvím
v Podlesicích.
• V září proběhlo výběrové řízení na dodavatele na výstavbu chodníku v obci Široké
Třebčice I. etapa. Přihlásila se jen jedna firma. Částka za realizaci celé akce byla o dost
vyšší než bylo počítáno, a proto výběrová
a hodnotící komise doporučila zastupitelstvu obce tuto nabídku neschválit a vypsat

• Během měsíce října budou dodělány
odpočívadla pro turisty a cyklisty v obcích
Široké Třebčice, Veliká Ves a Vitčice. Na tyto
obdržela obec dotaci ve výši 80.000,- Kč od
Ústeckého kraje. Dále bude v obci Široké
Třebčice na dětském hřišti umístěn stůl na
ping pong.
• Na stránkách obce (www.velikaves.cz)
byl aktivován nový modul pro zasílání informací občanům. Kdo by o tuto službu měl
zájem, tak musí na www stránky, kde se
musí registrovat a to pomocí své e-mailové adresy. Registrovaní občané budou poté
na e-mail dostávat informace ze stránek
(usnesení obce, dražební vyhlášky, záměry
prodeje nebo pronájmu, nadcházející kulturní akce a podobně).

nové výběrové řízení. Díky tomuto se realizace akce posune pravděpodobně na jaro roku
2019.
• 17.11 a 18.11. 2018 proběhne ve Veliké Vsi výlov rybníků Velkoveský a Zámecký.
V případě, že nebude dostatečný přítok na
opětovné napuštění rybníků, tak se výlov
nebude konat. Po výlovu je v plánu nové zarybnění těchto rybníků. Od příštího roku budou vydávány povolenky pro rybáře, kteří na
těchto rybnících budou chtít lovit. Povolenky
budou k dispozici na obecním úřadě v Podlesicích. Bližší informace ohledně povolenek
budou zveřejněny v Obecní Drbně v únoru
2019.

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Veliká Ves
Kandidátní listina
Číslo

Kandidát
Poř.
číslo

Název

Příjmení, jméno, tituly

Hlasy

Věk

Navrhující strana

Politická
příslušnost

abs.

v%

Pořadí
zvolení

1

Občané pro obec

1

Ogáseanu Miroslav Bc.

31

NK

BEZPP

113

13,84

1

1

Občané pro obec

4

Mášková Kamila Ing. Ph.D.

33

NK

BEZPP

105

12,86

2

1

Občané pro obec

5

Čochnář Jiří

51

NK

BEZPP

99

12,13

3

1

Občané pro obec

2

Bajer Miroslav

29

NK

BEZPP

79

9,68

4

1

Občané pro obec

3

Hlaváč Jiří

36

NK

BEZPP

88

10,78

5

1

Občané pro obec

6

Pánek Jaromír

55

NK

BEZPP

83

10,17

6

1

Občané pro obec

7

Formánek David

39

NK

BEZPP

85

10,41

7

1

Občané pro obec

8

Síč Roman

48

NK

BEZPP

78

9,55

8

2

Sdružení nezávislých
kandidátů

1

Máška libor

58

NK

BEZPP

43

30,06

9

Počet volených
členů
zastupitelstva

Počet
volebních obvodů

Okrsky
celkem

zpr.

v%

Voliči
v seznamu

Vydané
obálky

Volební
účást v %

Odevzdané obálky

Platné
hlasy

9

1

1

1

100

245

129

52,65

129

959

Výsledky voleb do Senátu Parlamentu České republiky
Kandidát
číslo

Příjmení, jméno, tituly

Počty hlasů

Volební
strana

Navrhující
strana

Politická
příslušnost

ANO

ANO

BEZPP

17

NK

NK

BEZPP

SEN21

SEN21

1. kolo

% hlasů

2. kolo

1. kolo

2. kolo

5

19,10

23,80

3

X

3,37

X

BEZPP

49

16

55,05

76,19

1

Chodacká Martina MUDr.

2

Jano Petr

3

Rabas Přemysl MVDr.

4

Brand Roman Ing. MBA

NK

NK

BEZPP

5

X

5,61

X

5

Zahrádka Jaroslav Mgr.

ODS

ODS

ODS

2

X

2,24

X

6

Hahnová Elvíra Bc.

SPD

SPD

SPD

1

X

1,12

X

7

Homolka Václav MUDr.

KSČM

KSČM

KS4M

3

X

3,37

X

8

Krákora Jaroslav MUDr.

ČSSD

ČSSD

ČSSD

7

X

7,86

X

9

Staňo Ota MUDr.

PRO Zdraví

PRO Zdraví

PRO Zdraví

2

X

2,24

X

Tip na výlet v našem okolí - Rozhledna Rubín
Na vrchu Rubín mezi Pšovem a Dolánkami vyrostla nová rozhledna, ta se podobá
slovanskému hradišti. Toto místo je významná archeologická oblast. Samotná
rozhledna je vysoká 8 m a celá je postavená z dubového dřeva, vzhledově připomíná strážní věž a palisády starověkého
opevnění. Vyhlídkovou dřevěnou věž nechalo postavit město Podbořany, starat se

o ni bude spolek Společenstvo pro památky Podbořanska. Na přípravě této stavby
se pracovalo téměř 20 let, kde nejtěžší
a časově nejnáročnější bylo majetkové
vypořádání a provedení archeologických
průzkumů. Výhledy z rozhledny určitě
stojí za návštěvu tohoto místa, zvláště
v těchto dnech, kdy je podzim tak krásně
barevný.

Loučení s prázdninami a pouťová zábava v Širokých Třebčicích

Loučení s prázdninami, které se konalo
1.9.2018 u dětského hřiště v Širokých
Třebčicích, i za nepříznivého počasí se
děti i dospělí zúčastnili v hojném počtu
všech soutěží. Na závěr ti nejlepší, byli
odměněni. Za dokonalou přípravu této
akce, bychom chtěli poděkovat A.Hodro-

ve, M.Hodrovi a V. Kubeckove. Tomu
předcházela pouťová zábava, která se
uskutečnila 18.8.2018, krásné počasí,
které nám přálo tuto akci uspořádat pod
širým nebem a hojné účasti. Děkujeme
p.starostovi a celému zastupitelstvu za
finanční příspěvek, který byl poskytnut

Výstava fotografií
Naše republika letos slaví 100 let od vzniku samostatného Československého státu, a tak si tu historii pojďme trochu při-

pomenout. V každé naší obci budou před
28. 10. instalovány dobové fotografie
v místě pořízení, tak aby se daly porovnat se současností. K vidění
budou 14 dní. Vystavené fotografie jsou pouze zlomkem naší
sbírky. Všechny fotografie máme
v digitální podobě, rádi Vám je zašleme, ale aby se rozšiřovaly sbírky
na všech frontách, prosíme, pokud máte fotografie podobného
charakteru, půjčte nám je, my si
je oskenujeme a vrátíme, třeba za
dalších 100 let se bude vystavovat
právě ta od Vás .
Krásnou procházku ....

na zaplacení hudby J.Pinkase. dále děkujeme p.ing.Ornstovi za dar do tomboly,
též děkujeme všem ostatním občanům
naší obce za přispění dárků do tomboly.
Za perfektní přípravu tomboly děkujeme
p. V. Kubeckove.
Za SDH Široké Třebčice Jiřina Štérová

Poděkování
Děkuji Obci Veliká Ves za přání a dar
k mému životnímu jubileu.
Josef Göhler
Chtěla bych touto cestou poděkovat Obci
Veliká Ves za dar a přání k mému životnímu jubileu.
Hana Síčová
Ráda bych poděkovala Obci Veliká Ves za
přání a dar k mému životnímu jubileu.
Božena Imrišková

