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Obecní Drbna
Masopustní průvod
V sobotu 9. 3. 2019 se uskutečnil tradiční masopustní průvod, který započal
krátce po jedenácté hodině v obci Nové
Třebčice. Díky Velikonočním svátkům,
které vycházejí až na druhou půlku dubna se i masopust konal trochu déle, než

jsme byli zvyklí. Letos se průvodu účastnilo přibližně 28 masopustních masek.
Z obce Nové Třebčice se průvod vydal
dále do Vitčic a nakonec zamířil do Podlesic. Počasí maskám moc nepřálo, foukal
silný a studený vítr, chvílemi i pršelo. Kdo

se teple oblékl, tak měl na půl vyhráno,
ale i přesto se masky těšily více než kdy
jindy do Podlesic na sál, kde se mohly zahřát. Po cestě masopustního průvodu si
mohli občané zakoupit 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. Samotné
vzkříšení proběhlo pomocí láhve kořalky. Dále se přítomní hosté a masopustní
maškary oddávali bujaré zábavě za zvuků
hudby. V průběhu večera 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, 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.
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10. Společenský ples obce Veliká Ves
V sobotu 23. 3. 2019 se od 20:00 hodin
uskutečnil 10. Společenský ples obce Veliká Ves. K tanci a poslechu hrála skupina H3K z Podbořan. Vstupenky na ples
bylo možné zakoupit v předprodeji od
pondělí 18.03.2019. Během večera byl
pro přítomné hosty připraven obvyklý
program. Ve 22:00 proběhla Dámská volenka. Dáma, které pánové zakoupili nejvíce lízátek, vyhrála krásný a jistě i chutný
dvoupatrový 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, který nově probíhal v prostorách
herny, tak aby nebyla narušena zábava
na sále. Zbytek večera probíhala volná
zábava a to až do ranních hodin, poslední
hosté opouštěli prostory sálu kolem půl
čtvrté ráno.
Starosta Obce Veliká Ves touto cestou děkuje zaměstnancům obce a všem, kteří se
podíleli na přípravách 10. Společenského
plesu. Poděkování patří také všem sponzorům, kteří na ples přispěli finančním,
anebo věcným darem.

Sponzoři 10. Společenského plesu Obce
Veliká Ves: Alena a Eliška Dulavovi, ATLANT s.r.o., Autodíly Dvořák Podbořany,
Zahradnictví Podlesice – Chobot Josef, ing.
Jaroslav Strnad, ing. Zdeněk Ornst, Ivan
Hamáček – akademický malíř a sochař, Jiří
Hlaváč, Kamila Mášková, KERAMOST, a.s.,

Masopust v Širokých Třebčicích
V únoru proběhl v Širokých Třebčicích
masopustní průvod, který prošel vesnicí
a poté pokračoval v bujaré zábavě na sále

bývalé hospody. Pro ilustraci přikládáme
pár fotografií.

Libor Máška, manželé Bandasovi, Marius
Pedersen Žatec, Miloslav Ježek, Miroslav
Ogáseanu – OGI, Pivovar Svijany, RAWA
s.r.o., Rudolf Vávra – Zednické práce,
RYJO Račetice, SECOM Zahradní a lesní
technika Žatec, SKLÁDKA VRBIČKA s.r.o.,
Toyoda Gosei Czech s.r.o., MOJE – Bc.
Hana Nevedělová, Roman Máška, KRYTO
– Jiří Polukoška, Vladimír Moravec – VM,
Pavel Ondrejka, Galileo Corporatinon.

Vakcinace psů
proti vzteklině
Opět tu máme po roce hromadnou vakcinaci psů proti vzteklině, která se provádí každoročně u psů starších 3 měsíců a je podle zákona o veterinární péči
povinná. Vakcinace psů proti vzteklině
proběhne v neděli 21. dubna 2019 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
Cena za očkování jednoho zvířete jednoduchou vakcínou proti vzteklině je
200,- Kč. Cena za očkování jednoho zvířete kombinovanou vakcínou proti psince, paraviróze, 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!

Dění na obecním úřadě

Stavění máje

• Rada Ústeckého kraje doporučila krajskému zastupitelstvu ke schválení naši
žádost o finanční příspěvek na Svatovavřineckou pouť 2019 a to ve výši
30.000,- Kč.
• V letošním roce by měla dle našich informací pokračovat rekonstrukce kostela v obci Široké Třebčice. Mělo by dojít k opravě vnitřních prostor, konkrétně
se jedná o prostory kolem kazatelny.

Na přelomu dubna a května proběhne tradiční stavění máje na návsi
v Nových Třebčicích, dále pod kostelem v Podlesicích a u hasičárny v Širokých Třebčicích. Protože se jedná
o akce pořádané především místními,
tak zde neuvádíme záměrně přesné
datum stavění, jelikož se může v každé vesnici lišit. Obec dodá včas stromy,
tak aby bylo co stavět :-)

• V měsíci březnu začalo vyřezávání lesíku u obce Nové Třebčice. Důvodem tohoto čištění jsou nově zpracované lesnické osnovy, díky kterým má obec za
povinnost vysadit do konce roku 2019
10.000 kusů nových stromů. Výsadba
proběhne na podzim letošního roku.
• Na přelomu dubna a května 2019 započnou práce na vybudování chodníku
v obci Široké Třebčice I. etapa.

Shrnutí akce UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO
V sobotu 6. 4. v našich vesnicích proběhla lokální akce v rámci celorepublikového
projektu UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO. Pocity máme smíšené:
… velmi nás potěšila účast občanů, neboť
se zapojilo 61 lidí (včetně motorizova-

ných nemluvňat),
… negativně hodnotíme výsledek akce
=> sebráno 960 kg odpadu, doufáme, že
v dalších letech odpadky již škarpy a další
okolí naší obce „zdobit“ nebudou a celá
akce bude pouhou procházkou.

Tip na výlet – přehrada Fláje
a Flájský plavební kanál
Pilířová hráz přehrady Fláje se otevře turistům. Zájemci se dosud do těchto míst
dostali maximálně jednou za sezonu. Až
pracovníci upraví vnitřní prostory hráze,
půjde to celoročně. Dílo bude mít dva
prohlídkové okruhy. Vodohospodáři počítají s prvními návštěvníky vodní nádrže
Fláje v létě. Za účelem odbavení turistů

vzniká i nové informační centrum. Povodí
chce přehradu více zatraktivnit. Loni zahájilo stavbu informačního centra, které bude
přímo nad vodní hladinou. Celodřevěná
stavba nabídne nejen malé občerstvení,
ale i krásný výhled na celé vodní dílo. Počítá se s tím, že bude otevřené celoročně,
v zimě ale asi jen o víkendech. Se zahájením provozu se počítá letos na jaře. Poté
můžete pokračovat podél Flajského plavebního kanálu, původní název Nový plavební kanál (na německém území se tento
název dochoval dodnes) byl vybudován
v letech 1624 – 29. Sloužil k odplavování
dřeva z pralesa, rostoucího ještě počátkem

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili a pomohli odbordelit naše okolí, velké poděkování patří všem, kteří po akci přichystali něco sladkého na zub.

17. stol. ve Flájské kotlině. Začínal poblíž
malé lovecké chatky za obcí Fláje (dříve
dům dozorce plavebního kanálu), kousek
od čela dnešní Flajské přehrady a využíval vodu z Flájského potoka. Vedl přes
Český Jiřetín do saské obce Clausnitz
a ústil do Freibergské Muldy. Při budování plavebního kanálu se musel překonat
výškový rozdíl 150 m. Spád Flájského potoka mezi Flájemi a Českým Jiřetínem byl
1 m na 53 m toku a u Muldy 1 m na 65 m.
Délka kanálu byla 18,2 km, hloubka 120
cm, šířka nahoře 280 cm a dole 180 cm.
Plavební míra polen činila 127 cm. Dřevo se plavilo jen tehdy, pokud měl kanál
dostatek vody. Větší část roku však voda
kanálem netekla. Plavení trvalo 8-14 dní.
Poslední plavba se uskutečnila r. 1872.
Kanál sloužil svému účelu plných 243 let!
Pozor: cesta podél plavebního kanálu
místy pro cyklisty nesjízdná!!!

Přehled dotací, které mohou občané čerpat v roce 2019
Dotace na fotovoltaiku
Stát dotuje v rámci programu Nová zelená úsporám 2019 fotovoltaické systémy,
které lze využívat pro osobní potřebu třeba na ohřev vody nebo akumulaci energie. O dotaci mohou žádat vlastníci nebo
stavebníci rodinných domů. Výše dotace
je na jednu žádost omezena na maximálně 50 % celkových způsobilých výdajů,
nejvyšší částka je podle použitého systému stanovena na 350 000 Kč. Žádost se
podává elektronicky přímo na stránkách
programu, do 5 dnů poté je třeba na příslušné krajské pracoviště fondu doručit
související dokumenty.
Více informací najdete po zadání tohoto
odkazu: https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/rodinne-domy
-zdroje-energie/

Dotace Dešťovka
Dotační program Dešťovka je určen pro
vlastníky či stavebníky rodinných a bytových domů. Program lze využít na 3 typy
projektů, u všech platí, že výše příspěvku
činí maximálně 50 % z celkových výdajů:
• Zachytávání srážkové vody na zalévání
zahrady
Dotace je určena pro domy ve všech
obcích v celé ČR. Výše podpory dosahuje až 55 000 Kč.
• Akumulaci srážkové vody pro zalévání
zahrady a splachování v domácnosti
V celé ČR mohou stávající domy i novostavby získat dotaci až 65 000 Kč.
• Využití přečištěné odpadní vody jako
vody užitkové s možným využitím vody
srážkové
Dotace až 105 000 Kč. Fixní výše dotace
se pohybuje od 20 do 60 tisíc korun v závislosti na pořízené technologii, ke které

se dále přičítá 3 500 korun za každý metr
krychlový nádrže. Minimální velikost nádrže musí být 2 m3.
Více informací najdete po zadání tohoto
odkazu: https://www.dotacedestovka.cz/

Dotace na kotel
Stát přispívá na pořízení ekologičtějších
kotlů částkou až 120 000 Kč v programu
Kotlíkové dotace 2019. Maximální výše
kotlíkové dotace závisí na druhu instalovaného tepelného zdroje. Dotace se
navyšuje o dalších 7 500 Kč v obcích,
které jsou označeny jako prioritní území.
Kotlíkové dotace 2019 spravují jednotlivé kraje, žádat o příspěvek může majitel
rodinného domu s kotlem na tuhá paliva
s ručním přikládáním.
Více informací naleznete na stránkách
Ústeckého kraje pod tímto odkazem: https://www.kr-ustecky.cz/kotlikova%2Ddotace/ds-99776/p1=204744

Dotace na novostavby
V rámci programu Nová zelená úsporám
2019 lze žádat o dotace na novostavbu
rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. O příspěvek žádá vždy
vlastník (spoluvlastník) nebo stavebník
rodinného domu. Žádosti o dotace na
novostavbu jsou přijímány do okamžiku vyčerpání vyčleněných prostředků,
nejpozději však do 31. prosince 2021.
Výše dotace činí maximálně 50 % z doložených výdajů, přičemž v Karlovarském,
Moravskoslezském a Ústeckém kraji
jsou žadatelé ještě zvýhodněni. U domů
s velmi nízkou energetickou náročností
lze získat jednorázovou částku 150 000
až 300 000 Kč.
Více informací naleznete po zadání toho-

to odkazu: https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/rodinne-domy-vystavba/

Dotace na okna
Příspěvek na pořízení nebo výměnu oken
lze získat z programu Nová zelená úsporám 2019 v rámci dotace Rodinné domy
– zateplení. Základním předpokladem
je záměr docílit pořízením oken úspory energie. Podporovány jsou jak dílčí,
tak komplexní opatření. Okna, dveře
a světlíky spadají do dílčích opatření.
Výše dotace na okna se dle energetických
parametrů po realizaci opatření pohybuje
v rozmezí 2 100-3 800 Kč za m2.
Více informací naleznete po zadání tohoto odkazu: https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/

Dotace na zateplení
Dotace na zateplení pokrývá program
Nová zelená úsporám 2019. Žádosti jsou
v rámci 3. výzvy pro rodinné domy přijímány až do 31. prosince 2021. Příspěvek
se poskytuje na zateplení obálky budovy, tedy obvodových stěn, výměnu oken
a dveří, podlah a stropů. Realizovat lze
jak dílčí, tak komplexní opatření. Platí
přitom jednoduché pravidlo: Čím více
opatření současně provedete, tím vyšší
dotaci od státu můžete očekávat. Celková výše dotace na jednu žádost může
činit až 50 % řádně doložených, způsobilých výdajů.
Více informací naleznete po zadání tohoto odkazu: https://www.novazelenausporam.cz/nabidka-dotaci/bytove-domy-zatepleni-zdroje/

