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Dětský den
První červnová sobota, tedy 1. 6.2019,
patřila jako již tradičně našim nejmenším,
proto se od 14 hodin uskutečnil Dětský

den, který uspořádala obec Veliká Ves
ve spolupráci s SDH Podlesice a dalšími
dobrovolníky z řad občanů.Letošní Dětský den proběh v obci Vitčice, kde se začínalona fotbalovém hřišti a dále děti pokračovaly podél rybníka, kde pro ně byly
připraveny různésoutěžnídisciplíny, jako

například chůdy, skákání v pytli, střelba

ze vzduchové pistole, slalom mezi kužely
autíčkemna dálkové ovládánl státy a jejich hlavní města, kuželky a další.Jelikož

sluníčkojiž od ranních hodin pražilo, tak
jsme jistě všichni vzali za vděk stínu ze

vzrostlých stromů, které lemovaly soutěž-

ní trasu. 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, Po
soutěžích byla pro děti připravena pěna,
kterou pro ně připravili členovéSDH Podlesice. Fotografie z Dětského dne naleznete na webových stránkách obce Veliká
Ves v rubrice fotogalerie.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na pří-

pravách a průběhu Dětského dne ve
Vitčicích.Veliké poděkování patří Aleně
a Elišce Dulavové, které pro děti připravili

domácí zákusky. Dalšípoděkování patří
sponzorům, kteří na Dětský den přispěli, jmenovitě Myslivecké sdruženíHůrka

a pan Rudolf Vávra.
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kultu rní akce na Ietní měsíce
Svatojakubská pouť veliká ves
V sobotu 27. 7. 2oL9 proběhne ve Veliké
Vsi tradičníSvatojakubská pouť. Od 10 hodin bude sloužena Mše svatá, kterou bude

celebrovat děkan kadaňské farnosti Josef
Čermák. Od 11 hodin proběhne požehnání motorkářům a poté se přesuneme na
nádvořímístního zámku, kde bude pro přítomné připraven program a občerstvení.

Svatovavřinecká pouť a tanečnízábava
pod širým nebem
Ve dnech 10. - 11. 8. 2019 se na návsi
v podlesicích uskutečnítradični svato-

vavřinecká pouť a tanečnízábava pod
širým nebem. Na nedělní pouťové od-

je připraven bohatý kulturní
program jak pro děti, tak pro dospělé,
Pro návštěvníky bude připraveno občer-

poledne

Dětské rybářské závody

stvení v podobě stánkového prodeje,
skákací hrad, kolotoč, malování na obličej
a trampolína pro nejmenšía spoustu dalšího. Kompletní program Svatovavřinecké

pouti a tanečnízábavy bude zveřejněn

v srpnové Obecní Drbně.

Soutěž v požárním útoku
Na přelomu srpna a září 20L9 proběhne
Soutěž v požárním útoku na fotbalovém
hřišti veVitčicích. Přesné datum a upřesnění dalšího programu bude včas zveřejněno na plakátech.

V sobotu 25.5.2OI9 proběhl na Velkoveském rybníce již 2. ročníkdětských
rybářských závodů. Prezence závodníků probíhala od 7:00 do 7:30 hodin. Po
prezentaci si děti vylosovaly místo kolem

rybníka, kde se mohly připravit na lov

hodin vše vypuklo. Samotný lov trval
do 12:30 hodin, poté proběhlo vyhodnocení všech úlovkůa následné dekorování
těch nejlepších a jejich ocenění. Závodů
se účastnilocelkem 55 dětí. Během dne
bylo vytaženo spoustu karásku a několik
kaprů, ten největší, který měl cca 55 cm
byl vytažen ještě před samotným zahájením závodů, Pro děti a jejich rodiče bylo
připravené občerstvení,které bylo v režii
Baru u Milady,
Veliké díky patří panu Jaroslavu Kalašovi z Krásného Dvora, který celou akci se
svým kolektivem připravil. Dalšípoděkování patřísponzorům díky, kterým mohly
být nakoupeny ceny pro soutěžící.Sponzoři akce jsou: Obec Veliká Ves, Zimerstav, VROUTEX, Kryto, Rybářské potřeby
Oktábec, Westprint, Klub u Milady, DDD
av 8

Strnad Jaroslav, Skládka Vrbička s.r,o,,
Stavebniny Podbořany - Žatecká, Puchrik s.r.o., Sáčky do vysavačů - Svěráková
s.r.o., RAN s.r,o. Kryry,

Dění na
obecním úřadě
.

Dne 15. 4. 2Ot9 byl nahlášen požár
dřevěné boudy v obci Veliká Ves. Na
místo byla vyslána jednotka HZS Podbořany, JSDH Podlesice a JSDH Radonice. požár na tísňovou linku nahlásil

Sebastian Trejbal a do příjezdu první
jednotky hasičůpožár hasil vlastními
silami Ravill Abdrakhamov se svým
synem Damirem. Všem výše zmiňova-

.

ným děkujeme za jejich duchapřítomnost a nezjištnou pomoc.
Od 13. 5. 2019 probíhala v obci Široké Třebčice výstavba l. etapy chodníku
podél komunikace. Veškerépráce byly
ukončeny 10.6.20t9. Během terénních prací bylo potřeba uzavřít jeden
jízdnípruh, což způsobilo menšínepříjemnosti v dopravě. Za tyto nepříjem-

nosti se omlouváme. Na podzim le-

tošníhoroku bude vypsána dotace na
zlepšení bezpečnosti od MAS Vladař.

Jakmile tak bude učiněno, tak podáme
do tohoto programu žádost na ll. etapu
chodníku.

Pravděpodobně v červenci a srpnu le-

tošního roku proběhne oprava části

komunikace nad kostelem v Širokých
Třebčicích.Termín započetíprací se
nyní řeší s firmou, která bude opravu
provádět. V rámci oprav bude omezen
průjezd po této komunikace, za což se
předem omlouváme a prosíme o Vaši
trpělivost.

Během měsíce června by jsme měli
mít k dispozici rozhodnutí o tom zda
budeme úspěšnís žádostmi o dotaci

na hřbitov mezi obcemi vitčice a Nové
Třebčice a o dotaci na vybudovánímultifunkčního hřiště v obci podlesice.

Tip na výIet v našem oko!í
Kamencové jezero
Kamencové jezero v Chomutově je výlimečný přírodníútvar s ohledem na chemické složenívody, kde je výraznou složkou kamenec. Chemická podstata jeho
vody a tou podmíněná chudoba živočichů
v jezeře ho odedávna posunuly do ohniska všeobecného zájmu. K má|o přírodním
objektům našíoblasti se připolilo tolik
protichůdných dohadů jako právě ke Kamencovému jezeru. Dříve bylo nazýváno
Mrtvé - ve vodě s pH okolo 3,5 není kromě drobných živočichůžádný život. První
dějinný odkaz o existenci jezera se datuje
do roku 1466 formou záznamu v pozemkové knize. odtud, ale zvláště od založení
kamencového dolu v r. 1558 je ,,mrtvý

rybník" zmiňován častěji. Byl znatelnou
překážkou pro vydatnou těžbu v kamencových slojích, které dosahovaly u severního břehu až 14 sáhů, Přesná výměra
původníplochy není nikde zaznamenána.
Především je jisté, že jezero tenkrát ještě
nezaujímalo dnešní plochu ]_6,5 ha. Tato
vodní plocha vznikla po zatopení vydolovaného prostoru v období mezi roky 1813
a 1818. Je podivuhodné, že se o této události ne nachá zejí žádnézáznamy.
Vlastností vody s vysokým obsahem kamence se již v dřívějších dobách využívalo
k léčeníkožních chorob a působenívody
na lidský organismus bylo přirovnáno

bovány ferohydrátovou vodou ze samostatného pramene. Z lázní se dochovala

pouze budova, v nížje nyní správa Podkrušnohorského zoopa rku.
V současné době je vodní plocha Kamencového jezera využívána pro příměstskou

rekreaci. Můžete si zaplavat, půjčitsi lod'ku
nebo šlapadlo, vyzkoušet vodní lyže, wakeboarding, aquazorbing, vodní kolo waterbird, zahrát si minigolf. Děti ocení prolézačky,vodní atrakce nebo trampolínu.

I

k minerálním rašelinovým koupelím ve
ntiškových lázních, V sousedství jezera
bývaly Kamencové lázně, které byly zásoFra

občanskésdružení
Diakonie Broumov
vyhlašuje

.

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
vatované a péřovépřikrývky,
polštáře a deky
obuv - veškerou nepoškozenou
Hračky- nepoškozenéa kompletní

vĚcl,

KTERÉ vzír rvrvůžrrur:

ledničky, televize, počítačea jinou
elektroniku, matrace, koberce

- z ekologických důvodů

nábytek, jízdníkola a dětské kočárky - ty se transportem znehodnotí
znečištěnýa vlhký textil.

sbírka se uskuteční:
od 17.5.2019 do 3L.7.2OL9
Výše uvedené věci můžetepředat
v pracovní době obecního úřadu
v Podlesicích, a nebo po telefonické
domluvě na čísle474 397 3t1,,

Věci prosíme zabalené
do igelitových pytlů či krabic,
aby se nepoškodily transportem.
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Obec Veliká Ves, zastoupená starostou

Nově možnost realizace
domovních čistiren
odpadních vod.

_,

Vl*dimír M*ravec

obce panem Miroslavem Ogáseanu ml.,
děkuje touto cestou paní Libuši Šebkové
a Zlatě Zaspalové za věcný dar ve formě
pozemků o celkové výměře 2.L66 m2.
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ABY PENÍZE PRACOVALY
PRo VÁs...

a dar
mému životnímujubileu.
Juraj Fehér, Vitčice

Děkuji obci Veliká Ves za přání
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tím Vám můžepomoci Jenifer Síčová,
nezávislý fnančníporadce, tel.z6O4 177 39O.
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Můžetevyužítmožnosti se na cokoli zeptat
telefonicky nebo osobně na obecním úřadé
v Podlesicích, a to každéposlední pondělí
v měsíci, počínaje24.6.20í9 od 15:OO
do 16:00.
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