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Obecní Drbna
Pohádková cesta

V sobotu 22.06.2019 se v obci Široké
Třebčice od 15 hodin uskutečnila tradiční
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 opět pod můstkem u rybníka a pokra-

čovala 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, Spangeboba, vodníka, poustevníka,
vodní vílu, Šmouly, Krakonoše, Makovou
panenku, Babu Jagu s chaloupkou na
muří noze, Berušku, Pepka námořníka,
Karkulku s vlkem a Mickeyho s Minnie.
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. Pro děti,
které vydržely do 22 hodiny, byla připravená stezka odvahy, která vedla na místní
hřbitov. Přesto, že nám tentokrát počasí
moc nepřálo, tak 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.
Miroslav Ogáseanu, starosta obce
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Tip na výlet v našem okolí

Lanové centrum Funpark s rozhlednou v parku
na Šibeníku
Na nejvyšším bodě parku Šibeník v Mostě
vyrostlo nové lanové centrum. Dominantou prostoru je dřevěná 25 m vysoká rozhledna. Mezi stromy se prolínají zavěšené
stezky v několika úrovních.

Dění na
obecním úřadě
• Na konci června byla připravena a po
vesnicích rozvezena květinová výzdoba. Květiny i jejich osazení do nádob
provedlo pro obec zcela zdarma Zahradnictví Podlesice, Podlesice 29, 441
01 Podbořany, za což jim velice děkujeme a budeme se těšit do budoucna
na další spolupráci. Dále bychom rádi
poděkovali paní Voldřichové za květinovou výzdobu v obci Široké Třebčice, kterou z vlastní iniciativy připravila
a krásně se o ni stará.
• V průběhu července zaměstnanci obce
vybudovali na dětském hřišti v obci
Nové Třebčice a Veliká Ves nové dopadové plochy pod houpačkami tak, aby
byla zvýšena bezpečnost dětí, které si
zde hrají. Jako další je na řadě houpačka na dětském hřišti v obci Podlesice.
• V červenci proběhla částečná rekonstrukce komunikace v obci Široké Třebčice v úseku nad kostelem. V rámci
rekonstrukce byla zabudována nová
horská vpusť a upravena škarpa pomocí betonových žlabovnic, která bude
odvádět dešťovou vodu tak, aby komunikace nebyla podmáčena. Stavbu prováděla firma EKOSTAVBY LOUNY s.r.o.
• V současné době je v plném proudu
příprava na odbahnění rybníka v obci
Vitčice. Odbor životního prostředí
města Kadaně si jeho vyčištění podmiňuje vypracováním Havarijního plánu
a Biologického průzkumu zaměřeného
na obojživelníky. Obojí je tedy v řešení.
• Pro letošní rok je v plánu příprava projektové dokumentace na rekonstrukci
veřejného osvětlení v obci Široké Třebčice, Veliká Ves a Nové Třebčice. Než
bude připraveno výběrové řízení na
firmu, která projektovou dokumentaci připraví, tak je potřeba nechat vypracovat pasport veřejného osvětlení.
Tento pro obec vypracuje firma Enerfis.

Takzvané 3D bludiště je tvořeno z lávek zavěšených mezi kůly, na nichž jsou přestupové domečky. Lávky mají podobu spletitých lanových překážek a jsou umístěny ve
dvou až třech patrech nad sebou. Nechybí
také dětské hřiště a občerstvení, další zázemí tvoří boxy na uschování kol a mobilní toalety. Bludiště je přístupné dětem od
3 let.

Vstupné v roce 2019
• 2+2 rodinné vstupné 120 Kč
• Vstup na věž 20 Kč
• Otevřeno od 10 hodin
Pokud přijedete autem, nejblíž se parkuje
v sídlišti na ulici Jana Palacha nebo Josefa
Suka. Vyplatí se prozkoumat i zbytek parku Šibeník, najdete další dětská hřiště na
vydovádění.
Obdobné lanové centrum a 3D bludiště
najdete ještě v Oseku a na střeše řetenického Kauflandu v Teplicích.

Obec Veliká Ves vyhlašuje v souladu s Pravidly pro způsob využití prostředků „Fondu
rozvoje bydlení na území obce Veliká Ves“

Výběrové řízení
na poskytnutí půjčky z Fondu rozvoje bydlení obce Veliká Ves

Termín podání žádostí 25.06.2019 do 25.08.2019
Žádost o půjčku se podává na předepsaném formuláři a musí obsahovat:
- jméno a adresu žadatele,
- přesné označení obytné budovy (adresa, číslo popisné, číslo parcelní, prohlášení či
jiný doklad o vlastnictví),
- stavební povolení nebo doklad o přístupnosti akce budovy (ohlášení stavby),
- dohodu s dodavatelem akce, při provádění prací svépomocí odhad stavebních
nákladů,
- přesný popis účelu, na který je půjčka požadována,
- předpokládaná lhůta dokončení akce,
- požadovaná výše půjčky,
- souhlas se stanovením záruky za poskytnutí půjčky ve výši 150 % předpokládaného
úvěru formou práva k nemovitosti.
Doplňující podmínky pro výběr uchazečů:
- z výběrového řízení budou vyřazeni žadatelé, kteří mají závazky vůči obci po lhůtě
splatnosti, s nimiž je nebo bylo vedeno řízení u přestupkové komise pro porušení
obecně závazných vyhlášek,
- dále budou vyřazeni žadatelé, kteří již provádějí předmětnou stavbu bez příslušného
stavebního povolení či ohlášení.

Poohlédnutí objektivem za uplynulými akcemi:

Svatojakubská pouť 27.7.

6. setkání v Nových Třebčicích 29.6.

Posezení s kapelou 19.7.

Svoz nebezpečného
odpadu
V pondělí 09.09.2019 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 09.09.2019 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

Kotlíkové dotace 2019 - 4. výzva Ústeckého kraje

Poslední možnost výměny starého kotle za nový!
Dotace je určena výhradně na výměnu
kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy.
Výzva bude vyhlášena Ústeckým krajem
v dubnu 2019 s příjmem žádostí od
16. září 2019.
Podporované nové zdroje vytápění:
• tepelná čerpadla
• kotle na biomasu (automatické)
• kotle na biomasu (s ručním
přikládáním)
• plynové kondenzační kotle
Více informací ke kotlíkovým dotacím
DOTAČNÍ PROGRAM KOTLÍKOVÁ
DOTACE 4. Výzva Ústeckého kraje.
www.kr-ustecky.cz

NOVINKA!

Kotlíková půjčka od obce
Na pořízení dotovaného nového kotle
můžete získat bezúročnou zápůjčku až
200 tisíc korun.
Zároveň nabízíme odbornou pomoc
s technickým řešením výměny kotle a s
vypracováním žádosti o dotaci i zápůjčku.

Podmínkou poskytnutí bezúročné zápůjčky je registrace v evidenci zájemců
o půjčku. Váš předběžný zájem o zápůjčku oznamte prosím na Mikroregion Radonicko, v 1. patře nad Obecní knihovnou, tel. 732 817 726, paní Milena
Kostihová.
Z prostředků Státního fondu životního
prostředí ČR na tento projekt ministerstvo vyčlenilo 740 milionů korun.
Výhody kotlíkové půjčky
• pokryje 100 % způsobilých výdajů
• bezúročná po celou dobu splácení
(RPSN 0 %)
• lze ji kdykoli a bez sankce předčasně
splatit
• max. měsíční splátka nebude požadována
více jak 2 000 Kč (s výjimkou první
zvýšené splátky, která bude ve výši
poskytnuté kotlíkové dotace)
• doba splácení až 5 let
Tento projekt je spolufinancován Státním
fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

Více informací ke kotlíkovým zápůjčkám
www.mzp.cz
www.sfzp.cz

Poděkování
Děkuji obci Veliká Ves za přání a dar
k mému životnímu jubileu.
Jan Abari, Podlesice

ice

řebč
T
é
k
o
r
i
SDH Š

ě

n
č
e
d
r
s
s
Vá

í
n
č
i
d
a
r
t
zve na

m
e
b
e
n
m
rý
i
š
d
o
p
u
dkou
v
ů
a
p
b
s
á
o
z
h
u
za
o
e
v
c
o
i
ť
č
u
b
e
o
ř
P
Široké T

9
1
0
2
.
8
.
7
dne 1

.
d
o
h
0
od 20:0

Bohatá tombola
hlavní ceny budou losovány

Hudba: S. Hlavan + J. Holubička

Vstupné: dobrovolné

Přijďte se pobavit, dobré pivečko a vínečko si dát, taneček zatancovat, setkat se s přáteli.

