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Obecní Drbna
Svatovavřinecká pouť v Podlesicích
V sobotu 10. 8. 2019 od 20:00 hodin
proběhla na návsi v Podlesicích tradiční
zábava pod širým nebem. K tanci a poslechu hrála skupina H3K z Podbořan. Ve
23 hodin bylo pro přítomné návštěvníky
připraveno překvapení v podobě Original Brazil Show a následně Evolution of
Dance show Lukáše Budaie. Podle plného
parketu měly obě show úspěch. Na zábavě bylo přítomno 221 návštěvníků.
V neděli 11. 8. 2019 proběhla Svatovavřinecká pouť. 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 bylo pro přítomné připra-

veno první vystoupení baviče, moderátora,
zpěváka Vládi Hrona. V 15:30 se na podiu
objevil Fešák Píno se svou Nanukovou show
a předvedl dětem spolu s Fofrmenem, jak
se pobavit a něco vyhrát. V 16:30 proběhlo druhé vystoupení Vládi Hrona. Pro návštěvníky a hlavně pro děti bylo připraveno
občerstvení, stánkový prodej, točená zmrzlina, velká nafukovací farma, malování na
obličej a samozřejmě střelnice, kde si děti
s rodiči mohli vystřelit tradiční pouťovou
růži. Nedělní pouť navštívilo 232 platících
návštěvníků a přibližně 80 dětí. Fotky z akce
naleznete na obecních stránkách. Celá akce
vznikla za podpory Ústeckého kraje, který
přispěl částkou 30.000,- Kč.

Dění na obecním úřadě

• V průběhu srpna nám byla odsouhlasena dotace ve výši 27.008,- Kč od Ústeckého kraje a MAS Vladař o.p.s. na
uspořádání oslav 140 let od založení
SDH Podlesice.
• Odbahnění rybníka ve Vitčicích: Obec
má již k dispozici Havarijní plán a Biologický průzkum. Při biologickém průzkumu byl zjištěn výskyt skokana skřehotavého, který je chráněný, a to v řádu
stovek jedinců. Proto bylo nutné podat
žádost o udělení vyjímky s vyčištěním
sedimentu na odbor životního prostředí na Krajský úřad Ústeckého kraje.
V současné době čekáme, jak naše žádost dopadne, ale již nyní víme, že se
tímto čištění rybníka pozdrží a přesune
na jaro roku 2020.

• Obdržena dotace od Ministerstva zemědělství na opravu hřbitovní zdi mezi
obcemi Vitčice a Nové Třebčice ve výši
200.000,- Kč. Zároveň proběhlo výběrové řízení na tuto akci. Do výběrového řízení se přihlásilo celkem 6 firem.
Z těchto šesti firem doporučila výběrová a hodnotící komise zastupitelstvu
obce uzavřít smlouvu s firmou Stavební práce Hlaváč Jiří, jelikož nejlépe vyhověla hodnotícím kriteriím.
• Obdržena dotace od Ústeckého kraje ve výši 56.000,- Kč na nákup nové
techniky na údržbu veřejné zeleně.
Z dotace byly pořízeny dva křovinořezy
a jedna motorová pila.

Rád bych touto cestou poděkoval zaměstnancům obce a všem ostatním dobrovolníkům, kteří se nemalou měrou podíleli
na přípravách Svatovavřinecké pouti.
Veliké poděkovaní patří také našim sponzorům, kterými jsou: EKOSTAVBY LOUNY
S.R.O., SKLÁDKA VRBIČKA S.R.O., KERAMOST A.S., ING. ZDENĚK ORNST, ATLANT
S.R.O., GALILEO CORPORATION, AKADEMICKÝ MALÍŘ A SOCHAŘ IVAN HAMÁČEK, MIROSLAV OGÁSEANU – OGI, ING.
JAROSLAV STRNAD, STAVEBNÍ PRÁCE –
JIŘÍ HLAVÁČ, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NAŠE
RADONICKO, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PŘÁTELÉ RAČETIC A OKOLÍ, JAKUB BANDAS,
JIŘÍ POLUKOŠKA – KRYTO, VLADIMÍR
MORAVEC VM – VODOINSTALACE, MIROSLAV BAJER, ZAHRADNICTVÍ PODLESICE –
JOSEF CHOBOT ML. A ÚSTECKÝ KRAJ.
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Oslavy 140 let od založení SDH Podlesice
V sobotu 21. 9. 2019 od 9:00 hodin proběhly na fotbalovém hřišti ve Vitčicích
oslavy 140 let od založení SDH Podlesice. Během dne byl pro přítomné připraven bohatý program. Nejprve proběhla spanilá jízda současné i historické
techniky a to přes Podlesice, Chotěbudice, Nové Třebčice a zpět do Vitčic.
Poté byla technika ustavena tak, aby si
ji mohli návštěvníci prohlédnout. V 11
hodin začala Soutěž v požárním útoku
o pohár starosty obce Veliká Ves. Soutěže se zúčastnilo 9 mužských a 2 ženské týmy. V mužské kategorii se dařilo

našim domácím týmům, na prvním místě se umístil tým SDH Podlesice A, druzí
byli dobrovolní hasiči z Krásného Dvora
a na třetím místě SDH Podlesice C. Náš
třetí domácí mančaft se bohužel umístil
až na osmém místě. I tak všem gratulujeme. Po soutěži proběhly ukázky HZS
Ústeckého kraje v podání družstva z požární stanice Chomutov. Nejprve bylo
předvedeno vyproštění zraněných osob
při dopravní nehodě. Poté proběhla
ukázka lezecké skupiny a nakonec ukázka hašení. Celým dnem provázel moderátor Lukáš Budai. Oslavy byly finančně

Tip na výlet v našem okolí – Valeč a Chyše
Valeč je historické městečko s neustále
rostoucím turistickým potenciálem. Najdete zde místa, která jsou prodchnuta
historií, můžete se potěšit druhým největším souborem soch z dílny Matyáše
Bernarda Brauna v Čechách. Za návštěvu
stojí zámek s přírodně krajinářským parkem, kostel Narození svatého Jana Křtitele a kostel Nejsvětější Trojice se sloupem a sousoším Nejsvětější Trojice. Další
z památek, které zde můžete navštívit je
kaple Marie Bolestné na hřbitově, kostel
svatého Václava v Nahořečicích, Iluzivní
brány, opravená budova Domu zámeckých kaplanů, nebo třeba nově obnovená
Křížová cesta na vrch Kalvárie.
Funguje zde také nově muzeum, které se
zrodilo v roce 2008 zrestaurováním prodejny bývalé Jednoty. Návštěvníci Valče se mohou občerstvit přímo v prostorách zámku,
v infocentru Prádelna, nebo sejít do obce,
kde jsou provozovány Restaurace U Páji, Vinárna U hroznu a Kavárna U muzea.
Doporučujeme pokračovat do města
Chyše, kde je ještě během října možnost
prohlídky zámku (sobota, neděle a svátky
10 – 17 hodin, poslední prohlídka začíná

vždy hodinu před koncem uvedené otevírací doby). Celý výlet je nejvhodnější zakončit v zámeckém pivovaru a využít nabídky místních podzimních pivních speci-

podpořeny dotací od Ústeckého kraje
a MAS Vladař o.p.s.
Rád bych poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravách
a samotném průběhu oslav našeho sboru. Veliké poděkovaní patří Aleně a Elišce Dulavovým, které si pro nás připravily
překvapení v podobě nádherného a moc
chutného dortu. Dále bych poděkoval Ústeckému kraji a MAS Vladař za finanční
podporu. Veliké díky patří také Obci Veliká Ves a jejímu zastupitelstvu. Poděkování patří také návštěvníkům, kteří přišli
a naše výročí s námi oslavili, bez nich by
to totiž nebylo ono :-)
Miroslav Ogáseanu,
velitel SDH Podlesice

álů a výborné kuchyně. Rozhodně s tímto
výletem neotálejte, pokud pojedete na
Valeč, doporučujeme cestu přes Maštov,
Chmelišnou, … Podbořanský Rohozec …,
v těchto dnech se tam nabízejí krásné pohledy na podzimní krajinu.

Zakončení prázdnin

si to užili a za to byli odměněni, jenom nás
mrzí, že z našich obcí, jako jsou Podlesice,
Vitcice, Nové Trebčice a Veliká Ves, nebyla
žádná účast, ani ze zastupitelstva si nenašel
nikdo chviličku, aby nás přijel navštívit. Dojíž-

dí k nám na tyto akce hodně z Krásného Dvora, Brodů, za což jim moc děkujeme a zároveň pokaždé nám přispějí finanční částkou.
Dále bychom chtěli poděkovat všem, kteří se
podíleli na přípravě této akce. Děkujeme!

Obec získala certifikát za sběr elektroodpadu

obecního elektroodpadu a zapojit se do
něj může kterákoliv obec z České republiky, bez ohledu na počet obyvatel.

Zakončení prázdnin v Širokých Třebčicích.
Počasí i nálada byla úžasná, děti i dospělí

V roce 2018 obyvatelé obce Veliká Ves
zajistili sběr vysloužilého elektrozařízení
v přepočtu 4 kg/obyvatele. Pro porovnání, v roce 2017 průměrný občan České republiky k recyklaci odevzdal 8,6 kg
vysloužilého elektra. Recyklací odevzdaného elektrozařízení obec Veliká Ves
přispěla ke zlepšení životního prostředí snížením produkce CO2 ekvivalentně
o 917kg. Takové množství uhlíku by muselo v průběhu jednoho roku absorbovat
a přeměnit na kyslík celkem 31 stromů.
Za svoje úsilí Veliká Ves obdržela od firmy
REMA Systém, a.s., certifikát Příkladná
Zelená obec a Sběrný dvůr 2018. Tento
certifikát obec získala hlavně díky Vám

občanům, kteří se do systému zpětného
odběru elektroodpadu zapojujete, proto
Vám patří veliké poděkování.
Projekt Zelená obec funguje již 11. rokem.
Je šitý na míru obcím, které se chtějí ekologickým a šetrným způsobem k přírodě
zbavit elektroodpadu, přenosných baterií
a akumulátorů. Vysloužilé elektrospotřebiče z domácností a přenosné baterie
určené k recyklaci mohou obyvatelé jednoduše odkládat do sběrného boxu, který
bývá zpravidla umístěn na obecním úřadě
nebo v jeho blízkosti. Do konce roku 2018
bylo v projektu zapojeno téměř 800 obcí.
Projekt obci umožňuje také bezplatný odvoz a ekologické zpracování objemnějšího

Poděkování
Děkuji Obci Veliká Ves za přání a dar
k mému životnímu jubileu.
Bedřich Strnad
Chtěl bych touto cestou poděkovat Obci
Veliká Ves za dar a přání k mému životnímu jubileu.
Marcel Šustr
Tímto bychom chtěli poděkovat všem,
kdo se podílel na přípravě naší pouťové
zábavy, dále Obecnímu úřadu za finanční
příspěvek, p. Ing. Ornstovi za dar do tomboly, p. J. Plamperovi, p. K. Lindnerovi.
Velké poděkování patří i mistostarostovi
J. Hlaváčovi, který nás mile překvapil svojí
účastí, dále hosté z Brodů, Krásného Dvora a Podbořan. Zábava se nám opravdu
vydařila za hojné účasti.
SDH ŠIROKÉ TŘEBČICE

Povinné čipování psů
Každý majitel má povinnost nechat svého psa očipovat a to do konce roku 2019.
Hromadné čipování psů pro naše obce
proběhne ve středu 30. října 2019 v následujících obcích a časech:
Podlesice 16:00 – 16:30 (náves u hospody)

Vitčice 16:35 – 17:00 (náves u hasičárny)
Nové Třebčice 17:05 – 17:30
(u autobusové zastávky)
Veliká Ves 17:35 – 18:00
(u autobusové zastávky)
Široké Třebčice 18:05 – 18:30
(náves u hospody)
Výše uvedené časy jsou orientační, může

se stát, že se čipování v některé vesnici protáhne, záleží na počtu psů a jejich
poslušnosti, proto prosíme, pokud se tak
stane, tak vyčkejte příjezdu veterináře.
Cena za čipování bude 500,- Kč.
Každý chovatel je povinen předvést psa
k čipování na vodítku a s náhubkem. Psi
v doprovodu dětí nebudou čipováni!

