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Obecní Drbna
Aplikace v obraze
Jsme v situaci, kdy každý z nás chce být
informovaný o nejaktuálnějších zprávách z naší obce, proto jsme se rozhodli
vyzkoušet další komunikační kanál mezi
obcí a občany. Jedná se o mobilní aplikaci V OBRAZE, která Vám umožní dostávat
aktuální informace z webových stránek
obce, novinky, pořádané akce, fotografie,
aktuality z úřední desky a zprávy z obce
přímo do svého mobilního telefonu.
Aplikace Vás upozorní na nově vložené
zprávy. Mobilní aplikace V OBRAZE je pro
všechny občany zcela zdarma.
Aplikaci má naše obec nyní k dispozici na
půl roku zdarma, abychom si ji vyzkoušeli. Po tomto půlroce dojde k vyhodnocení

přínosnosti aplikace. Na základě získaných dat se poté rozhodne, zda bude licence na aplikaci obcí zakoupena.
O mobilní aplikaci V obraze, i o tom, jak
si aplikaci stáhnout do svého mobilu se
dozvíte více na www.aplikacevobraze.cz.
Aplikaci si můžete stáhnout okamžitě pomocí QR kódů

Děkuji obci Veliká Ves za věcný dar k
mému životnímu jubileu.
Olga Chobotová
Touto cestou bych chtěla poděkovat obci
Veliká Ves za věcný dar k mému životnímu jubileu.
Dana Abariová
Rádi bychom touto cestou chtěli moc
poděkovat panu starostovi za zprostředkování a odvoz na očkování proti kovidu.

Dění v obcích a na OÚ
• V průběhu dubna bude podána dotace z programu Ministerstva životního
prostředí – Výsadba stromů a to na
ozelenění prostranství kolem sochy
svatého Floriana v Širokých Třebčicích.
K podání dotace je potřeba mít zpracovaný odborný posudek, který by měl
být každým dnem hotov. V případě, že
budeme s žádostí úspěšní, tak z dotace
bude hrazen odborný posudek, nákup
sazenic stromů, potřebného materiálu
k jejich výsadbě a k financování následné péče o vysazené stromy. Dotace je
poskytována ve výši 100% uznatelných
nákladů.
• Během letošního roku bude vypracován restaurátorský posudek na dřevěnou zvonici v obci Nové Třebčice, která
je kulturní památkou. Jakmile bude restaurátorský průzkum hotov, tak bude
zažádáno o závazné stanovisko na
Městském úřadě v Kadani. Poté bude
vše připraveno k podání žádosti o dotaci. Toto podání proběhne na začátku
roku 2022.
• Úřad práce Chomutov přidělil obci na
základě její žádosti celkem 4 pracovníky a to na období od 1. 4. 2021 do 30.
11. 2021. V případě, že budou v rozpočtu Úřadu práce další peníze, tak budou tito pracovníci obci prodlouženi.

Poděkování

Spokojení občané
• Zaměstnanci obce v průběhu března
upravili prostranství kolem studánky
v obci Vitčice. Pro návštěvníky je zde
připraveno ohniště, dřevo a klacky na
opékání buřtů. V případě, že se rozhodnete místo navštívit, tak prosím své dopravní prostředky nechte zaparkované
u vlakové zastávky a dále pokračujte
pěšky. Dále také prosíme o opatrnost
při manipulaci s ohněm, a když půjdete
domů, tak se přesvědčte, že je uhašený.
• Na konci dubna bude vypsán dotační program od Ústeckého kraje, kde
bude možno žádat o dotaci na kulturní
činnost. Této možnosti obec využije a
podá žádost o příspěvek na Svatovavřineckou pouť v Podlesicích.
• Obec, jakožto provozovatel Pohostinství Podlesice podepsala nově rámcovou smlouvu s Plzeňským Prazdrojem.
Nadále zůstává v platnosti také rámcová smlouva s Pivovarem Svijany.
• Na začátku dubna byla do rybníka v
obci Vitčice vysazena sádka ryb. Konkrétně se jedná o 1 metrák kaprů a
několik kusů amura. Na tomto rybníku
bude možno rybařit na základě zakoupené povolenky, která bude společná
pro rybníky ve Veliké Vsi.

Obec Veliká Ves by chtěla poděkovat panu
Josefu Chobotovi a jeho firmě Zahradnictví Podlesice za věnování květinových sazenic a jejich osázení do květináčů, které
jsou rozmístěné v našich obcích. Doporučujeme navštívit Zahradnictví Podlesice,
mají zde krásnou sadbu zeleniny, okrasných rostlin apod. Celý sortiment naleznete na www.zahradnictvi-podlesice.cz

UVNITŘ VYDÁNÍ
2/ Sčítání domů, lidí a bytů
3/ Slovo starosty
4/ Svoz nebezpečného odpadu

Sčítání lidí domů a bytů
Sčítání lidu je povinné pro všechny obyvatele České republiky. Sečíst se je zákonnou povinností každého občana a cizince,
který má v České republice trvalý nebo
přechodný pobyt nad 90 dnů.Formulář je
potřeba vyplnit i v případě, že byl člověku
v Česku udělen azyl. Koho se sčítání naopak netýká, jsou turisté a zahraniční diplomaté. Pokud někdo formulář nevyplní,
bude sečten v omezeném rozsahu podle
údajů dostupných v databázích státu. Za
neposkytnutí údajů nebo jejich nepřesný

či neúplný zápis hrozí podle zákona pokuta do výše 10 tisíc korun.
Pokud někdo bude chtít pomoci s vyplněním a odesláním online formuláře,
tak kontaktujte obecní úřad na telefonu
474397311 nebo starostu obce na telefonu 724148365.
V případě, že se rozhodnete pro sečtení
pomocí papírového formuláře, tak nejbližší kontaktní místo pro odevzdání formuláře (pošta) se nachází ve Vilémově a
Podbořanech.

Vakcinace psů proti
vzteklině
Opět tu máme po roce hromadnou vakcinaci psů proti vzteklině, která se prování
každoročně u psů starších 3 měsíců a je
podle zákona o veterinární péči povinná.
Vakcinace psů proti vzteklině proběhne v
neděli 2. května 2021 v následujících obcích a časech:
Podlesice
11:50 – 12:10
Vitčice
12:15 – 12:25
Nové Třebčice
12:30 – 12:45
Veliká Ves
12:50 – 13:05
Široké Třebčice
13:10 – 13:30
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 400,-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!

Dotace pro domácnosti v roce 2021
Dotace na fotovoltaiku 2021
Stát dotuje v rámci programu Nová zelená úsporám 2021 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.
Dotace Dešťovka 2021
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.
Dotace na kotel 2021
Od 1. září 2022 bude zakázán pod pokutou 50 000 Kč provoz kotlů na pevná paliva 1. a 2. emisní třídy. Stát proto přispívá
na pořízení ekologičtějších kotlů částkou
až 120 000 Kč v programu Kotlíkové dota-

ce 2021. 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
2021 spravují jednotlivé kraje, žádat o
příspěvek může majitel rodinného domu
s kotlem na tuhá paliva s ručním přikládáním. Příjem žádostí byl ve většině krajů již
ukončen, další kotlíkové dotace se plánují
spustit koncem roku 2021
Nová zelená úsporám
Z tohoto programu můžou domácnosti
žádat například o dotaci na tepelné čerpadlo, dotaci na novostavby, dotaci na
nová okna a dotaci na zateplení. Více informací k jednotlivým dotacím najdete
na www.novazelenausporam.cz

Tip na výlet v našem okolí
Přírodní památka Kokrháč
Kokrháč je přírodní památka v Krušných
horách. Nachází se v Prunéřovském údolí
asi jeden kilometr jihozápadně od vsi Místo v okrese Chomutov. Kokrháč nabízí výhledy na Krušné hory, specificky se objeví
hrad Hasištejn. Důvodem ochrany území
je ukázka selektivního zvětrávání ortorul
s reliktním borem a výskytem medvědice
lékařské. Chráněné území vyhlásil okresní
národní výbor v Chomutově dne 22. listopadu 1990 jako chráněný přírodní výtvor.
Přírodní památka s rozlohou 9,24 hektarů leží nadmořské výšce 450–640 metrů.
Nachází se u severní hranice katastrálního
území Prunéřov, které patří k městu Kadaň. Území je součástí evropsky význam-

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí sousedé,

doufám, že jste si v této nelehké době užili co nejlépe svátky jara, Velikonoce. Rád
bych se s Vámi podělil o několik informací,

né lokality Kokrháč – Hasištejn s celkovou
rozlohou 168 hektarů. Svah údolí porůstá
hospodářský les s převahou druhotně rozšířeného smrku. V okolí skalních útvarů se
ostrůvkovitě vyskytují reliktní bory s vtroušeným dubem a bukem, ve kterých roste
silně ohrožená medvědice lékařská. Zvířena je zastoupena běžnými lesními druhy.

vzteku. Nechápal jsem, co za člověka může
takovouto věc spáchat. Bohužel jsou mezi
námi tací, kteří se neštítí znesvětit místo
posledního odpočinku našich předků. Celý
incident byl samozřejmě nahlášen Policii
ČR, která celou věc okamžitě začala prošetřovat. Rád bych na Vás apeloval, abyste
si více než kdy jindy, všímali svého okolí, a
to i maličkostí. Proč píši maličkostí? To Vám
budu ilustrovat dalším příběhem, který započal v úterý 30. 3. 2021, kdy byla v našich
obcích instalována zaměstnanci obecního
úřadu velikonoční výzdoba. U rybníka ve
Veliké Vsi bylo nainstalováno vajíčko v podobě rybáře. Tento rybář měl v ruce starou
oprýskanou rybářskou udici. K mému úžasu se někomu udice velice líbila, a proto si
ji „vypůjčil“ aniž by se na to někoho zeptal.
Udice na svém místě nevydržela ani do
druhého dne. Přeji tedy dotyčnému, aby si
udici ve zdraví užil! Vám milí spoluobčané
přeji krásné a pohodové jaro.
Miroslav Ogáseanu, starosta obce

i když né zrovna dobrých. V nedávné době
navštívili hřbitov ve Veliké Vsi vandalové a
při svém počínání poničili několik hrobů a
náhrobků. Poté, co jsem dorazil na hřbitov
se ve mne mísily pocity lítosti, bezmoci a

Svoz nebezpečného odpadu
V pondělí 26. 04. 2021 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 26. 04. 2021 do 8:00 hodin.
Shromaždiště pro nebezpečný odpad:

Široké Třebčice – hasičárna
Veliká Ves – kontejnery na tříděný odpad
Vitčice – kaplička

věděli jste, že při staré cestě z Podlesic na
Vojtěchov se nachází Boží muka*, cesta již
není udržována, ale díky obsekaným remízkům je místo snadno přístupné ...
*Božími muky se nazývá drobná stavba nejčastěji ve tvaru sloupu nebo pilíře,
někdy krytá stříškou. Mají symbolizovat
sloup, u něhož byl z rozhodnutí Pontia Pilata bičován Kristus. Boží muka se nacházejí na návrších, rozcestích či křížovatkách
a označují zajímavá místa (místa dalekého
rozhledu, přírodní zajímavosti, významné bitvy nebo neštěstí), hranice pozemků
nebo správních území obcí.

Nové Třebčice – kontejnery na tříděný
odpad
Podlesice – kontejnery na tříděný odpad

Pytlomaty
Určitě znáte všichni ten pocit, kdy kousek
od místa, kde se často pohybujete narazíte na nějaké odpadky, nejste z toho nadšení a chcete je zlikvidovat.
Jelikož stále nemůžeme pořádat úklidy v
takové podobě, na jakou jsme byli zvyklí,
dohodli jsme se, že společnou akci se závěrečným posezením posuneme na podzimní termín. Ale protože máme 26. 4. v
našich obcích svoz nebezpečného odpadu, chtěli bychom toho využít.
Rádi bychom vás všechny tímto příspěvkem motivovali i třeba jen k „neorganizovaným sólo akcím“, které nemusí být
nutně pod záštitou akce Ukliďme Česko a
pořádáním úklidové činnosti v režii obce,
nebo jiné organizace či spolku. Každý
může dle svých možnosti a chuti přispět

Procházka s jasným
cílem ...

k tomu, aby se nám tu všem pěkně žilo,
měli jsme kolem sebe místa pro odpočinek a nezakopávali o nějaký odpadek
nebo při pohledu z auta neviděli všude
nápojové obaly od energetických drinků
apod.
Do autobusových zastávek v každé vesnici bude umístěn pytlomat a jednorázové
rukavice (samozřejmě lepší mít pevnější
vlastní) pro ty, kteří by chtěli v okolí našich vesnic podnikat individuální úklidové
procházky. Sebrané odpadky pak odneste
na místo určené pro soustředění nebezpečného odpadu do pondělí 26.4. osmé
hodiny ranní. Děkujeme a nezapomeňte
zapojit děti a dorost :). Případné fotografie uvítáme.

Velikonoční výzva
2021
V předvelikonočním období se k nám z
řad obyvatel naší obce dostala informace
o Velikonoční výzvě, ve které šlo o to, aby
obec dosáhla co nejnižšího počtu obyvatel
na počet vytvořených a vystavených vajec
větších 30 cm. Obec jsme do soutěže přihlásili a můžeme napsat, že jsme neskončili vůbec špatně, ze 156 zúčastněných obcí
jsme obsadili s 27 vejci 59. místo. Bohužel
informace se k nám dostala a akce probíhala v mezidobí vydání našeho periodika, takže většina informaci o tvořivé akci
nejen pro děti se k Vám dostala jen na
základě obecního facebookového profilu.
Nevadí. Organizátoři již o nás vědí a příští
rok se k nám podobná informace dostane
třeba dříve. Děkujeme Ondrovi a Kuneschům do Podlesic, Ondráčkům do Vitčic,
Míšovi do Nových Třebčic za aktivní účast
a krásné kraslice. Účastníci soutěže obdrží
diplom. :)

