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Obecní Drbna
Dění v obcích a na OÚ

Poděkování

• Aktuálně je ve fázi přípravy nová změna Územního plánu Obce Veliká Ves, ve
změně územního plánu budou řešeny
nové plochy vhodné k výstavbě rodinných domů a další potřebné změny.
• Na konci dubna byl dokončen Přezkum
hospodaření Obce Veliká Ves, který
provedly pracovnice ministerstva vnitra. Výsledkem přezkumu nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky.
• V dubnu se řešila s vlastníky zemědělské půdy možnost započetí komplexní
pozemkové úpravy v našem katastru. K
tomu, aby k pozemkové úpravě mohlo dojít, je potřeba souhlas vlastníků,
kteří vlastní dohromady více jak 50%
zemědělské půdy v našem katastru.
Obec s těmito vlastníky jednala, ale
bohužel, největší vlastník zemědělské
půdy v našem katastru nemá o pozemkové úpravy nyní zájem, proto byl celý
proces prozatím pozastaven.
• Na začátku května byla podána žádost
o kompenzaci do programu COVID
2021 kvůli uzavření Pohostinství Podlesice. Pokud budeme s žádostí úspěšní, tak obdrží obec kompenzaci ve výši
178.500,- Kč.
• Na přelomu dubna a května byla podána žádost o grant od Nadace ČEZ na vybudování naučné stezky kolem rybníků
ve Veliké Vsi a to ve výši 143.600,- Kč.
Pokud bude obec s žádostí úspěšná,
tak za obdržené finanční prostředky
budou vybudovány informační tabule

Letos nám proběhla Pohádková cesta netradičně spojená s Dětským dnem a tak
jsme všichni zapojili síly a užili si za nádherného počasí krásné odpoledne plné
zábavy. Rádi bychom poděkovali všem
třiceti pohádkovým postavičkám za ztvárnění pohádek a za přípravu malých sladkých odměn pro dětičky. Dále všem, kteří
se podíleli na přípravách nebo vypomáhali při výdeji občerstvení. Velké poděkování patří našemu panu starostovi Miroslavu Ogáseanu za to, s jakou ochotou
a obětavostí doplňoval odměny pro soutěžící i občerstvení. Takového starostu v
jeho práci vždy rádi podpoříme. Poslední
poděkování patří všem účastníkům, kteří
se na nás přišli podívat. Za rok se těšíme
na další Pohádkovou cestu, že si opět užijeme krásně strávené chvíle. DĚKUJEME
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o rostlinách a živočiších, kteří žijí v našem okolí a interaktivní naučné prvky.
Byla podána žádost o převod vlakové zastávky ve Vitčicích do vlastnictví
obce. Jako hlavní důvod žádosti bylo
uvedeno to, že obec ji na svoje náklady v letošním roce opraví a také to, že
se nachází na pozemku ve vlastnictví
obce.
Na konci května byla podána žádost do
programu Ústeckého kraje o dotaci na
pořádání letošní Svatovavřinecké pouti
v Podlesicích a to ve výši 50.000,- Kč.
Obec byla úspěšná s žádostí o dotaci
od Ministerstva zemědělství na opravu
vnitřku hřbitovní zdi ve Veliké Vsi. Na
nejbližším zastupitelstvu obce bude na
základě výběrového řízení vybrán zhotovitel, který opravu provede.
Policie ČR uzavřela šetření vandalismu
na hřbitově ve Veliké Vsi. Bohužel pachatele se nepodařilo zjistit. Vzniklá
škoda bude obci uhrazena na základě
pojistné smlouvy.
V průběhu června bude podána žádost
o dotaci od Ústeckého kraje na doplnění vybavení výjezdové jednotky SDH
Podlesice.
Na přelomu června a července bude
podána žádost o dotaci u Ústeckého
kraje na opravu místních komunikací.
V průběhu června bude podána žádost
o dotaci od MAS Vladař na II. etapu
chodníku v Širokých Třebčicích.

Slovo starosty
Vážení spoluobčané, milí sousedé,
když nahlédneme do kalendáře, tak zjistíme, že se nám pomaličku blíží léto. Sezóna sečení trávy je v plném proudu, proto
bych Vás chtěl poprosit o jedno. Pokud si
všimnete, že ve Vaší blízkosti probíhá sečení trávy zaměstnanci obce, tak zkuste
přeparkovat automobily tak, aby veškerá
obecní prostranství mohla být posekána
a zároveň, aby nedošlo k újmě na Vašich
motorových mazlíčcích. V nedávné době

docházelo a nadále bude docházet k uvolňování vládních opatření a my se pomalu
vracíme k normálnímu životu se vším, co
k tomu patří. Ale i přestože jsme na dobré
cestě, tak prosím dodržujte základní hygienická opatření tak, abychom se mohli potkávat na nejrůznějších kulturních akcích,
která nám všem jistě již chybí. Přeji všem
krásné léto a v příštím čísle opět nashledanou.
Miroslav Ogáseanu, starosta obce

Občané Širokých Třebčic
Rád bych touto cestou poděkoval obci
Veliká Ves za věcný dar k mému životnímu jubileu.
Ján Hric
Obec Veliká Ves by touto cestou chtěla
poděkovat panu Josefu Chobotovi ml. a
jeho firmě Zahradnictví Podlesice za darování květinových sazenic a jejich osazení do velkokapacitních květináčů, které
byly rozmístěny v jednotlivých obcích.
Zároveň doporučujeme navštívit Zahradnictví Podlesice, kde je možnost zakoupit
velké množství sazenic všeho druhu. Celý
sortiment naleznete na webových stránkách: www.zahradnictvi-podlesice.cz

UVNITŘ VYDÁNÍ
2/ Dětský den alá Pohádková
cesta
3/ Plánované kulturní akce na
letní měsíce
4/ Rybářské závody

Dětský den alá Pohádková cesta
V sobotu 5. 6. 2021 od 15 hodin proběhl
Dětský den alá Pohádková cesta v Širokých Třebčicích. Pro děti byla připravena
trasa, kde na ně čekaly pohádkové postavy, konkrétně se jednalo o Medvěda s
Mášou, Spangebob, Shrek s oslíkem, Zorro, Šmoulové, Rumcajs, Křemílek
a Vochomůrka a spousty dalších. Každá
pohádková postava měla pro příchozí
připravenou soutěžní disciplínu, za jejíž
splnění obdržely děti malou odměnu. Po

absolvování celé trasy poté děti obdržely
balíček sladkostí a mohly si opéct buřty
a osvěžit se limonádou. Pro děti bylo
také připraveno malování na obličej a
airbrash. Kolem 17 hodiny členové SDH
Podlesice pro přítomné děti připravili
hasičskou pěnu, ve které se mohly vyblbnout. Jelikož nám přálo počasí, tak dorazilo velké množství dětí s rodiči. Účast nás
mile překvapila. Fotografie z Dětského
dne alá Pohádková cesta naleznete na fa-

cebookovém profilu obce Veliká Ves.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na přípravách a průběhu celého soutěžního odpoledne. Veliké poděkování patří pohádkovým postavám, které ztvárnily vesměs
občané Širokých Třebčic a doplnili je členové SDH Podlesice. Již nyní se těšíme na
příští Dětský den, který proběhne tentokrát ve Veliké Vsi a na Pohádkovou cestu,
která bude opět v Širokých Třebčicích.

Tip na výlet v našem okolí
Geopark a arboretum na Lesné
V areálu Vzdělávacího a rekreačního centra Lesná se nachází Arboretum s téměř
65 stromy a popisnými cedulkami. Je zde
vybudován model rašeliniště a hra na poznávání dřevin. Nachází se zde Geopark
s množstvím objektů a popisných cedulek.
Nechybí ani dětské hřiště s dřevěnými herními prvky. Všechny umístěné vzdělávací
cedulky jsou trojjazyčné. Areál je přístupný kdykoliv a zdarma. Pokud chcete pokračovat v poznávání přírody, doporučujeme
vyrazit po červené turistické značce na
Medvědí skálu, případně po modré na televizní vysílač na Jedlové hoře.

Plánované kulturní akce na letní měsíce
Svatojakubská pouť Veliká Ves
V sobotu 24. 7. 2021 proběhne ve Veliké
Vsi tradiční Svatojakubská pouť. Od 10 hodin bude sloužena Mše svatá, kterou bude
celebrovat děkan kadaňské farnosti Josef
Čermák. Po mši se budou moci návštěvníci přesunout na nádvoří místního zámku,
kde bude pro přítomné připravena reprodukovaná hudba a občerstvení.
Svatovavřinecká pouť a taneční zábava
pod širým nebem
Ve dnech 14. – 15. 8. 2021 se na návsi v
Podlesicích uskuteční tradiční Svatovavřinecká pouť a taneční zábava pod širým
nebem. Na nedělní pouťové odpoledne
je připraven bohatý kulturní program jak

pro děti, tak pro dospělé. Pro návštěvníky
bude připraveno občerstvení v podobě
stánkového prodeje, skákací hrad, malování na obličej, airbrash a trampolína pro
nejmenší a spoustu dalšího. Kompletní
program Svatovavřinecké pouti a taneční
zábavy bude zveřejněn v srpnové Obecní
Drbně.
Soutěž v požárním útoku
V sobotu 28. 8. 2021 od 9 hodin proběhne
Soutěž v požárním útoku na fotbalovém
hřišti ve Vitčicích.
Posezení s kapelou
Během léta počítáme s tím, že se budou
konat tři posezení s živou hudbou pod per-

golou u Pohostinství Podlesice. O přesných
datech těchto posezení budete včas informováni na webových stránkách obce, na
facebookovém profilu, na jednotlivých vývěskách v obcích a pomocí SMS Rozhlasu.
Sraz v Nových Třebčicích
Předběžně je plánován sraz v Nových Třebčicích ke konci léta, po dohodě na přesném termínu s domorodou kapelou, bude
o termínu akce informováno širé okolí.
Pouťová zábava v Širokých Třebčicích
Pouťová zábava se uskuteční v sobotu 21.
8. 2021.

Občanské sdružení Diakonie Broumov
VYHLAŠUJE SBÍRKU POUŽITÉHO OŠACENÍ
•Letního a zimního oblečení /dámské,
pánské,dětské/
•Lůžkovin, prostěradel, ručníků, utěrek,
záclon,
•Látky (minimálně 1m2, prosíme,
nedávejte nám odřezky)
•Domácí potřeby-nádobí bílé i černé,
skleničky
•Vatované a péřové přikrývky, polštáře
a deky

Dříve a dnes

Kostel sv. Štěpána je pozůstatek zaniklé
středověké vesnice Mladějov, která byla
vypálena německými křižáky při tažení
přes Mašťovsko roku 1421. Nachází se asi
1¼ km západně od Chotěbudic při cestě
do Mašťova.
Zřícenina kostela, postaveného v gotickém stavebním stylu v 2. pol. 13. stol. Patrně v 18. stol. byl kostel barokně přestavěn. Od r. 1945 chátrá (ještě v 70. letech
20 stol. měl střechu a zbytky vnitřního zařízení). Kostel obklopuje funkční hřbitov.
Je ve velmi špatném stavu.

•Obuv – veškerou nepoškozenou
•Hračky – nepoškozené a kompletní

Sbírka se uskuteční:
Od 21. 6. 2021 do 31. 8. 2021

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
•ledničky, televize, počítače a jinou elek
troniku, matrace, koberce –
z ekologických důvodů
•nábytek, jízdní kola a dětské kočárky ty se transportem znehodnotí
•znečištěný a vlhký textil

Výše uvedené věci můžete předat v pracovní době obecního úřadu v Podlesicích,
a nebo po telefonické domluvě na čísle
474 397 311.
Věci prosíme zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.

