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Obecní Drbna
Svatojakubská pouť
V sobotu 24. července proběhla ve Veliké
Vsi Svatojakubská pouť. Mše svatá u příležitosti tohoto svatého začala v 10 hodin.
Poutní mši celebroval děkan kadaňské
farnosti Josef Čermák. Během mše zpíval
pěvecký sbor z Podbořan. Po Mši svaté se
mohli přítomní návštěvníci přesunout do

areálu místního zámku, kde pro ně bylo
připraveno malé občerstvení. Poděkování
patří všem, kteří se podíleli na přípravách
a samotném průběhu Svatojakubské pouti. Fotografie z akce naleznete na facebookovém profilu obce.

Dění v obcích
a na OÚ

• Od 1. července je v provozu pro naše
občany, ale i širokou veřejnost antukové hřiště v obci Podlesice. Veškeré relevantní informace k provozu hřiště naleznete na webových stránkách obce v
sekci „Občan“.
• Na červnovém zastupitelstvu obce byl
schválen Závěrečný účet obce Veliká Ves za rok 2020. Závěrečný účet je
vyvěšen na webových stránkách obce
nebo je k nahlédnutí v listinné podobě
v kanceláři obecního úřadu.
• Jak jste si určitě všimli, tak započali
práce na opravě hřbitova ve Veliké Vsi.
Prosíme návštěvníky hřbitova, aby při
návštěvě dávali pozor kam šlapou, jelikož po dobu oprav prochází staveništěm.
• Ve Vitčicích započaly práce na opravě
vlakové zastávky. Zastávka bude kompletně opravena a to včetně střechy a
nového nátěru.
• Po domluvě se silničáři budou v našem
katastru pokáceny suché stromy podél
silnic. Místo těchto suchých stromů
proběhne nová výsadba, která proběhne na podzim. Kácení stromů bude realizováno podle kapacit firmy, kterou si
na tuto práci najmou silničáři.

Poděkování

Děkuji obci Veliká Ves za přání a dar k
mým letošním sedmdesátinám.
Ladislav Kouba
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Rybářské závody
V sobotu 25. 6. 2021 se na velkoveských rybnících uskutečnil již čtvrtý ročník dětských
rybářských závodů a zároveň letos poprvé
proběhly také rybářské závody pro dospělé.
Prezence dětských závodníků probíhala od
7:00 do 7:30 hodin. Úderem osmé hodiny
bylo odstartováno a malí rybáři mohli začít
nahazovat. Samotný lov trval cca do 12:30
hodin, poté proběhlo vyhodnocení všech
úlovků a následné dekorování těch nejlepších a jejich ocenění. Dětských závodníků
bylo letos 45. Po vyhlášení dětské kategorie
se mohli ukázat dospělí závodníci, kteří na

svůj lov měli vyhrazený čas od 13 do 18 hodin. Dospělých závodníků bylo celkem 30.
Během dne bylo vytaženo spoustu karásků
a několik kaprů. Pro děti a jejich rodiče bylo
připravené občerstvení, které bylo v režii
Baru u Milady za přispění Obce Veliká Ves.
Veliké díky patří panu Jaroslavu Kalašovi z
Krásného Dvora a jeho podpůrnému týmu,
kteří se postarali o organizaci závodů. Další
poděkování patří sponzorům díky, kterým
mohly být nakoupeny ceny pro soutěžící.
Sponzoři akce jsou: Obec Veliká Ves, Zimerstav, VROUTEX s.r.o., Rybářské potře-

by Oktábec, DDD Strnad Jaroslav, Skládka
Vrbička s.r.o., Stavebniny Podbořany – Žatecká, Westprint.cz, Korus EU a.s., Sáčky
do vysavačů – Svěráková s.r.o., RAN s.r.o.
Kryry, Kryto, Pneuservis Helus, Lékárna u
Zlatého anděla, Martin Otto – www.ovbone.cz, Zahradnictví Jan Holub Podbořany,
Autoopravna R+K Kryry, Orgoník-Burghard
(pokládka dlažby), Baťka – Autodoprava,
Petrohradská s.r.o., Obec Krásný Dvůr a Žatecký pivovar, spol. s r.o.

Tip na výlet v našem okolí
Helenčiny vodopády
Mezi vesničkami Svahová a Lesná nad
Jirkovem najdete v krásné přírodě dobře
přístupný vodopád na potoku Lužec. Dno
údolí tu v jednom místě tvoří skalní práh,
přes který potok přepadá. Vznikl zde tak
třímetrový vodopád, pod nímž jsou ještě
další dva nižší stupně.

Samotný vodopád leží v nadmořské výšce
730 m a ze Svahové se téměř až k němu
dostanete po červené turistické značce.
Informační tabule a vyšlapané pěšinky vás
upozorní, že jste již na místě. Pokud budete
pokračovat dalších 350 metrů, dojdete na
pískokamenitou cestu, po které se můžete

Svoz nebezpečného odpadu
V pondělí 13. 9. 2021 proběhne 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 13. 9. 2021 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

vydat vpravo k vesničce Pyšná, případně
rovně do Lesné. Cestou vlevo dorazíte
na silnici kousek před vesničku Rudolice
v Horách. Celá zdejší oblast Lesná-Pyšná-Svahová je v letním období ideální na
vyjížďky na kole, v zimě perfektní pro milovníky běžeckého a sjezdového lyžování.

