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Obecní Drbna
Dění v obcích a na OÚ

Poděkování

• V září byly dokončeny práce na opravě
hřbitovní zdi ve Veliké Vsi. Na přelomu
ledna a února roku 2022 by měla být
opět vypsána dotace od Ministerstva
zemědělství, kde bude obec žádat o
dotaci na opravu hřbitovní zdi v Širokých Třebčicích.
• Obec má od roku 2022 povinnost třídit
textil od zbytku směsného odpadu. Z
tohoto důvodu bude u budovy obecního úřadu umístěn kontejner na textil.
• Na posledním zastupitelstvu obce byly
schváleny dvě nové vyhlášky o odpadech. Důvodem potřeby jejich schválení bylo to, že od 1. 1. 2021 vešel v
platnost nový zákon o odpadech. Pro
občany zůstává vše beze změn, tak
jak byli doposud zvyklí. Nové vyhlášky
pouze reflektují na nový zákon.
• Zastupitelstvo obce schválilo jako dodavatele na opravu místních komunikací v obci Vitčice a Nové Třebčice
firmu HERKUL a.s. Celkově se jedná o
zakázku ve výši 776.728,98 Kč. Obec na
tuto opravu komunikací podala žádost
o dotaci od Ústeckého kraje. S žádostí jsme byli úspěšní a obdržíme dotaci

Obec Veliká Ves děkuje manželům Göhlerovým za darování střešních tašek, které
byly použity při opravě střechy vlakové
zastávky v obci Vitčice.

ve výši 285.000,- Kč. Pokud bude mít
firma kapacitu a počasí bude přívětivé, tak práce budou provedeny ještě v
tomto roce. Pokud ne, tak proběhnou
na jaře 2022. Zároveň bude během
prosince podána žádost o dotaci od
Ministerstva pro místní rozvoj na opravu dalších částí komunikací patřících
obci, konkrétně se bude jednat o komunikace v Podlesicích, Širokých Třebčicích a Veliké Vsi.
• V prosinci bude podána žádost o dotaci od Ministerstva pro místní rozvoj na
výměnu oken a opravu fasády Pohostinství Podlesice.
• Aktuálně obec přemýšlí o nákupu zametače za obecní traktor, který by
zefektivnil úklid komunikací v našich
obcích. Probíhá poptávka dodavatelů a
na dalším zastupitelstvu se bude řešit,
zda se zametač koupí. Zároveň došlo k
obeslání zemědělských subjektů, které
mají v našem katastru polnosti, s žádostí o finanční příspěvek na pořízení
výše zmiňovaného zametače.

Výběrové řízení
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 16. 9. 2021 do 31.
10. 2021.
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.

Chtěli bychom touto cestou poděkovat
panu starostovi a všem zaměstnancům
obce za pomoc a zapůjčení vybavení na
naší oslavu. Dále chceme poděkovat rodině Síčovích za skvěle pivo a ochotu.
Děkuji Chobotovi.
Děkuji obci Veliká Ves za dar k mému životnímu jubileu.
Václav Pinkas
Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat obci Veliká Ves za věcný dar k mému
životnímu jubileu.
Pánková Anežka
Rád bych poděkoval obci Veliká Ves za dar
k mému životnímu jubileu.
Karel Kňava
Rád bych touto cestou poděkoval obci
Veliká Ves za dar k mým šedesátým narozeninám.
Evald Paikrt
Děkuji moc obci Veliká Ves za přání a dar
k mému životnímu jubileu.
Marcela Tůmová
Děkuji všem za vyjádřené soustrasti k náhlému úmrtí mého manžela. Dále bych
ráda poděkovala všem, kteří mi nabídli
pomoc v této nelehké době.
Eva Baborová

UVNITŘ VYDÁNÍ
2/ Soutěž v požárním útoku ve
Vitčicích
3/ Tip na výlet v našem okolí:
Zipline Klíny
4/ Drakiáda

Soutěž v požárním
útoku ve Vitčicích
Poslední sobota v srpnu patřila již tradičně hasičům z SDH Podlesice, kteří ve spolupráci s obcí Veliká Ves uspořádali 16.
ročník soutěže v požárním útoku O pohár
starosty obce Veliká Ves. Začátek byl naplánován na 9:30, ale kvůli nepříznivému
počasí se začalo o malinkou chviličku dříve. Soutěže se zúčastnila nakonec čtyři
hasičská družstva, jmenovitě SDH Krásný
Dvůr, SDH Vroutek a SDH Podlesice A a B.
Jak je již tradicí, tak pro soutěžící byly připraveny dva požární útoky, takzvaná klasika a hurá systém. Požární stříkačka byla
pro všechny družstva stejná, aby se ukázalo, kdo z nich je šikovnější. Po odběhnutí a sečtení obou výsledných časů se stala
nevídaná věc, na prvním místě se se shodnými časy umístilo domácí družstvo SDH
Podlesice A a družstvo SDH Vroutek. Po
společné domluvě si obě družstva zaběhly ještě jeden požární útok, který měl vše
rozhodnout. Lépe se dařilo družstvu SDH
Vroutek, které nakonec obsadilo první
místo, na druhém místě skončilo domácí
družstvo SDH Podlesice A, na třetím místě se umístilo družstvo SDH Krásný Dvůr a
na čtvrtém místě družstvo SDH Podlesice
B. Pro přítomné hasiče i návštěvníky bylo
připraveno občerstvení ve formě pitiva a
guláše. SDH Podlesice děkuje všem, kteří
se podíleli na uspořádání soutěže v požárním útoku a těšíme se na další ročník,
který se uskuteční v příštím roce opět na
fotbalovém hřišti ve Vitčicích.

Podlesice umístilo na druhém místě.
Všem členům SDH Podlesice, kteří se
účastnili výše jmenovaných soutěží v požárním sportu, patří dík za příkladnou reprezentaci sboru. Veliké poděkování patří
také všem členům sboru, kteří se podíleli
na pořádání různých kulturních akcí během letošního roku, ať je pořádalo SDH
Podlesice nebo obec Veliká Ves.

SDH Široké
Třebčice

Přesto, že si léto s námi pohrávalo, co se
týče počasí, tak zábava pod širým nebem
a rozloučení s prázdninami, se nad očekávání podařily obě akce. Kdo chtěl, se přišel pobavit, tančit a nějakou tu tombolu
vyhrát, dobré pivo a víno si dát, to vše za
doprovodu krásné kapely.
Tímto chceme poděkovat všem, ať za finanční nebo věcné dary, především Tomáš Chyba, Ing.Ornst, p. starosta společně se zastupitelstvem, samozřejmě všem
dalším. Přespolním za velkou účast, čímž
nás překvapili a mile podpořili. Všem patří velké DÍK.
O necelý týden později byla akce pro děti,
kteří si rovněž užily, soutěže, opékání buřtů, ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI. Děti za
svoje výkony dostaly odměnu, medaile,
diplom, balíčky sladkostí, občerstvení.
Všem děkujeme, že nás poctili svou účastí.
Jiřina Štérová

Soutěž v požárním
sportu v Krásném
Dvoře
Družstvo SDH Podlesice se první zářijovou sobotu účastnilo soutěže v požárním
útoku v Krásném Dvoře. Soutěže se zúčastnilo 6 družstev. Pro soutěžící byly pro
letošní rok připraveny opět dva požární
útoky, jejich výsledný čas se sčítal. Po absolvování obou útoků se družstvo SDH

7. Setkání v Nových
Třebčicích

Tradice, která se v „Novejch“ drží již od
roku 2009 …první ročník byl co do návštěvnosti jak rodáků, tak celkově nejsilnější a z hlediska setkávání „starých
známých“ určitě nejintenzivnější, to se
bohužel s postupujícím časem zopakovat
nedá …, každý ročník má svoje kouzlo, jak
probíhal ten letošní sraz si můžete prohlédnout na přiložených vybraných fotografiích nebo přijít na následující sraz,
který proběhne v roce 2023 a vyčkat na
promítání. Pro ty, kteří nepřišli a chtěli by
vědět, jak vše probíhalo, nebo také pro ty,
co tam byli, ale …. Malá stručná heslovitá
rekapitulace:
Pátek: Odpoledne spontánní akce domorodců: 19 kg krůta na grilu, pívo, víno a
reprodukovaná hudba do nočních hodin,
víc si autor článku nepamatuje …
sobota: Místní obyvatelky připravily pro
návštěvníky akce sladké občerstvení, které bylo jako vždy luxusní. Zabloudil k nám
kouzelník Roberto, napřed nám všem vytřel zrak karetními a jinými triky, pak si
vzal do parády děti, maminkám šlohnul
hodinky, sundal podprsenku, děti rozvlnil ve španělských rytmech, umotal vše
možné i nemožné z balónků, polil všechny čajem a mazal zpátky směr Praha. Určitě jsme ho neviděli naposled. Třebčičtí
Pražáci přijuchali ve stylovém trikotu :).
Nastoupil Pinky Band a přes malé nevýznamné přeháňky, všichni statečně tančili, baštili krkovice, klobásy, promítaly se
historické fotografie a fotky z předešlých
ročníků, tančila se sóla k jubileu. Postupem času se tanečníci probojovali ke zvedačkám „alá Hříšný tanec“ (bez úrazů),
pak slečna učitelská zaštrachala ve svém
žebradle a vytáhla červa z kadaňského
food festivalu, který proběhl o týden dřív.
Všichni domorodci řvali, hoď to slepicím,
ejhle ... nalítli Pražáci a týden starého červa sezobli. Hrálo se i na pozadí … v ranních
hodinách konec akce. Za dva roky repete
:) Děkujeme všem, kteří se na průběhu a
přípravách akce podíleli.

Tip na výlet v našem okolí
Zipline Klíny
Sportareál na Klínech platí už dlouhou
dobu jako místo sportu stvořené nejen v
zimě. Kromě nudných věcí jako je horolezecká stěna, bikepark nebo trampolína, tu
v nedávné době zprovoznili první bobovou dráhu na české straně Krušných hor.
Dále je zde pro návštěvníky připraven singletraily pro sjezd na kolech a terénních
koloběžkách a teď tu připravili další unikát
pro adrenalinové příznivce. V letošní roce,
se totiž budete moci doslova proletět nad
Šumným dolem. Zipline Klíny vás sveze od
hotelu na protější údolí a zase zpět. Ve výšce 150 m, zavěšené na laně, vás gravitace
zrychlí až na 75 km/h po dráze dlouhé 2,2
km. Zipline je taková skluzavka, kdy jste
zavěšeni na ocelovém laně a na kladce

přejíždíte mezi dvěma body. Z kopce na
kopec, z kopce do údolí a podobně. Obvykle je pod vámi propast jak blázen. Konkrétně tahle zipline je naprojektována jako
nejdelší v ČR, pátá nejdelší v Evropě a 20.
nejdelší na světě. Instruktor vás oblékne
do celotělového úvazku, nasadí vám helmu a zajistí na kladku s elektropohonem.
Pak už jen dáte pokyn ke startu a budete
si užívat 1400 metrů dlouhý přelet nad
Šumenským údolím na protější kopec do
krásné krušnohorské divočiny na přestupní stanici. Tady vás instruktor přejistí na
druhé lano a posvištíte 800 metrů zpátky
k nástupišti lanovky, která vás odveze zpět
do Sport areálu Klíny.

Svatovavřinecká
pouť v Podlesicích

V sobotu 14. 8. 2021 od 20:00 hodin proběhla na návsi v Podlesicích tradiční zábava pod širým nebem. K tanci a poslechu
hrála skupina Triget ze Žlutic. Ve 23 hodin
bylo pro přítomné návštěvníky připraveno překvapení v podobě Evolution of
Dance show Lukáše Budaie. Na zábavě
bylo přítomno 180 návštěvníků.
V neděli 15. 8. 2021 se uskutečnila Svatovavřinecká pouť. Pouť byla zahájena
v 14:00 Mší svatou, kterou celebroval
Josef Čermák, administrátor Podlesické
farnosti. Na mši zazpíval chrámový sbor z
Podbořan. Pouťový program pro návštěvníky byl připraven od 14:30 hodin. Celou
pouť moderoval Lukáš Budai. V 15:00
se na podiu poprvé dětem představili
Klauni na cestách, kteří poté vystoupili
ještě jednou a to v půl šesté. Kolem 16
hodiny přítomné poprvé rozesmál bavič a
moderátor Michal Kavalčík, většina z vás
ho bude znát pod pseudonymem Ruda
z Ostravy. Michal Kavalčík měl během
odpoledne pro návštěvníky připravené
celkem tři vstupy, které zakončil několika
vtipnými písněmi. Pro děti byl dále připraven taneční a animační program se
Šachynou, malování na obličej a airbrush.
Pro příchozí bylo připraveno občerstvení,
stánkový prodej, velká nafukovací atrakce
Mickeyho klubík, cukrová vata, popcorn a
samozřejmě střelnice, kde si děti s rodiči mohli vystřelit tradiční pouťovou růži.
Nedělní pouť navštívilo 176 platících návštěvníků a přibližně 70 dětí.
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:
SKLÁDKA VRBIČKA S.R.O., KERAMOST
A.S., ING. ZDENĚK ORNST, INNOVATION
ONE S.R.O.,
AKADEMICKÝ MALÍŘ A
SOCHAŘ IVAN HAMÁČEK, ING. JAROSLAV
STRNAD, STAVEBNÍ A VÝKOPOVÉ PRÁCE JIŘÍ HLAVÁČ, OBČANSKÉ SDRUŽENÍ NAŠE
RADONICKO, SSZ VITČICE CZ S.R.O., OBČANSKÉ SDRUŽENÍ PŘÁTELÉ RAČETIC A
OKOLÍ, MICHAL FUČÍK, JIŘÍ POLUKOŠKA –
KRYTO, RUDOLF VÁVRA, ŠILHÁNEK A SYN
A.S., STAVEBNÍ SPOLEČNOST JAROSLAV
ORŠULIAK, ZAHRADNICTVÍ PODLESICE JOSEF CHOBOT ML.

Výsledky voleb

