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Měsíčník Obecního úřadu Chbany

Tento týden začíná advent, to znamená, že Vánoce jsou za dveřmi. Zatímco malé děti netrpělivě čekají, kdy už Ježíšek přijde, většina z nás se těší, aby už bylo po Vánocích.
Hlavně ženy čeká spousta práce spojené s přípravou svátků. Jako
každý rok si říkáme, že začneme dříve shánět dárky, či péci cukroví. Ale
vánoční svátky by neměly být jen spousta cukroví a jídla, které stejně nesníme. Zkusme svátky prožít jinak. Upečme o polovinu méně cukroví,
úkliďme až po novém roce, zima bude dlouhá. Zkusme se zastavit, zamyslet.
O svátcích se máme věnovat tomu, na co ve všední dny nemáme dost času.
Hrát si s dětmi, přečíst si knížku, jít na procházku, zkrátka být spolu.
V dnešní době většina lidí proleží svátky u televize nebo stráví čas u počítače. Není divu, že
po Novém roce mají pak problém shodit nabraná kila. Vzpomeňme si, kdy naposledy jsme byli
na procházce. Kdybychom si dali za cíl navštívit vzdálenou hospůdku, výstavu betlémů či koncert
v kostele, kde nás bude čekat něco teplého na zahřátí, třeba přemůžeme i svoji lenost. Jako příklad uvedu tradici vánočních pochodů, které pořádají v Libědicích už od roku 1989. Skupina
15 – 20 lidí všech věkových kategorií (včetně 80letého) na Štěpána vyrazí na zhruba 10 km pochod po okolních vesničkách. Samozřejmě, že cestou se posilní v nějaké té hospůdce. Je to zážitek
hlavně pro ty mladší a ti starší mají dobrý pocit, že to „dokázali“.
A protože předvánoční čas je období různých přání, také my vám všem přejeme, abychom
tu hektickou dobu zvládli v pohodě a s úsměvem. Vždyť život je tak krátký a utíká nám čím dál
rychleji. Vánoční svátky prožijme v klidu, spokojenosti a hlavně ve zdraví. A nezapomeňme, že
dárek nekoupíme jen v obchodě. Obdarujme své blízké dobrou náladou a pocitem, že je máme rádi.
redakce

VÝSTAVA BETLÉMŮ
26. prosince 2009 se uskuteční v kostele
v Břežanech výstava betlémů.
Kdo jste již tuto výstavu navštívil, víte,
že jsou zde zastoupeny betlémy papírové,
porcelánové, ale i ze skla.

Možná, že i vy máte doma nějaký skvost,
který by se zde mohl vystavit. Pokud budete
ochotni jej zapůjčit, sdělte to prosím p. Sýkorové na OÚ ve Chbanech.
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VÝTAH Z 30. ZASE DÁNÍ ZA STUPITELSTV A OB CE
Jednání se konalo 4. listopadu a zúčastnilo se jej 7 členů zastupitelstva a 5 hostů.
Hlavním bodem jednání bylo seznámit
přítomné se záměrem vybudovat ve Chbanech bioplynovou stanici. Zastupitelé již dříve
odsouhlasili zadání studie a navštívili bioplynku ve Žluticích (zde jí provozují zemědělci a
nemohou si jí vynachválit). Také nyní se OZ
shodlo, že se bude pokračovat na dokončení
studie proveditelnosti a zpracování projektové
dokumentace, aby v případě vyhlášení dotačního titulu bylo vše připraveno. Pokud by se
v průběhu zpracování narazilo na nějaká rizika, ať již při uzavírání smluv s dodavateli kukuřičné siláže, zjištění nevyhovujícího technického stavu silážních jam, či nereálného
pronájmu pozemků, budou práce na projektu
zastaveny.
Bylo také stanoveno, že další návrhy na
doplnění územního plánu nebudou přijaty,
aby už se mohlo pracovat na jeho dokončení.

Zastupitelé byli seznámeni s dílčím přezkoumáním hospodaření obce, kde byly zjištěny jen drobné nedostatky a s hospodařením
základní a mateřské školy.
Nájemné v domě čp. 30 se zvedá na
21,02 Kč/m2 , aby se cena vyrovnala ostatním
bytům.
Obec zakoupila novou barevnou kopírku
a z tohoto důvodu se zvyšují ceny za kopírování celobarevných stránek a to na 15,- Kč.
Při kopírování textu s barevným obrázkem
bude cena 10,- Kč za stránku A4.
Protože vláda zvedla daň z nemovitostí,
zastupitelé souhlasili s přijetím vyhlášky, kde
obec ruší místní koeficient, aby daň z nemovitostí zůstala na úrovni roku 2009.
Obec dostala dotaci z Programu rozvoje
venkova. Tyto prostředky budou použity na
vybudování parkoviště ve Chbanech u zadního vchodu do školy.
Byly ustanoveny inventární komise, které
provedou kontrolu majetku obce.

VÁNOČNÍ BES ÍDKA PR O DŮ CHODCE
Ve středu 16. prosince ve 14. hod. se na
sále sejdou ti starší. Jako každý rok vystoupí
děti ze školy a školky, k tanci a poslechu zahraje Malá muzika.
Můžete využít normální autobusovou
linku Kadaň – Chbany. Poláky 13.30 hod.,

Malé Krkovice 13.32 hod., Vadkovice 13.34
hod., Vikletice 13.38 hod. Ti, kterým zdravotní stav nedovolí dojít na zastávku a nemohou
se jinak dostat, budou po předchozí domluvě
dovezeni. Totéž platí po ukončení akce, kdy
budou účastníci rozvezeni.

VÁNOČNÍ KONCERT
Ve čtvrtek 24. prosince od 14.30 hod. se
uskuteční koncert v kapli sv. Anny ve Vikleticích.
Přijďte si zazpívat spolu s Terezou Kabátovou vánoční koledy, které neodmyslitelně
ke kouzlu Vánoc patří.

Náleží k tomu samozřejmě i dobré cukroví a vánoční punč, který v prostředí malebné kapličky o to více chutná.
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MIKULÁŠS KÁ PR O DĚTI
V sobotu 5. prosince ve 14 hod. proběhne na sále mikulášská nadílka pro děti (možná

přijde i čert a Mikuláš). Budou si moci zatančit
a zasoutěžit, jako každý rok.

FOTOGR AFIC KÁ SOUTĚ Ž VLADAŘ 2009
Podmínky fotografické soutěže:
Snímky musí být pořízeny na území
MAS Vladař (mapka na plakátě OÚ Chbany),
mohou být černo-bílé i barevné.
Bližší informace včetně míst, kam lze fotografie posílat a kategorie soutěže Vám bu-

dou poskytnuty na Obecním úřadě ve Chbanech. Výherci budou odměněni cenami :
1.cena věcná a peněžitá 10 000,- Kč,
2. – 5. cena 2 000,- Kč.
Termín pro odevzdání je 8. ledna 2010.

VZPOMÍ NKA
Dne 28. 12. 2009 uplyne 6 let od úmrtí
pana Františka Kloudy. S láskou vzpomínají
manželka a synové s rodinami.

Dne 13. prosince uplyne 27 let, kdy nás
navždy opustil pan Antonín Kurej. Stále
vzpomínají manželka a dcery s rodinami.

I N ZE R C E
Finanční konzultant Tomáš Blahout společnosti Makléřská BOHEMIA SERVIS FINANCE, a.s. Vám nabízí své poradenské

služby na tel. 731 218 282. Více na webových
stránkách bohemiaservis.cz

TRANS PLANT ACE SRDCE
Onemocnění srdce patří k závažným civilizačním chorobám a i přes velký medicínský
pokrok se část nemocných dostane do stadia,
kdy jedinou možností, jak změnit kvalitu a
délku jejich života, je transplantace srdce.
První transplantaci srdce provedl v roce
1967 Christiaan Barnard v Kapském Městě
v Jihoafrické republice, pacient zemřel za několik dní na zápal plic.
První operaci tohoto druhu v tehdejším
Československu provedl 9. července 1968 tým
akademika Šišky v Bratislavě. Šlo o první
transplantaci srdce nejen v Československu,
ale také ve střední a východní Evropě. Dárcem byl muž, který utrpěl smrtelné zranění
mozku při pádu z balkónu a jeho rodina sou-

hlasila s odběrem srdce až po dlouhém přesvědčování farářem. Pacientka po šesti hodinách zemřela na následky jiných nemocí. To
bylo v této době kvůli nedokonalému potlačení imunitní reakce velmi časté. Tato skutečnost byla také důvodem celosvětového útlumu transplantací a k jejich novému vzestupu
došlo až v 80. letech, kdy se začal rutinně používat lék na potlačení imunity. První úspěšná
transplantace srdce u nás byla provedena
v pražském Institutu klinické a experimentální
medicíny (IKEM) v roce 1984.
Dárcem srdce je člověk s prokázanou
mozkovou smrtí nejčastěji po mozkovém
traumatu při autohavárii. Srdce nemocného je
vyňato z hrudníku a nahrazeno srdcem dárce.
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Celá operace musí být provedena velmi rychle, protože srdce dárce nesmí být mimo tělo
déle než 4–5 hodin. Pacient je v celkové anestézii a je připojen na mimotělní krevní oběh.
Aby se zabránilo odpuzení cizího orgánu
v těle pacienta, je zapotřebí celý život potlačovat imunitní reakci léky.

Tuto náročnou operaci podstoupil i pan
Jaroslav Adamka, jako první občan Chbanska,
a proto jsme se rozhodli udělat s ním rozhovor.

Kdy se u Vás objevily první příznaky onemocnění srdce?
Zničehonic před pěti lety v práci na Sokolovsku. Zvedal jsem eternitovou
desku a najednou jsem se zadýchal. Šel jsem tam k doktorovi. Byl jsem
u třech doktorů, ale ani jeden s tím nechtěl nic mít, všichni mě hnali k mému
obvodnímu. Přijel jsem do Žatce, k pani doktorce Králové a ta mě hned poslala na internu. Tam si mě nechali a pídili se, jak mě co nejrychleji dostat do
IKEMu, aby mi dali aspoň budík, protože jsem kolaboval.
Jak se problémy projevovaly?
Špatné dýchání, špatné chození. Místo srdce jsem měl houbu, nebylo
funkční, netlouklo, krev jenom protékala. Musel jsem si píchat injekce.
Kdy se u Vás rozhodlo o transplantaci?
Před třemi roky. Dostal jsem se na čekací listinu. Dva roky jsem trpěl,
rok jsem byl v Žatci na interně.
Jaké jste musel dodržovat podmínky?
Musel jsem být pod kontrolou, nekouřit, nepít alkoholické nápoje, zkrátka šetřit se. Musel jsem být pořád
k zastižení na telefonu.
Kdy jste se dozvěděl, že je pro Vás vhodný dárce?
Před dvěma měsíci. Byl jsem zrovna u oběda, když jsem dostal telefonát, abych se dostavil do IKEMu. Tak jsem
zvednul telefon a volal jsem do Žatce na dopravu, kde jsem měl papír na sanitku. Přijela, odvezla mě do IKEMu,
v půl páté odpoledne mě vzali na sál. Operace trvala osm hodin, v půl jedné v noci mi skončila. Za dva dny jsem se
už mohl zvednout z lůžka. V IKEMu jsem byl měsíc. Byla tam velice dobrá péče, tam bych to doporučil každému.
Bál jste se před operací, že usnete a už se neprobudíte?
Samozřejmě bál. Dostal jsem „oblbovačku“ a usnul jsem, ještě než jsem dojel na sál. Ale nemohli mě uspat úplně, jen mi dali narkózu do míchy. Nic jsem necítil, ale všechno jsem slyšel. Ale nevadilo mi to, nevnímal jsem to.
Cítil jste úlevu hned po operaci?
Hned, dokonce jsem se dostal i o čtrnáct dní dřív domů, protože byl dobrý průběh.
Stalo se vám už, že pro vás našli vhodného dárce a pak to nevyšlo?
Stalo, před čtyřmi měsíci, jel jsem tam, už jsem byl na stole, ale zjistilo se, že dárce měl kornatění cév, tak mi ho
nemohli dát. Vyšlo to až teď na podruhé, ale měl jsem štěstí, někdo na operaci čeká i pět, sedm let.
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Víte, kdo byl dárcem srdce?
Ne, to mi neřekli, nevím ani, jestli to byl muž nebo žena, ani věk. Dnes už to neříkají, ale ještě vloni se to lidi
dozvěděli. Já jsem mu aspoň na dušičky zapálil svíčku, i když ho neznám.
Pociťujete, že v sobě máte cizí srdce?
Ne, jako kdyby bylo moje.
Jak se teď cítíte?
Teď se cítím velice dobře. Bolelo to, ale všechno přebolí. Hodně mě podržela moje přítelkyně Klárka, hlavně psychicky. Byl jsem na dně.
Chodíte na kontroly?
Rekonvalescence bude trvat celkem tři roky. Teď mám kontroly každých čtrnáct dnů, dělají mi biopsie ze srdce.
Zaživa mi uštipávají pět kousků, každých čtrnáct dnů. Pak je to po měsíci, po půl roce, celkem jich bude deset.
Berete léky?
První měsíc bylo 900 prášků, takže třicet denně, pak to ubírali. Teď beru přes dvacet denně, budu je brát doživotně. Jsou to léky, které potlačují imunitu, musím se vyhýbat infekcím. Zpočátku jsem musel nosit roušku. Teď už
je to mnohem lepší, ale stále cítím, že mám sníženou imunitu, chvěju se, bolí chvíli tam, chvíli tam, klepu se. Po
práškách tloustnu.
Máte teď nějaká omezení?
Nesmím jíst tučné, pít alkohol. Fyzické omezení teď už nemám, ani v sexu.
A jak na vás reagovali lidé ve Chbanech?
Zezačátku, když jsem nosil tu roušku, se na mě koukali divně.
Pan Adamka dostal pod stromeček nové srdce a my mu přejeme, aby mu dlouho a dobře sloužilo.
Za rozhovor děkuje
Redakce Chbanských novin

PŘÍSPĚVE K POLICIE ČR
Policie ČR Obvodní oddělení Radonice
se po vzájemné dohodě se starostou obce
Ing.. Josefem Zajícem rozhodla přispívat do
měsíčníku Chbanské noviny. Tímto krokem
chceme informovat občany o dění v obcích.
Bude se zde objevovat statistika trestné činnosti spáchané v teritoriu obce. Vzhledem
k zákonu o sdělování informací není možno
uvádět vše, co Policie ČR Radonice ve svém
obvodě šetří, ale i tak se budeme snažit, aby

v příspěvku nebyla jen statistika a nikomu nic
neříkající čísla. Dále se budeme snažit obyvatele informovat o přicházejících změnách
v některých zákonech.
Samotný služební obvod Obvodní oddělení Policie ČR Radonice se rozkládá na
rozloze 13 942 ha s celkovým počtem obyvatel 4 242. Je to oblast od Chban a Nechranické přehrady až po Dobřenec a Konice za Maštovem, na samém konci okresu Chomutov a
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Ústeckého kraje. Zde již začíná Vojenský
újezd Hradiště (Doupov) v Karlovarském kraji. Pod Obvodní oddělení Radonice spadá 8
obcí a 36 místních částí.
V měsíci říjnu 2009 prováděla Policie
ČR Radonice šetření k celkem 13 trestným činům v celém obvodu, z toho jsou 2 trestné
činy na Chbansku. Dále bylo obyvateli oznámeno 7 přestupků, z toho byly 2 na Chbansku. Na vysvětlenou jen, že Policie ČR většinu
známých přestupků ze zákona oznamuje ob-

cím-městům, kde je zřízena komise pro projednávání přestupků.
Na závěr několik případů, které Policie
ČR Radonice v měsíci říjen 2009 šetřila nebo
doposud šetří:
1) Neznámý pachatel odcizil v k. ú.
Roztyly z volně přístupného areálu pískovny
z pásového dopravníku PD 150 celkem 36 m
kabelu 4 G 16, čímž způsobil škodu ve výši
3 200,- Kč.

Pohled na dopravník PD 150 v pískovně

Pohled na kabel poškozený pachatelem

2) Podezřelý D.M. přes inzerát uveřejněný na internetových stránkách www.S-bazar
nabízel mobilní telefon I-phone 3g 16GB za
cenu 4.700 Kč, kdy po objednání zaslal poškozenému občanu Vilémova na dobírku balík za 4.700 Kč, ve kterém byla místo mobilu
solvina zabalená v novinách (zatím šetřeno jako přestupek proti majetku v případě zjištění
dalších skutků bude věc sloučena a dále šetřena již jako trestný čin)
Uvedené případy jsou zároveň i varováním pro obyvatele, aby nebyli lhostejní k cizímu i svému majetku a aby jim ve vidině laciného nákupu nezbyly oči pro pláč a nenechali vydělat lacino podvodníkům.

Na závěr by zdejší součást Policie ČR
v Radonicích chtěla nabídnout občanům možnost dotazů. Ať již ve vztahu k nám jako Policii ČR takové nebo k zákonům, výměně dokladů, k problémům ve Vašem okolí a dalším
tématům, které jsme schopni Vám zodpovědět a nějakým způsobem i pomoci. Pouze Vás
chceme požádat, aby šlo o dotazy, které souvisí alespoň částečně s činností Policie ČR a
jsou přínosem i pro ostatní spoluobčany. Ve
Vašem měsíčníku nelze z naší strany suplovat
činnost třeba právníků a zároveň nebudeme
odpovídat na dotazy anonymní. Dotazy je
možno adresovat přes Váš obecní úřad vždy
do 10. dne v měsíci. My se budeme snažit
v následném vydání veřejně odpovědět.
prap. Pavel Budák
OO PČR Radonice
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PAMĚTNÍ KNI HA ČESKÉ Š KOLY OBECNÉ VE VIKLETICÍCH
Školní rok 1925/26
Kromě uvedených darů zaslány byly škole také knihy různého obsahu a ceny, které podle toho
byly zařazeny jak do žákovské, tak do učitelské a veřejné knihovny. Z pražských zakladatelů
knihy darovali: Jos. Rašín, F. Topič, J. R. Vilémek, Ant. Svěcený, J. Račkovský, Neubert a Volná
myšlenka čsl. Na později zaslané žádosti ukázky výroby věnovaly firm : Saponia, Kolínská tzv.
na cikorii, Orion, Solo v Sušici, Hardtmuth v Českých Budějovicích, Podnik, továrna na azbest
ve Vilémově, Zlatník a Tlapák v Králově Dvoře, továrna na karborundom ve St. Benátkách, tov.
na šamotové zboží v Rakovníku, tov. na výrobu umělých hnojiv ve Slaném a Faceta
v Pardubicích. Nerosty a soli zaslala báňská ředitelství v Příbrami a v Marmarošské Solotvině.
Darovanými knihami vzrostly školní knihovny téměř o 50 %, kdežto česká veřejná knihovna
byla z nich teprve založena.
Dne 15. listopadu konaly se volby do Národ. Shromáždění a do senátu. V obci Soběsukách
(Vikletice, Vadkovice) odevzdáno pro Nár. Shrom. 235 hlasů, z toho 210 německých a 25 českých. Do senátu volilo 182 Němců a 23 Češi. Český živel v zdejším kraji jest opravdu v mizivé
menšině. V některých obcích procento Čechů proti předešlým letům povážlivě pokleslo, jako
např. v Přeskakách, odkud vlastně k zdejší škole byl dán podnět. Při posledních volbách roku
1920 napočítáno tam téměř 40 % Čechů, kdežto při volbách v roce 1925 pouze 5 %. Nyní ku
konci školního roku není tam Čech ani jeden. Vina spočívá v tom, že velkostatek z rukou českých přešel do rukou německých, následky toho pocítila nejvíc česká škola. Český živel vymizel
rovněž z vesnic Chban a Roztyl, kde velkostatek prodán p. Krausem Němci Mikeschovi, následkem čehož poslední česká rodina se odtud vystěhovala. Podobnou odčešťovací tendenci sleduje
rovněž nájemce velkostatku ve Vadkovicích p. Popper, který, až na jednu, propustil všechny
české rodiny ze služby. Ze Soběsuk nechodí do české školy nikdo. Škola jest tudíž odkázána
téměř jen na děti místní. Přece však školu navštěvovalo také několik dětí z rodin ryze německých, některé dokonce již druhým rokem, za kteroužto dobu naučily se dosti slušně česky mluviti. Poněvadž však poslední dobou poměry mezi oběma národnostmi jsou napjatější než-li v posledních letech (což způsobilo hlavně jazykové nařízení), a poněvadž v místních německých
kruzích se všemi silami proti existenci české školy a hlavně proti přílivu dětí do ní pracuje
(Quschel, Stieber, Sommer z Vadkovic, Puschner), nedá se pro příští školní rok s přírustkem
německých dětí příliš počítati.
Citát :

„Nikdy
Nikdy nic nevysvětlujte. Přátelé to nepotřebují a nepřátelé vám i tak neu
ne u věří."
věří.
Autor neznámý
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