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Měsíčník Obecního úřadu Chbany

VÝTAH Z 23. ZASE DÁNÍ ZA STUPITELSTV A OB CE
Jednání proběhlo 22. prosince 2008, zúčastnilo se jej 8 členů zastupitelstva a 1 host.
Hlavním bodem programu byl návrh
rozpočtu na rok 2009. Navrhované příjmy činily 8 440 000 Kč a výdaje 9 544 000 Kč. Starosta navrhl doplnit výdaje o 600 000 Kč na
územní plán. Z vlastních zdrojů tak bude muset obec dodat 1 704 000 Kč. Zastupitelé tu-

díž schválili nevyrovnaný rozpočet. Obec si
toto gesto může dovolit, protože výsledek
hospodaření za rok 2008 byl plus 3 mil. Kč.
Zastupitelé dále schválili návrh na vyřazení nepotřebného majetku a rozpočtové
změny. Dále odsouhlasili příspěvek na zajištění lékařské služby první pomoci ve výši
11 762 Kč.

ÚLEVA OD P OPLATKU ZA ODPAD Y
Uvedený nadpis souvisí s daní z nemovitosti. Obec Chbany se v loňském roce rozhodla navýšit daň z nemovitosti místním koeficientem hodnoty 2 tak, jako mnoho set dalších obcí v ČR. Na mnoha místech využili i
koeficient vyšší, jinde daň z nemovitostí nepovýšili. Varianty byly i takové, že daň se povýšila, osvobozena však byla ze zemědělské
půdy. Záleželo na lobby zemědělců.
Ve Chbanech jsme jej navýšili dvojnásobně jako celek s tím, že získané peníze budou vázány na dofinancování evropských dotací. Cílem bylo i navýšit daňové odvody majitelům nemovitostí, jež zde nemají trvalé bydliště. Od začátku jsme počítali s tím, že majitelům nemovitostí s trvalým pobytem toto bude
kompenzováno.
Bohužel lobbyistické skupiny koncem
roku prosadily v parlamentu novelu zákona
338/1992 Sb. o dani z nemovitosti (§ 5, odst.
1) jež omezuje platnost místního koeficientu.
Takže platit navíc budou místní (majitelé domků, hospodářských stavení atd.). Nejhorší je,

že obce již nemohou na změnu pro rok 2009
reagovat. Tato skutečnost nesvědčí o respektu
zákonodárců k obcím.
Za uvedené situace proto bude obec
v souladu se zákonem o místních poplatcích
odpouštět poplatek za odpady u majitelů rodinných domků, obytných domů a hosp. příslušenství, jež mají v obci Chbany tj. včetně
všech místních částí trvalé bydliště.
Někdy na přelomu dubna a května obdržíte z finančního úřadu výměr o dani z nemovitostí a tento doklad se stane relevantním pro
výši slevy. Pokud bude vyšší, než činí poplatek
za odpady, bude to kompenzováno dalšími
poplatky (např. poplatkem za psy atd.). Vše
bude řádně projednáno v zasedání zastupitelstva obce.
Pro shrnutí se tedy odpuštění části místního poplatku za odpady týká majitelů rodinných domků, obytných budov a dalších nemovitostí Toto se netýká trvale bydlících občanů v nájemních bytech, což je většina
chbanských občanů!
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OBECNÍ PLES
V pátek 13. února se koná na sále ve
Chbanech obecní ples. K tanci a poslechu
hraje opět skupina AQUARIUS. Jako host vystoupí Heidi Janků. Tombola bude jako vždy
bohatá.

Věříme, že tentokrát sem zavítají i občané z Poláků, jejich sál má narušenou statiku a
nevíme, zda tam bude možné v budoucnu
uspořádat nějakou další zábavu.

OSLAVA MDŽ A MAŠ KA RN Í PLES
Ve středu 4. března zveme všechny ženy
na oslavu MDŽ. Bližší informace zveřejníme
ještě v příštích novinách.

V sobotu 21. února proběhne na sále ve
Chbanech maškarní ples pro děti. Začátek
bude ve 14.00 hod.

FOTKY Z MI KULÁŠS KÉ BESÍ DKY

FOTKY Z VÍT ÁNÍ OBČÁN KŮ

Roman Loun s rodiči

Viktorie Lučanová s rodiči
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OPRAVA S OC H V SOBĚSU KÁCH
Soběsuky
navzdory své velikosti skrývají několik významných
historických objektů. Obec využila
dotací na opravu
některých z nich.
Před pár lety byla
opravena značně
poškozená pieta,
nyní přišlo na řadu
sousoší sv. Jana
Nepomuckého a
mariánský sloup.
Barokní sousoší sv. Jana Nepomuckého
u vchodu do kostela pochází z roku 1724. Skládá se z podstavce s erbem rodu Klebelsberků
(hrabě Jan Klebelsberk byl hejtmanem Žateckého kraje a spravoval Soběsuky a Vikletice), koule s výjevem svrhnutí sv. Jana Nepomuckého
z mostu, sochou Jana Nepomuckého a dvěma
andělíčky, kteří byli ovšem před několika lety
odcizeni. Raně barokní mariánský sloup na
návsi pochází z roku 1694.
Restaurování sousoší sv. Jana Nepomuckého podpořilo Ministerstvo kultury, odbor
investic 159 000 Kč, obec přispěla 69 000 Kč.
Na mariánský sloup získala obec dotaci ve výši
100 000 Kč od Ministerstva kultury z programu
Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností, pro naší
oblast je touto obcí Kadaň. Obec Chbany se na

opravě podílela
50 000 Kč.
Sochy tak
po tři sta letech
změnily své místo a podívaly se
do Prahy, kde se
jejich opravy ujal
Prof. P. Siegl
z Akademie výtvarných umění.
A protože nastala doba k převzetí, ale počasí
umístění
soch
zatím nedovolovalo, vydali jsme se převzít sochy do Prahy.
Prof. P. Siegl spolu s pracovníkem Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem PhDr. V. Honysem nás provedl celou
školou a zasvětil nás do restaurování sochařských děl. Každé soše se s velkou péčí věnují
studenti akademie, pro které je socha zároveň
diplomovou prací a vyvrcholením jejich studia. Jak jsme se mohli přesvědčit, práce je to
opravdu mravenčí a Prof. P. Siegl ji přirovnává k práci lékaře. Každá socha je tak pro něj
pacientem, kterému se věnují s individuální
péčí až k úplnému uzdravení. To platí i pro
obě naše sochy, které se na své místo vrátí na
jaře a doufáme, že budou ozdobou i pro další
generace.
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ZM Ě N A
Již několik let Vás v novinách seznamujeme s říkadly od Karla Plicky, Františka Volfa
a Karla Svolinského, jež byly vázány na jednotlivá roční období. Jelikož již hrozí, že bychom se opakovali, s touto prezentací končíme.

V nastávajícím období Vás budeme seznamovat s citáty a aforismy z knihy „Malá
archa moudrostí a bláznovství“ vydané KMa,
s.r.o.

„Člověk bývá sebevědomým, jak omezeno je jeho chápání“
Alexander Pope

„Osočování mnohých přemohlo ctnost jednoho člověka“
Nepos
„Je třeba dávat přednost obecným zájmům před soukromými, trvalým před pomíjejícími“
Plinius ml.

„Cokoli překročí míru, visí na tenkém vlásku“
„Chceš-li žít svůj život, musíš žít pro druhé“
„Je nebezpečné ukazovat obci, kolik je špatných lidí“
„Je třeba se dřív rozhlédnout, s kým jíš a piješ, než co
jíš a piješ“
„Od člověka hrozí člověku každodenní nebezpečí“
Seneca ml.

„Lidé více věří tomu, čemu nerozumějí“
„Úspěch si přivlastní všichni, neúspěch přičtou jednomu člověku“
„Vlídnost oslabuje moc, přísnost lásku“
Ticitus

ODPADY POD RUHÉ
Pokusili bychom se Vám v tomto článku
shrnout informace k odpadům, ať již separovaným či směsným.
Od března bude ke stávajícím nádobám
na separovaný odpad přidána nádoba červená,
jež je určena na tetrapaky (nápojové kartony
od mléka, džusů, vína).

Drobná znečištění obalů nevadí, stačí když
potravinu dojíte nebo vyškrábete. Všechny
nádoby budou následně vymyty automatickou
linkou.
Co s lahvemi od šamponů?
Lahve od kosmetických přípravků do kontejneru na plasty patří. Je to stejné jako
s kelímky od jogurtů. Chemikálie stačí vymýt.
PVC je plast
Do kontejnerů na plast nepatří. Obsahuje
chlor a zplodinami komplikuje zpracování
plastů.
Obal od nápojů je také papír
Do modrých kontejnerů nepatří. Jejich papír je totiž vícevrstvý a není možné je zpracovávat stejně jako běžný papír.

Nejprve ale k vyvrácení několika mýtů ke
třídění uvádíme následující:
Papír bez svorek
Svorky mohou zůstat jak v časopisech, tak
v sešitých listech. Z papíru se při zpracování
stane kaše, svorky klesnou na dno, odkud je
vytáhne magnet. Nepatří sem jen mastný papír, dehtový papír a pauzový papír.
Je třeba odšroubovat víčko
Není. Při zpracování jsou odstraněna. Na
lahvi může zůstat i etiketa, prochází totiž mycí
linkou. Je vhodné je sešlápnout, vejde se jich
do kontejneru víc. Uzávěry mohou zůstat i na
krabicích od nápojů.
Kelímky se musí vymýt

Rekapitulace :
Modrý kontejner – noviny, časopisy, kartony
Žlutý kontejner – plastové lahve od nápojů,
kelímky od jogurtů, lahve od kosmetických
přípravků
Zelený kontejner – sklo (ne porcelán!!!)
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Červený kontejner – tetra-paky
Kontejner na objemný odpad – nábytek,
např. sedačky je možné vozit do Chban do
sběrného dvora (nutná domluva na OÚ,
eventuálně s panem Petrovcem, Runtem či
Adamírou). Dvakrát do roka v předem vyhlášených termínech zajisťujeme svoz.
Stejně tak prosíme likvidovat i elektroodpad a pneumatiky (u pneumatik obec nelikviduje pneu v rámci podnikatelské činnosti nebo od případných likvidátorů autovraků).

Místní poplatek za odpadky se platí jednou nebo dvakrát do roka, jarní termín je do
konce března. Jak uvádíme v předešlém článku občané s trvalým bydlištěm bydlící ve svém
domku zatím v březnovém termínu neplatí.
I když vývoz separovaného odpadu také
něco stojí (včetně pronájmu kontejnerů), na
druhou stranu za tento sběr dostáváme určité
peníze. Výsledkem toho, že se na Chbansku
pilně separuje, je fakt, že v loňském roce obec
již na odpady tolik nedoplácela. A to při zachování pořádku v obci je prioritní.

KRONIKA OBCE POKRAČOVÁNÍ…
Základní a mateřská škola
Ve školním roce 1983/84 zůstával ředitelem školy s. J. Bezák, dále ve škole vyučovala s.
učitelka H. Dejmková a družinářkou byla s. K. Sochorová. Změna nastala odchodem školníka F.
Vršaty do důchodu. na jeho místo nastoupila jako školnice Alena Tolarová, které byl ve škole
přidělen služební byt. Změna byla provedena 20. 8. 1984.
V uplynulém školním roce bylo ve škole zapsáno 40 dětí. Z toho 1. ročník – 1. a 3. třídu =
21 dětí vyučoval s. ředitel Bezák. Na konci školního roku prospěli všichni žáci a nedošlo
k žádnému hrubému přestupku proti školnímu řádu. V březnu po dobu tří týdnů byli žáci a
vyučující na škole v přírodě v Račíně na Sázavě. Odtud byl vykonán výlet do moravského krasu a do brněnské zoologické zahrady. Z akcí školy připomínám zdařilý únorový dětský maškarní
karneval a oslavu Mezinárodního dne dětí, kterou pomohl zorganizovat národní výbor za spolupráce společenských organizací. Recitační sbor, který vede s. učitelka H. Dejmková vystupoval při besedách a akcích uskutečňovaných národním výborem. Recitační pásma, která s. učitelka H. Dejmková připravila, byla od občanů přijímána s pochvalou.
Ve vedení mateřské školy nastala změna, když na místo ředitelky s. Stiessové nastoupila
nová ředitelka s. Květa Tenglerová z Kadaně. Vychovatelkou zůstala s. Anna Bezáková.
V mateřské škole bylo zapsáno 26 dětí a ve dnech 23. 10. až 6. 11. byla škola ve škole
v přírodě ve Vlachově Březí.
Obě školy jsou vybaveny pomůckami a děti se stravují ve školní jídelně. Podle šetření ředitele školy s. J. Bezáka se zvýšil počet onemocnění dětí chřipkou, angínou a vyskytly se záněty
močových cest. Tyto skutečnosti byly předány místnímu národnímu výboru, který zaslal stížnost na nedostatečnou lékařskou prohlídku dětí. Tím bylo vyvoláno řízení přímo ve Chbanech
za účasti národního výboru, ředitele školy a primáře polikliniky v Kadani dr. Kočího. Byl vysvětlen způsob provádění prohlídek dětí a domluveno provést přednášku rodičům o prevenci
zmíněných chorob.
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Z organizací národní fronty
Ze společenských organizací se stále více prosazuje odbočka Svazu požární ochrany. Proto
okresní výbor Svazu v Chomutově uspořádal ve Chbanech 26.5. soutěže v požárních disciplínách. Soutěžit se začalo v 9 hodin za účasti 22 družstev, mezi 500 účastníky bylo 198 mladých.
Stravování tolika účastníků bylo organizačně náročné, bylo vydáno 500 porcí guláše. Celková
činnost chbanské odbočky se dá dobře posoudit z uzavřeného socialistického závazku ke 40. výročí osvobození Československa.
Bude prohlédnuto 98 obytných budov, 6 provozoven, 4 zemědělské provozovny, 10 rekreačních objektů. Budou vykonány 2 besedy s mládeží, 2 besedy s občany, 1 výstavka, 3 školení.
Nově bude zapojeno 18 členů do výcvikového roku. Budou uskutečněna 2 námět. cvičení v obci.
Budou připraveni 3 členové ke zkouškám V.P. III. stupně, 2 členové ke zkouškám V.P. II. stupně. Počet členů základní organizace bude zvýšen na 42. Bude odpracováno :
Na údržbě požární techniky
600 hodin
Vodní zdroje
280 hodin
Zvelebení obcí
230 hodin
Pomoc zemědelství
500 hodin
Sklizeň sena
2000 kg
Sběr
2000 kg kovu
Zemědělství v roce 1984
Celý chbanský obvod je výraznou zemědělskou oblastí, byla zde postavena řada nových
zemědělských závodů a starší jsou renovovány a rozšiřovány. Pro nové pracovníky je prováděna
bytová výstavba. Proto kronikář věnuje značnou pozornost zemědělské výrobě, která má velkou
důležitost pro zásobování obyvatelstva chomutovského okresu.
Rozloha orné půdy chbanského obvodu zůstala v roce 1984 nezměněna – bylo obhospodařováno celkem 2 149 ha.
Jak již v úvodním zápise bylo poznamenáno, sklizeň obilovin v roce 1984 byla nejvyšší
v dějinách českého státu. Plán stanovil sklidit z 1 ha 40q, ale bylo sklizeno 43q. Rozdílné složení
půdy, od propustných štěrkopísků až k půdám s jílovitým podkladem bylo příčinou odlišných
výnosů.
P o z ná mka r e d a kc e : U p o z or ňu je me , že k r o n ika ne n í o pr av ová n a z d ů v od u z a c h ov á n í a u te nt ič n os ti zá pi su .

Citát :
„ Na

zdvořilosti člověk reaguje jako vosk na teplo “
Artur Schopenhauer
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