5/2009

5.číslo

ročník IX.

Měsíčník Obecního úřadu Chbany

VÝTAH Z 25. ZASE DÁNÍ ZA STUPITELSTV A OB CE
Jednání proběhlo 22. dubna a zúčastnilo
se jej 8 členů zastupitelstva a 10 hostů.
Starosta seznámil přítomné se skutečností, že obec získá řadu pozemků, coby historický majetek. Musí se udělat geometrické plány,
srovnávací sestavy parcel, což stojí nemalé
peníze. Kolikrát ani pozemek nemá takovou
cenu.
Byly projednány záměry prodeje pozemků v Polákách, směna pozemku ve Vadkovicích, prodeje v Malých Krhovicích a Hořenicích. Zastupitelé se nemohli sjednotit na požadovaných cenách. Největší problémy byly
v Hořenicích, kdy na jeden pozemek byly čtyři
žádosti. Nakonec došlo k dohodě.
Starosta zdůraznil, že by se všemi investory, kteří chtějí realizovat své záměry ve
správním území obce, měly být uzavřeny
smlouvy do konce června. Zde by bylo uvedeno, jak se budou finančně podílet na územním plánu a financování obce do budoucna.

Jedná se hlavně o ČEZ, Severočeské pískovny a
štěrkovny, firmy Tilio a EMIWAT. Tentokrát
s tím všichni zastupitelé souhlasili.
Zastupitelé vzali na vědomí zprávu o hospodaření Základní školy a Mateřské školy ve
Chbanech. Škola zažádala o příspěvek na školní
výlet, který byl schválen v plném rozsahu.
Zastupitelé odsouhlasili cenu tepelné energie za rok 2008 a kalkulovanou cenu pro rok
2009.
Obec dostala dotaci na výměnu oken ve
škole z programu Obnovy venkova Ústeckého
kraje ve výši 250 000 Kč.
Nejvíce se diskutovalo o tom, zda souhlasit s odkanalizováním jižního břehu Nechranické přehrady. Obec se naposledy vyjádřila proti,
protože se jedná pouze o páteřní kanalizaci bez
napojení občanů. Do budoucna se neví, zda se
na přípojky pro jednotlivé nemovitosti seženou
peníze. Po ostré diskuzi byl souhlas vydán.

BLAHOPŘÁNÍ
Dne 17. května se dožívá
krásných 81 let paní Marie
Kurejová. Do dalších let hodně
zdraví, pohody a spokojenosti
přejí dcery s rodinami.

Dne 9. května oslaví paní Marie Ilčíková
71 let. Při této příležitosti přejeme naší mamince hodně zdraví, štěstí a spokojenosti.
Dcera Lenka, synové Tonda, Mirek a Martin
s rodinami, vnoučátka Toník, Maruška, Deniska, Davídek a Martínek.
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VELIKON OČN Í KONCE RT
Velikonoční neděli nám v kapli sv. Anny
ve Vikleticích zpříjemnily dvě umělkyně. Díla
světových mistrů zahrála na housle Marta
Vondrášová z Československého komorního
orchestru Praha a na klávesy Hana Dufková.
Jednotlivé skladby uváděla Lenka Brůhová,
která nás vždy seznámila nejenom se skladbou, ale i s jejím autorem. Jednalo se o koncert na profesionální úrovni, což přispělo ke
sváteční náladě.

ZM Ě N A V P R E ZE N T A C I KR O N I KY
Již mnoho let se Vám snažíme přiblížit
minulost naší obce opisováním obecní kroniky. Bohužel nedisponujeme záznamy ze všech
období. Kroniky z první republiky se nezachovaly, nebo byly při odsunu německého
obyvatelstva v roce 1945 odcizeny či zničeny a
v 50. a 60. letech v rámci intenzivního budování socialismu nebyl na sepisování čas, nebo
se to na chbansku považovalo za přežitek kapitalismu. Až v 70. letech bylo předsedkyní
MNV p. Marií Hájkovou psaní kroniky zavedeno. Pokračovalo se za starostování Ing. J.
Zajíce do roku 1992, poté bylo přerušeno.
K obnovení došlo až v roce 2001.
V našich novinách jsme se s touto kronikou dostali až do roku 1984, kde ji na čas
opustíme, abychom zachovali odstup alespoň
25 let. Nyní budeme autenticky opisovat Pamětní kroniku české školy obecné ve Vikleticích. Abychom Vás na tento velmi zajímavý
dokument nalákali, uvádíme zde několik
fragmentů.

1921 (Úvod kroniky) - Kraj až do bělohorské
bitvy 1620 ryze český, ožebračen konfiskacemi a násilím přeměněn za války třicetileté a po ní. Od té doby
nesl ráz úplně německý a marně by se někdo namáhal
zde se česky domluviti…
1924 - Naše menšina oslabena viditelně uzavřením
uhelného dolu v Soběsukách, následkem čehož všichni
čeští zaměstnanci přišli o práci a byli nuceni se vystěhovat. Důl uzavřen v červenci 1922.
1931 - Zatím tito se stávají více a více smělými a
nejen slovy, ale i skutky (vojenská výchova pod rouškou tělocvičných spolků) se připravují na vhodnou
chvíli, kdy by chtěli z části Čech udělati „Sudetendeutschland“
1946 - Český živel se opět navrací a osidluje zdejší
kraje. S ním přicházejí i vojáci Československé východní armády…
1948 - Dotkla se nás bolestná zpráva o úmrtí velkého syna velkého otce. Jan Masaryk…
1957 - V červnu 1957 se sešel XI. Sjezd KSČ a bylo zde rozhodnuto, že za osadou Soběsuky bude postavena jedna z největších tepelných elektráren v Evropě

KRONI KA OB CE POKRA ČOV ÁNÍ…
Nechranická přehrada
V zápisech Nechranická přehrada není pouze rozsáhlým lovištěm, ale v jejím prostoru se stále
rozšiřuje rekreační oblast a dochází zde k výstavbě nových objektů.
7. 5. odbor výstavby v Chomutově povolil stavbu 15 ti chat typu INOVEC, jsou to jednopodlažní objekty rozměru 2 x 2,5 m, celodřevěné osazení na 4 betonových tvárnicích, 2 suchá WC a
fekální jímka.
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27. 7. byla provedena kolaudace rekreačního střediska ve Vikleticích a sice: 3 rekreačních chat,
v každé je obytná místnost se 4 lůžky a veranda, 6 WC a pisoir pro muže, umývárna, 6 nádrží
na pitnou vodu o obsahu 1 120 litrů, litinové žlaby na mytí pro muže a ženy odděleně. Dále
dřevěný otevřený srub a sklep a objekt správce. Areál je oplocen pletivem připevněným na kovové sloupky.
29. 9. odbor výstavby v Chomutově povolil Českému svazu rybářů v Ústí nad Labem dostavbu hospodářských zařízení – přístavbu truhlárny, 2 garážních boxů, sušárny rybářských sítí a
rampy pro opravu vozidel. Dále odbor výstavby rozhodl kladně o žádosti organizace rybářského
svazu v Žatci na využití stanoviště rybářské a vodní stráže u Nechranické přehrady na dobu
deseti let v ten rozum, že stanoviště bude sloužit jako útulek pro rybářské a vodní stráže a jako
schůzové a školící místo.
27. 11. odbor výstavby v Chomutově povolil stavbu stanového tábora ve Vikleticích, jeho
oplocení a přístupové komunikace. Navrhovatel je místní národní výbor ve Březně.
Popis stavby – správní objekt, typová buňka mobilního typu EB5, rozměry 3,3 x 6,2 m. Krytina bude plechová, plášť z dřevotřískových panelů a hliníku. Dva objekty pro WC, muži a ženy
odděleně, parkoviště vjezdu do tábora. Oplocení drátěným pletivem na sloupkách. Stavba musí
být provedena do 30. 12. 1985. Protože národní výbor ve Březně na provedení stavby nestačil,
projekt převzala elektrárna Tušimice, která v současné době přestavuje dřevěnou loděnici na
zděný objekt.
Sportovní akce na přehradě v roce 1984 pokračovaly přibližně v rozsahu akcí z roku 1983.
Hlavně to byly soutěže v netradičních disciplinách a hrátky u vody ve dnech 6. – 8. července.
Přeložka železniční trati
Žatec – Chomutov
Přeložka železniční trati Žatec – Klášterec nad Ohří je vyvolána nutností zachovat plynulý postup povrchové těžby uhlí. V prostoru u Libuše dojde postupem lomu k narušení trati
Žatec – Chomutov v úseku Březno u Chomutova. Pro stavbu nové trati byly vypracovány 3 varianty a byla zvolena k realizaci varianta třetí – červená, která nejlépe vyhovuje záměrům ministerstva dopravy, obrany, paliv a energetiky.
Přeložka bude dvoukolejná, začne v železniční stanici v Žatci, pokračuje k Libočanům
v prostoru Horní Klobásy prochází zahrádkářskou kolonií a stáčí se obloukem k Novému Sedlu.
Mezi Novým Sedlem a Roztyly bude naproti obci Chbany výhybna a zastávka. Výhybna Chbany bude napojena také na železniční trať Žatec – Plzeň spojovací kolejí do stanice Žabokliky. Ve
výhybně Chbany budou pro každý směr nástupiště v délce 250 m.
Trasa tratě bude dále vedena kolem obce Roztyly a stáčí se do prostoru bývalého zemníku u
Vikletic, obchází obce Vadkovice a Malé Krhovice a prochází prostorem mezi obcí Poláky a Nechranickou přehradou. Protože v tomto prostoru dochází k povrchovým sesuvům, bude trať od
13,200 – 14,544 km vedena po železničním mostě s hlubinným založením. Z dopravně provoz3
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ních důvodů je navržena železniční stanice Hradec u Kadaně a tím bude možno dnešní trať
Kadaň – Kaštice v km 19,500 – 22,100 zrušit. Dále trasa obchází obec Hradec, křižuje cestu do
chatové oblasti, podchází dnešní trať Kadaň – Kaštice a stáčí se do prostoru silnice II. třídy Kadaň – Rokle. U Kadaňské Jeseně je navržena zastávka. Pod obcí Pokutice trasa jde přes železniční most přes Ohři. Za mostem je navržena přeložka Ohře, ze které bude vycházet spojovací
kolej z přeložky na Chomutov, která se zapojuje do trati Cheb – Chomutov v odbočce Mikulovice. Za odbočkou Ohře trasa prochází kamenolomem a zapojuje se do dnešní trati Chomutov.Cheb v odbočce Jezerní hora umístěnou asi uprostřed mezi dnešní zastávkou Vernéřov a železniční stanicí Klášterec nad Ohří. Pro zajištění provozu bude vybudováno sedm řadových domků Okál v obci Poláky, každý 1+3 místnosti. Tyto byty budou pro zaměstnance stanice Hradec
u Kadaně. Přeložení tratě Praha – Chomutov bude vážným zásahem do železniční sítě ČSD,
která zde vznikla již před 120 lety a zajišťovala důležité přepravní úkoly. Rozhodující význam
trasy Praha – Kladno – Chomutov - Cheb je především v nákladní dopravě. Novou bytovou výstavbou a zřízením výhybny a zastávky ve Chbanech vzroste význam obce, která poprvé bude
napojena na železniční síť.
Nové archeologické nálezy
Prostor mezi obcemi Poláky, Vadkovice, Vikletice a Soběsuky je starou kulturní oblastí,
kde již dříve bylo nalezeno mnoho památek po předhistorickém osídlení. V současné době se zájem archeologů soustřeďuje na průzkum u Soběsuk, na rozhraní okresů Louny a Chomutov.
Průzkum provádějí pracovníci Městského muzea v Žatci, v prostoru u Vikletic pracuje doktor
Buchvaldek z UK v Praze, který se orientuje na šňůrovou keramiku. Na prvním místě stojí velká plocha štěrkopískovny mezi Soběsuky a Čínovem, dále to je výkop vodovodu Soběsuky –
Chbany, kde v prostoru autobusové zastávky byly objeveny dva neolitické objekty s lineární keramikou, dva kostrové hroby s únětickou keramikou. 40 nalezených objektů u Vikletic (ohniště,
kult. jámy, chaty) zřejmě mají návaznost na velké nálezy z doby před zahájením stavby Nechranické přehrady, které prokázaly, že tato oblast byla největším soustředěním lidu keramiky
šňůrové ve střední Evropě. Rok 1984 vedle úspěchů v zemědělské výrobě, přinesl Chbanům i
nové perspektivy v souvislosti s novou bytovou výstavbou a zamýšleným přeložením železniční
tratí se zastávkou a výhybnou ve Chbanech.
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 :

„Dřív rozbiješ atom, než pomluvu.“
Albert Einstein
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I N ZER C E
PRODEJ KRŮTÍHO MASA
Každé sudé pondělí v 16.30 – 17.00 hodin, místo: u OÚ ve Chbanech (27.4., 11.5., 25.5.,
8.6., 22.6., 20.7. atd.)
V sudé pátky od května do srpna (15.5., 29.5., 12.6., 26.6., 10.7., 24.7., 7.8., 21.8., 4.9.,
18.9.) bude prodej ve Vikleticích „U dřeváku“ od 17.30-18.00 hod. Ve Vadkovicích „Na parkovišti“ od 18.10-18.30 hod. V Polákách „Na návsi“ od 18.40-19.00 hod.
Můžete si i tel. objednat zboží předem, ale minimálně 3 dny před závozem, bude ale i možno
nakoupit si z auta již maso balené, popsané a s cenovkou.
Objednávky na tel: 313 578 853-4 nebo 777 990 636 (uložte si do mobilu).
Na našich stránkách jsou výrobky i recepty: www.krocan.wgz.cz, e-mail: info@probios.cz
Na prodejní místo je počítáno přibližně 30 min prodeje, v zimě je možné zpoždění dle jízdních podmínek.
SYROVÝ
UZENÝ
Krocan celý nebo půlený
74,95,Krůta celá nebo půlená
74,95,Krůta (krocan) naložená na gril
79,Prsa syrová
akce – 125,140,150,- k přímé spotřebě
Krůtí kapsa zauzená
145,k přímé spotřebě
Celé stehno
62,Spodní stehno
37,53,Křídla s letkou
36,45,Gulášová směs
78,Droby včetně krku
47,Krky
33,Kostra krůtí
20,Kostra krocaní
30,Mleté maso pro psy
20,Celé kusy a půlky pouze na objednávku!
Objednávky na chlazené maso min. 3 dny předem, na uzené a naložené 4 dny předem!
V případě, že koupíte celou krůtu, vás vyjde maso levněji než kuřecí, neboť výtěžnost (podíl
masa a kostí) je u krůty 5:1 (u kuřete 3:1). Z tohoto důvodu doporučujeme ke grilování nebo pečení
krůtí křídla a krůtí spodní stehna. Základem je samozřejmě dobře okořenit či den předem naložit
do koření či marinády.
Probios a.s. Kounov u Rakovníka - chovatel a zpracovatel krůtího masa.

PRODÁM AUTO
Prodám Škoda Favorit 136L, nutno vidět. Cena dohodou. Tel: 737 853 531.
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