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Měsíčník Obecního úřadu Chbany

VÝTAH Z 25. ZASE DÁNÍ ZA STUPITELSTV A OB CE
Jednání proběhlo 27. Května, zúčastnilo
se jej 7 členů zastupitelstva a 1 host.
Ověřovatel posledního jednání zastupitelstva chtěl doplnit některé dodatky do zápisu. Po projednání byly úpravy schváleny.

Na valnou hromadu Severočeských pískoven a štěrkoven, s. r. o. byl delegován starosta.
Zastupitelé dále schválili smlouvu o financování povinné školní docházky dětí, které navštěvují základní školu v Žatci.

SEKÁNÍ TR ÁV Y
Ještě před náhlým ochlazením jste jistě
všichni zaregistrovali, že nám tráva roste jako
z vody.
Zvykli jsme si, že obec všechny své pozemky, ale i plochy Pozemkového fondu ČR
několikrát do roka seká a travnaté plochy
v intravilánech obcí a podél obecních komunikací jsou v odpovídajícím stavu, dokonce
lepším, než silnice II. a III. třídy. Chceme
upozornit, že silnice z Poláků do Pětipsů a
tzv. vinařská spojka byly koncem roku prodány Ústeckému kraji
Horší je situace s udržováním travnatých
ploch v soukromém vlastnictví, a proto byla
vydána Obecně závazná vyhláška č. 5/2008
k zabezpečení místních záležitostí veřejného

pořádku na veřejných prostranstvích (jsou zde
vyjmenovány dle parcelových čísel).
Na základě uvedeného jsou vlastníci a
uživatelé veřejné zeleně povinni tuto udržovat
formou pravidelných sečí a úklidu posekané
trávy s tím, že tato četnost je minimálně dvakrát ročně. První seč musí být provedena do
31.5., druhá do 15.7. Případná další se provede v závislosti na vegetačních podmínkách.
Za porušení této povinnosti lze udělit
pokutu dle § 46 odst. 2 zákona č. 200/1990
Sb. o přestupcích. Uvedené obzvlášť platí pro
pozemky pronajaté od obce, eventuálně pozemky obce jinak užívané (zelené plochy mezi
bytovkami ve Chbanech).

OTOČKA A UTOBUSU V P OL ÁKÁ CH
Všichni jste jistě zaregistrovali, že dva
spoje linky Žatec – Kadaň zajíždí na otočku
k bývalé jídelně státních statků v Polákách.
Obec v této věci delší dobu intervenovala u úředníků Ústeckého kraje bez efektu a
pomohl až dopis bývalému hejtmanovi Ústec-

kého kraje Ing. Jiřímu Šulcovi, jak ze strany
obce, tak dvou občanek Poláků – Blanky Saarové a Ireny Kobzové. Oběma uvedeným ženám děkujeme. I jejich zásluhou se zvýšila
bezpečnost dětí a ostatních občanů při cestování.
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SOCHY SE VR ÁTILY
Po více jak půlročním výletu se z Prahy
vrátila socha Sv. Jana Nepomuckého (z roku
1724) a Mariánský sloup (z roku 1694) zpět na
své místo - náves v Soběsukách. Restaurovaly

se v ateliéru Akademie výtvarných umění
v Praze. Doufáme, že ještě po mnohá desetiletí či staletí zůstanou ozdobou Soběsuk a centrem pozornosti návštěvníků.
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VAROVÁ NÍ
Policie ČR upozorňuje občany na cizince
tmavé pleti, kteří pod různými záminkami nabízejí falešné zlato. Mohou vás navštívit

v bytě, či zastavit při jízdě autem. Buďte opatrní a pro zlato si raději zajděte do obchodu.

VLAKOVÉ SPOJENÍ
Od 14. června do 30. srpna 2009 pojedou každou sobotu a neděli vlaky z Kadaně
přes Vilémov do K. Rohozce/Podbořan.

Objednavatelem je Mikroregion Nechranicko. O finanční náklady se podělí Ústecký
kraj a jednotlivé obce. Obec Chbany bude přispívat 10 000 Kč.

RESTAURACE U KRBU
Restaurace u Krbu změnila majitele a
bude každou sobotu od 20.00 hod. pořádat
taneční večery.

K tanci i poslechu budou hrát Bašťáci –
country z Kadaně a hudba Občas – bluegrass
z Klášterce nad Ohří.

VÍTÁNÍ OBČÁ NKŮ
Dne 30. května se konalo pravidelné vítání občánků. Z pozvaných rodičů dvou nově
narozených dětí se dostavili rodiče malého
Davida Blažka.

DEN DĚTÍ
V sobotu 13. června se uskuteční odpoledne pro děti plné her a soutěží. Nebude
chybět ani diskotéka. Začátek je ve 12.00 hod.
na sále kulturního domu ve Chbanech.

PAMĚTNÍ KNI HA ČESKÉ Š KOLY OBECNÉ VE VIKLETICÍCH
Jak jsme Vás již minule informovali, opouštíme obecní kroniku. Nyní Vás začneme seznamovat s kronikou české školy ve Vikleticích. Shodou nešťastných okolností minulý týden zemřel pan
Miroslav Marek, který zde dlouhodobě vykonával funkci řídícího školy.
Založení české školy
Až do památného převratu 28. října 1918 nebylo o českém životě v našem okolí ani potuchy. Kraj, až do bělohorské bitvy 1620 ryze český, ožebračen konfiskacemi a násilím poněmčen
za války třicetileté a po ní. Od té doby nesl ráz úplně německý a marně by se byl někdo namáhal, zde se česky domluviti. Jen překroucená česká jména ukazují zřejmě na český původ osad a
jejich dobyvatelů. Žili zde sice také Češi, které sem osud zavál, ale ti se úplně přizpůsobili a
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splynuli s německým obyvatelstvem a o svůj původ se málo starali. Děti jejich pak v německých
školách se odrodily a mnohé z nich se ani od rodičů česky nenaučily. Jak zřejmo z vypravování
p. Josefa Dvořáka, statkáře v Čermíkách, neznal na celém chomutovském okrese jediného Čecha.
Často se stalo, že se jmenovaný sešel s některým Čechem, s tímto německy mluvil, ale nevěděli
navzájem o sobě, že jsou Češi. Každý buďto svůj původ zapřel, nebo nechtěl na sebe upozornit.
Zvláště těžké postavení měli naši lidé za světové války, kdy každý Čech byl hlídán jako vlastizrádce a pronásledován za to, že dovolil si někdy česky promluvit. Česky mluvit na veřejném
místě bylo považováno za nejdrzejší provokaci a trestáno na místě. Ba ani v rodině nesměli lidé
česky mluvit, nechtěli-li býti vypovězeni z práce, neb vyhozeni z bytu. Teprve po převratu vyrojili se Češi, jako by ze země vyrostli a divili se sami sobě, kde že se tu vzali, neb dosud věděl
každý jen sám o sobě.
Po 28. říjnu se poměry valně změnily, český lid zde nebyl více otrokem, ale pánem ve
vlastním státě. Český život ve skutečnosti začal se vyvíjeti teprve od r. 1920, kdy pan Václav
Burda koupil velkostatek Přeskaky, asi 3 km od Vikletic vzdálený. Později v r. 1921 pronajal týž
majitel i velkostatek vikletický. V obou dvorech bylo zaměstnáno několik deputátníků a jiných
zaměstnanců s rodinami a bylo lze pomýšleti na zřízení české školy pro děti z těchto českých rodin.
Sčítáním lidu na jaře r. 1921 zjištěno bylo v místech
Přeskakách 125 obyvatel, z nichž 48 Čechů
Roztylech 69 ob., z toho 12 Čechů
Vikleticích 200 ob., z toho 21 Čechů
Soběsukách 256 ob., z toho 32 Čechů
Vatkovicích 109 ob., z toho 15 Čechů
Chbanech 76 ob., z toho 7 Čechů

Citát :

„ Cokoliv překročí míru, visí na tenkém vlásku.“
Seneca mladší
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