11/2010 – Měsíčník Obecního úřadu Chbany
NOVÝ REDAKČNÍ TÝM CHBANSKÝCH NOVIN

Rádi

bychom Vás tímto seznámili s novým redakčním týmem Chbanských novin – Jiří
Hoření, Irena Kobzová, Naděžda Chomová. Připravili jsme pro Vás nové rubriky – úřední deska,
kam za kulturou a slovo starosty (zastupitelů). Připravujeme pro Vás každý půl rok soutěž o
ceny. Dále nabízíme občanům zveřejnění blahopřání k životnímu jubileu, k narozeninám,
poděkování, inzeráty, apod.. Tato možnost platí samozřejmě nejen pro dospělé, ale i pro děti
(redakční tým pomůže dětem s formulací). Noviny se budou psát v polovině měsíce – do 10.dne
v měsíci je potřeba dodat materiál ke zveřejnění. Jsme ochotni zveřejňovat i různé fotky,
obrázky, atd. (samozřejmě obrázky a fota, které nebudou v rozporu se zákonem a slušnými
mravy). Děkujeme zároveň předchozímu redakčnímu týmu za jejich práci a doufáme, že budeme
minimálně důstojnými nástupci. Upozorňujeme, že příspěvky Policie ČR ani školní družiny
nejsou redakčně upravovány.

VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE CHBANY

Dne 15.10. – 16.10.2010 proběhly volby do zastupitelstva Obce Chbany. Pro uvedené volby
byly zaregistrovány 3 strany: „Nezávislí kandidáti Chbanska“, Česká strana sociálně demokratická, Pro vzájemné porozumění na venkově. Volby dopadly takto:
„Nezávislí kandidáti Chbanska“ : počet hlasů 521 (do zastupitelstva byli zvoleni ing.Josef
Zajíc s 75 hlasy, Eva Fučíková s 65 hlasy)
Česká strana sociálně demokratická: počet hlasů 475 (do zastupitelstva byla zvolena
Helena Filipová s 83 hlasy)
Pro vzájemné porozumění na venkově: počet hlasů 1609 (do zastupitelstva byli zvoleni Jiří
Hoření s 221 hlasy, Irena Kobzová s 184 hlasy, František Runt s 190 hlasy, Blanka Saarová
s 189 hlasy, René Rehák s 164 hlasy, Antonín Ilčík s 168 hlasy).
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USTANOVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHBANY KONANÉ VE
DNE 15.11.2010

Dne

15.11.2010 od 17:00 hodin proběhlo ustanovující zastupitelstvo Obce Chbany. Bylo
rozhodnuto o funkci uvolněného starosty a uvolněného místostarosty. Novým starostou byl
zvolen Jiří Hoření, novou místostarostkou byla zvolena Irena Kobzová. Zastupitelstvo schválilo
vytvoření tříčlenného finančního výboru o složení Blanka Saarová, Zdenka Ciplová a Monika
Zemánková. Dále zastupitelstvo schválilo vytvoření tříčlenného kontrolního výboru ve složení
František Runt, Helena Filipová a Josef Otýpka. Dále starosta seznámil zastupitele s dalšími
komisemi a jejich členy - SPOZ, sociální komise, přestupková komise a stavební komise. Byly
stanoveny odměny členům zastupitelstva, výborům a místostarostce. Zastupitelstvo vzalo na
vědomí rozbor hospodaření Základní školy a Mateřské školy Chbany za období 1.-3.čtvrtletí
2010. Zastupitelstvo schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IP-12-4002157-VB001 mezi Obcí Chbany a společností ČEZ Distribuce, a.s..
OPRAVA KAPLIČKY V ROZTYLECH

Obec Chbany získala v roce 2010 dvě dotace na opravu kapličky v Roztylech. Jednalo se o
270 000,-Kč od Ústeckého kraje a o 100 000,-Kč od Hospodářské a sociální rady Chomutovska.
Kaplička je dominantou Roztyl a bylo třeba ji opravit. Oprava stála cca. 500 tis. Kč, tudíž
finanční spolupráce byla nutná. Sice pro některé byla oprava zbytečná a peníze se mohly použít
jinde, ale domníváme se, že každá památka si zaslouží, aby o ni bylo pečováno, ať se jedná o
část obce s 10 obyvateli nebo 100 obyvateli. Jedná se o kulturní dědictví a byla by škoda nechat
ji chátrat.

Před rekonstrukcí
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POMOC POTŘEBNÝM

Živelná pohroma zasáhne náhle, bez očekávání a způsobí mnoho škody. V srpnu bohužel
zasáhla v několika obcích a městech ČR formou povodní. Obec Chbany se rozhodla přispět
finančním darem na pomoc potřebným. Vybrala si Obec Černousy, kdy byl finanční dar použit
na opravu ordinace praktického lékaře. Dovolíme se s Vámi podělit o děkovný dopis.
Vážený pane starosto, vážení zastupitelé a občané obce Chbany! Dne 31.8.2010 jste s námi
uzavřeli darovací smlouvu, jejímž předmětem byl pro naši obec finanční dar v částce 35.000,-Kč
na pomoc při odstraňování následků srpnové povodně, největší povodně v historii obce. Za tento
poskytnutý dar obci Černousy Vám všem upřímně děkujeme a zavazujeme se, že darovaná částka
bude využita výlučně pro účel uvedený v darovací smlouvě. Naše upřímné poděkování je o to
větší, že jsme neočekávali tak rychlou a nezištnou pomoc, neboť jsme malá vesnice na samých
hranicích s Polskem a tudíž ani mediálně ne příliš zajímavá. Ještě jednou Vám za obec děkujeme, Josef Konkus, starosta obce.

Ordinace lékaře po povodni

Starosta Černous ukazuje, kam dosahovala voda

ÚŘEDNÍ DESKA OBCE CHBANY - http://e-deska.cz/chbany/

Přinášíme novou rubriku našich novin. Budeme Vás zde informovat, které dokumenty jsou
aktuálně vyvěšeny na úřední desce před obecním úřadem a také na internetových stránkách.
Bohužel se nám nepodaří zde uveřejnit všechny dokumenty, které jsou za celý měsíc vyvěšeny,
jelikož vývěsní doba některých dokumentů je 15 dnů, ale i tak věříme, že svůj smysl to má – ne
všichni občané mají přístup na internet a většina nekontroluje úřední desku každý den.
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•
Pozemkový fond ČR: Nabídka pozemků k pronájmu – v našem správním území se jedná o
p.p.č. 182/5 v k.ú. Chbany, v k.ú.Soběsuky nad Ohří – p.p.č. 63/5, 63/3, 79/7, 79/6, 111, 137/24,
137/21, 137/23.
•
Krajský úřad Ústeckého kraje: Veřejná vyhláška – oznámení o zahájení řízení o upraveném
a posouzeném návrhu Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje a výzva k uplatnění připomínek
nebo námitek
•
Ministerstvo dopravy: NEVYMĚNÍŠ – NEPOJEDEŠ – informace o výměně řidičských
průkazů. Řidičské průkazy vydané od 1.ledna 1994 do 31.prosince 2000 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit do 31.prosince 2010. Rozhodující pro výměnu řidičského průkazu je datum
jeho vydání, nikoliv typ řidičského průkazu.
•
MěÚ Kadaň, stavební úřad: Rozhodnutí o opravě výroku rozhodnutí – MěÚ Kadaň
rozhodnutí, které se týká změny využití území z orné půdy na ostatní plochu-jinou plochu na
pozemcích p.p.č. 27/1, 27/7, 27/9, 27/23, 27/82, 58/11, 79/102, 79/103, 79/152, 79/163, 79/166
v k.ú. Vadkovice. Text zřejmé nesprávnosti: Ĺubica Müllerová Sdružení Vadkovice o.s.,
nar.31.10.1966, Vadkovice 56, 438 01 Žatec. Oprava na nový text: Sdružení občanů Vadkovice
o.s., zastoupené předsedou Zbyňkem Lvem, nar. 31.10.1966, Tyršova 811, 273 09 Kladno,
doručovací adresa: Vadkovice 56, 438 01 Žatec.

PŘIPRAVUJEME
•
Dne 11.12.2010 od 14:00 hodin do 18:00 hodin proběhne v KD ve Chbanech Mikulášská
diskotéka pro děti. Pro děti jsou připraveny mikulášské balíčky, soutěže a možná přijde i čert
s Mikulášem.
•
Dne 15.12.2010 od 14:00 hodin do 18:00 hodin proběhne v KD ve Chbanech vánoční
besídka pro důchodce. Je připraveno občerstvení, malá muzika, předání darů jubilantům a pro
ostatní „vánoční dárek“.
•
Dne 24.12.2010 od 14:30 hodin v kostele ve Vikleticích vystoupí Helena Havránková a
Irena Havránková s vánočními koledami. Občerstvení zajištěno.

KAM ZA KULTUROU V NAŠEM OKOLÍ?

Každý měsíc Vás budeme seznamovat s výběrem zajímavých akcí, které se konají v našem
okolí.
Městské divadlo Žatec
7.12.2010 od 19:30 hodin (úterý): vánoční koncert VĚRY MARTINOVÉ - Oblíbená
country zpěvačka zahraje ve speciálním vánočním koncertu své největší hity Až na vrcholky hor,
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Malý dům, Mý blues, Nebe, peklo ráj a další.. Věra Martinová již několik let spolupracuje s
britským zpěvákem, písničkářem a kytaristou Jamie Marshallem, který se podílel autorsky i
interpretačně jak na CD "Věřím svým snům", tak na novém CD "Křídel se nezříkám. Dále
zazpívá Lenka Slavíková. Vstupné 180,-Kč (v předprodeji), 200,-Kč (v den konání).
12.12.2010 od 18:00 hodin (neděle): adventní koncert PETRA KOTVALDA – Umělecká
agentura GARDES uvádí jedinečný plně akustický adventní koncert známého zpěváka,
žateckého rodáka Petra KOTVALDA a špičkových interpretů, hostů význačných hudebních těles
a děti z Dětského souboru Klíček ZUŠ Žatec. Ve 120 minutovém programu zazní skladby:
„Vánoce přicházejí“,“ Jingle Bells“,“ Zář vánoc- Last X-mas“,“Půlnoční“ a mnoho dalších.
Vstupné: 180,-Kč.
Kulturní dům Střelnice, Kadaň
9.12.2010 od 19:00 hodin (čtvrtek): MARTA KUBIŠOVÁ – Recitál slavné zpěvačky
s klavírním doprovodem Petra Maláska. Poznámka: mládež do 20 let a senioři – dva za cenu
jedné vstupenky. Vstupné: 190,-Kč.
SLOVO STAROSTY

Chtěl bych tímto poděkovat všem voličům, kteří se zúčastnili voleb do zastupitelstva Obce
Chbany a zvolili si nové zastupitele na rok 2010 - 2014. Již tradičně byla účast vysoká – jsem
rád, že občané projevili zájem a není jim lhostejné vedení obce, je to de facto jediná z možností,
jak tento fakt ovlivnit. Naše sdružení získalo silný mandát, a proto se pokusíme splnit Vaše
očekávání, které jsme avizovali v předvolební kampani. Za projevenou důvěru děkujeme.
V prosinci nás čeká práce na rozpočtu Obce Chbany na rok 2011. V nejbližším období bude
vyhlášeno výběrové řízení na zhotovení parkoviště ve Chbanech (mezi čp. 42 a 33), kdy Obec
Chbany získala dotaci z SZIF. Pomalu připravujeme obecní ples – jako vždy s bohatou
tombolou, bližší informace budou upřesněny v dalších číslech Chbanských novin. V současné
době se dokončuje akce „rekonstrukce topných kanálů ve Chbanech“. Omlouváme se za vzniklé
potíže s dodávkou teplé vody, mějte pochopení, sestava se musí tzv. vyregulovat. Pokud bude
problém s dodávkou teplé vody, hlaste tuto skutečnost na obecním úřadě. Vaše náměty,
připomínky, nápady, atd. mi můžete zasílat na mail starosta@chbany.cz . Pokusíme se připravit
slavnostní rozsvícení vánočního stromečku ve Chbanech (smrk u školy). Jelikož je akce
plánovaná na poslední chvíli, nezaručujeme, že se uskuteční. Pokud se nám to podaří, budou po
obci vyvěšeny informační plakáty (rozsvícení by se uskutečnilo začátkem prosince). V příštím
roce bude na plánování této akce více času, proto bude nejen rozsvícení vánočního stromečku,
ale i výzdoba lamp po obcích.
Jiří Hoření
starosta obce
Redakce: Jiří Hoření, Irena Kobzová, Naděžda Chomová
Vydavatel: OÚ Chbany, Chbany 19, PSČ 431 57, tel. 474 392 022, fax 474 392 986, e-mail : obec@chbany.cz , www.chbany.cz
Registrace MK ČR E 14848 BEZPLATNÝ VÝTISK VYDÁNO V POČTU 150 ks.
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PŘÍSPĚVEK POLICIE ČR RADONICE

V měsíci říjnu 2010 bylo v obvodě PČR Radonice spácháno celkem 6 tr. činů, z toho došlo
ke spáchání 2 tr. činů (oba objasněny) na Chbansku. Dále došlo ke spáchání celkem 68
přestupků, z toho k 15 na Chbansku (14 přestupků objasněno, 1 přestupek neobjasněn).
„Radonická svodka“
1) Obviněný J.M. byl v obci Pětipsy kontrolován hlídkou policie jako řidič osobního
vozidla. Při kontrole byly nalezeny předměty k nedovolené výrobě omamných látek, čímž se
dopustil trestného činu výroby a držení předmětu k nedovolené výrobě omamné a psychotropní
látky a jedu. (tr. čin)
2) Pachatel se v obci Račetice dostal do zemědělské haly a z této za pomocí odstaveného
vysokozdvižného vozíku odcizil celkem tři žoky s drtí z fotovoltaických článků, kdy v jednom
žoku je 1000 - 1400 kg drti, a tyto naložil na připravené blíže nezjištěné vozidlo, čímž majiteli
způsobil škodu za 40.000,-Kč.(tr. čin)

Pohled na žoky s drtí voltaických článků
3) Podezřelý V.K. v obci Pětipsy neoprávněně přechovával v malém množství 5g včetně obalu
pro svoji potřebu omamnou psychotropní látku Cannabis (Marihuanu), (přestupek, kde je sankce
do 15.000,-Kč).
4) Pachatel u kantýny v kempu Na Hrázi na Nechranicích odcizil poškozené v nestřeženém
okamžiku z volně odložené kabelky občanský průkaz.(přestupek).
prap. Pavel Budák
PČR Radonice
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STRÁNKA ŠKOLNÍ DRUŽINY

Exkurze na Obecním úřadě Chbany – Exkurze probíhala od 14:00 do 15:15 hodin v zasedací
místnosti. Děti byly seznámeni s chodem obce, prohlédly si mapu s okolními vesnicemi, prohlédly
si fotografie zaniklých obcí, besedovaly o úkonech, které se v obci provádí a na konci exkurze
nahlédly do staré Školní kroniky, ve které mnozí žáci poznali své rodiče, sourozence.
„ Helloween“ - Ráno děti přišly do ŠD v maskách ( pohádkové bytosti, strašidla, kostlivci ). Po
obědě si každá třída vybrala barvu Létajícího lampiónu přání, na který si každý žák napsal své
přání. Lampiony jsme šli potom vypustit na školní zahradu. Po vypuštění lampiónů jsme se vrátili
zpátky do družiny, kde probíhaly soutěže : Kdo sní tři žížaly? ( v misce byly připravené živé
žížaly ). Každý žák přišel ke stolu a myslel, že bude muset opravdu sníst tři živé žížaly.Na židly
byly, ale připravené bonbóny ve tvaru žížaly. Nakonec každý snědl alespoň jednu žížalu. Na zapití
žížal byl i připraven velice lahodný žlutý slizký nápoj. Následovala soutěž Kdo vyndá z vody
pomocí úst nejrychleji 10 jablíček.Všichni se opravdu moc snažily, takže všichni žáci vyndali
všem 10 jablíček. Na konci našeho „ Helloweenu“ byly vyhodnoceny tři nejlepší masky a první tři
místa v soutěžích.Tito žáci byli pak odměněny diplomy a dárky. „ Helloween“ se nám opravdu
velice vydařil a užili jsme si spoustu zábavy.
„ Zeleninovo- ovocný týden“ - V pondělí jsme si povídali, kterou zeleninu pěstujeme na zahradě,
na poli a rozdělovali jsme ovoce ( peckovice, malvice...) a druhy zeleniny ( kořenová, listová...).
Každý žák přinesl některé ovoce a zeleninu.Zeleninu i ovoce jsme si potom naaranžovali do
proutěné ošatky.V úterý jsme si udělali „ Výstavu zeleniny a ovoce“ - žáci opatřovali zeleninu a
ovoce štítky s názvem ( např. mrkev, cibule, jablko, pomeranč...).A také si žáci vyrobili „
Jablíčkový svícen“.Do vykrojeného a vydlabaného jablka vložili vanilkovou čajovou svíčku a pak
zapichovali do jablíčka koření ( skořici celou, badyán, hřebíček).Svícínky se moc povedly a také
krásně voněly.Ve středu žáci kreslili „ Co roste na stromě?“ a „ Co roste na poli?“.Žáci byli
rozdělěni na 1. a 2. třídou-kreslení na strom a na 3. a 4. třídu- kreslení na pole. Na strom
kreslili ovoce, na pole kreslili zeleninu.Ve čvrtek jsme besedovali o významu ovoce a zeleniny
pro zdraví člověka, o tom kde můžeme zeleninu a ovoce zakoupit a o hygieně.A v pátek žáci
vyplnili pracovní listy a tři nejlepší obdrželi diplomy „ Pro úspěšného znalce ovoce a zeleniny,
kreslení“ a pastelky.

Připravila Jiřina Ciglerová
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